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Silva Neta, Orgides Maria da. 2008. O tema alfabetização na legislação para 
formação de professores alfabetizadores no Brasil. Dissertação (Mestrado em 
Educação: História, Política, Sociedade). São Paulo: PUCSP. 

RESUMO 

     A pesquisa tem por objetivo investigar concepções e propostas de práticas 
relativas ao processo de alfabetização presentes em documentos que definem 
diretrizes, orientam e subsidiam, desde 1996, a formação de professores 
alfabetizadores, ou seja, professores para atuação nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental I no Brasil. Trata-se de pesquisa de natureza documental que 
incluiu: estudos para busca de referencial teórico, levantamento da bibliografia 
já existente sobre o tema, bem como levantamento e análise de documentos 
(leis, pareceres, decretos) que se mostraram relevantes para o estudo.  A 
coleta de dados foi realizada com auxílio de roteiro para análise de 
documentos, construído e testado para essa finalidade específica. Com o apoio 
teórico de autores como Carvalho, Mortatti, Graff, Chartier e Soares, os dados 
são apresentados em quadros-síntese, organizados e analisados com base 
nos seguintes questões/eixos de análise: O tema “alfabetização” está presente 
na Legislação? De que forma ele aparece? Quais orientações, princípios, 
conteúdos e metodologias sobre alfabetização os documentos legais 
estabelecem? O que os documentos que norteiam a organização da formação 
de professores no Brasil estabelecem para que os professores dos anos iniciais 
da escola básica (em especial os quatro primeiros anos do ensino fundamental) 
sejam preparados para enfrentar a tarefa específica de alfabetizar? Que 
decorrência metodológica de formação desses professores está sendo prevista 
nestes documentos orientadores, em âmbito nacional, para que os professores 
atuem adequadamente, como alfabetizadores, nos anos iniciais do ensino 
fundamental? Que tipo de profissionais e de funções os documentos prevêem?  

Os resultados obtidos revelam que o exame da legislação sobre a 
formação atual de professores no Brasil constitui recurso privilegiado para 
análise da atuação desses profissionais nas escolas. Não se trata de 
considerar que as escolas e os cursos de formação sejam frutos somente dos 
documentos legais que os subsidiam, mas de perceber como essas duas 
instancias – legal e real – se relacionam, num processo cujo movimento 
principal está na análise do contexto em que essa legislação foi produzida. 
Constata-se ainda que a legislação está muito defasada em relação às 
pesquisas sobre alfabetização e sobre o trabalho de professores 
alfabetizadores e que suas proposições e recomendações a esse respeito são 
quase ausentes. Quando aparecem são genéricas e inespecíficas. O que se 
pode perceber é a valorização da prática e do treinamento de competências, 
em detrimento da formação teórica dos futuros alfabetizadores, numa 
concepção reducionista de formação, segundo a qual a educação é uma tarefa 
simples, exigindo somente treinamento didático. 

Palavras-chave: Alfabetização e formação de professores 
                            Formação de professores para o ensino fundamental I. 
                            Diretrizes curriculares para formação professores  
                            Políticas Públicas.  
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Silva Neta, Orgides Maria da. 2008. The subject literacy in the legislation for the 
literacy teachers’ formation in Brazil. Dissertation (Master's degree in Education: 
History, Politics, Society). São Paulo: Program of Postgraduate Studies in 
Education: History, Politics, Society of Pontifícia Universidade Católica of São 
Paulo – PUC-SP. 
 

ABSTRACT 
     The research aims to investigate conceptions and proposals of practices 
related to the literacy process present in documents that have defined direction, 
guided and subsidized, since 1996, the literacy teachers’ formation, that is, 
teachers who act in the initial grades of Primary School in Brazil. This research 
is mainly documental and included: studies in order to search for theoretical 
references, survey of the existing references on the subject, as well as survey 
and analysis of documents (laws, reports, decrees) that were relevant for the 
study. The data collection was carried through with the aid of a script for the 
document analysis, constructed and tested for this specific purpose. With the 
theoretical support of authors as Carvalho, Mortatti, Graff, Chartier and Soares, 
the data were presented in synthesis charts, organized and analyzed based of 
the following questions/analysis axles: The subject “literacy” is present in the 
Legislation? How does it appear? Which orientations, principles, contents and 
methodologies on literacy do the legal documents establish? What do the 
documents that guide the organization of the teacher’s formation in Brazil 
establish so that the teachers of the initial grades of Primary School (specially 
the first four grades of education) can be prepared to face the specific task of 
making someone to become literate? Which methodological result of these 
teachers’ formation is being foreseen in these orienting documents, in national 
scope, so that the teachers could act adequately, as literacy teachers, in the 
initial grades of Primary School? What kind of professionals and functions do 
the documents foresee? 

The results obtained reveal that the examination of the legislation on the 
teachers’ current formation in Brazil constitutes privileged resource for the 
analysis of these professionals’ performance in the schools. This verification 
does not imply considering the schools and the formation courses as a result of 
the legal documents that subsidize them, but realizing how these two instances 
– legal and real – become related, in a process whose main movement is in the 
analysis of the context where this legislation was produced. It is also evidenced 
that the legislation is very unbalanced in relation to the research on literacy and 
the literacy teachers’ work. Moreover, the legislation proposals and 
recommendations to this subject are almost absent. When present in the 
legislation, they are generic and non-specific. We realize in the analysis a 
valuation of the practice of the competence training, reducing the theoretical 
formation of the future literacy teachers, in a reducing conception of formation, 
according to which the education is a simple task, demanding only didactic 
training. 
  
Keywords: Literacy and teachers’ formation 
                   Teachers’ formation to the initial grades of Primary School 
                   Curricular guidelines for the teachers’ formation  
                   Public Politics. 
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Que aconteceria se o mundo inteiro se tornasse 
alfabetizado?  

(...) não muita coisa, pois o mundo é, em grande 
medida, estruturado de uma forma tal, que é capaz de 
absorver o impacto.  

Mas se o mundo consistisse de pessoas alfabetizadas, 
autônomas, críticas, construtivas, capazes de traduzir 
as idéias em ação, individual ou coletivamente – então o 
mundo mudaria. 

 

(Galtung apud Graff, 1994, p. 93)  
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INTRODUÇÃO  
  

 

       A alfabetização vem sendo alvo de estudos em diferentes campos do 

conhecimento no Brasil e no mundo. Apesar disso, dúvidas quanto às 

diferentes interpretações ainda permanecem e terminam por acarretar 

distorções e reducionismos em relação à complexidade histórica, econômica, 

política, cultural e social que envolve concepções e práticas de alfabetização, 

sejam elas consideradas na perspectiva do processo de aprendizagem e de 

acesso ao conhecimento específico a ser adquirido por alunos de diferentes 

faixas etárias (no ensino regular ou na Educação de Jovens e Adultos), sejam 

elas pensadas na perspectiva do processo de ensino ou da ação e preparo de 

profissionais docentes para essa tarefa.  

      Por inúmeras razões já expressas por muitos professores e 

pesquisadores existe uma aguda crise na capacidade de compreensão para 

recepção (leitura) e produção (escrita) de textos escritos. Apesar de 

alfabetizados, crianças, jovens e até mesmo adultos apresentam, hoje em dia, 

deficiências nessas habilidades básicas. 

      Estudos como o de Kleiman (1999), Marin, Giovanni e Guarnieri (2004) e 

Marin e Giovanni (2007) vêm constatando que, mesmo diante de novas 

propostas e diretrizes curriculares ou de novas teorias sobre leitura e escrita, 

os cursos de formação de professores de Língua Portuguesa em geral e de 

professores alfabetizadores (ou dos anos iniciais do ensino fundamental) em 

particular, bem como as ações desses profissionais em sala de aula 

permanecem norteadas por concepções tecnicistas e ultrapassadas em relação 

aos saberes específicos da área de estudos da linguagem. 

       Segundo Kleiman (1999) há inúmeros trabalhos científicos que 

detectaram dificuldades do processo ensino-aprendizagem, especialmente às 

relacionadas à leitura e à escrita, no ensino fundamental e médio, nas práticas 

diárias de escolas públicas, às quais estão vinculados desde problemas do 

universo macro estrutural, passando pelos rituais educacionais, pelo chamado 
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“currículo oculto”, até chegar à complexidade dos cursos de formação de 

professores no âmbito do ensino superior – lugar de onde saem os 

educadores/as das escolas brasileiras. 

      Nessa mesma linha de investigação, Marin, Giovanni e Guarnieri (2004), 

trabalhando com conhecimentos e dados já sistematizados de pesquisas 

(próprias e de outros autores das últimas décadas) sobre a escola, seus atores 

e sua formação (realizadas com a expectativa de que seus resultados 

pudessem ser apropriados pelos diferentes destinatários potenciais e 

contribuíssem para subsidiar alterações nessa realidade estudada, 

concretizando um futuro melhor) constatam que: “... o futuro projetado ao final 

da década de 1960 e início de 1970 por essas pesquisas, para colher bons 

frutos a partir do final dessa década e décadas de 1980 e 1990... nas ações 

dos professores no interior das escolas primárias e dos formadores nos cursos 

de formação de professores... simplesmente não se concretizou” (s/p).  

      As autoras detectam que, desde a década de 1960, 

(...) foram certificados grandes contingentes de professores que só 
tiveram suas condições formativas para a docência agravadas 
gradativamente, reforçando as pistas de que as práticas de atuação e 
de formação não se alterariam, também, em função de todo o contexto 
político da época e da desconsideração da cultura da escola básica e 
da cultura dos cursos de formação”. (s/p).  

      Para Marin, Giovanni e Guarnieri (2004) não são identificadas relações 

entre os estudos sobre práticas docentes e os estudos sobre formação de 

professores – que correm paralelos, fragmentados e estanques, sem a 

chamada “perspectiva relacional”, ou mesmo “quadros-síntese com resultados 

analíticos mais abrangentes”. Ou seja, o futuro das escolas em que atuam e 

nas quais se formam os professores, projetado pelos estudos nas décadas 

anteriores, não se concretizou. Ao contrário, os dados que as autoras 

apresentam revelam que o processo de desqualificação detectado vem 

ocorrendo até mesmo nas ações formativas para professores em exercício. 

       Tais constatações e análises tornam-se inegáveis, portanto, a relevância 

de novos estudos voltados para a análise das políticas públicas relacionadas à 
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formação de profissionais destinados à profissão de ensinar a ler e a escrever, 

à tarefa de alfabetizar. 

      Assim, compreendendo a importância da formação de professores, 

especialmente para esse momento da escolaridade básica, esta pesquisa tem 

como foco específico de investigação, a formação de professores 

alfabetizadores para o magistério nos anos iniciais do ensino fundamental I, 

inscrevendo-se no campo da Sociologia Cultural e tomando como objeto de 
análise, os saberes pedagógicos relacionados ao processo de alfabetização 

expressos em documentos oficiais que subsidiam a formação de tais 

professores no país.  

      Embora todos os documentos oficiais e a própria história da educação 

brasileira não apontem para a expressão genérica “professores 

alfabetizadores”, justifico o uso desse termo nesta pesquisa, ao considerar que 

todos os professores formados nos Cursos de Pedagogia, tornam-se 

licenciados para lecionarem em classes de alfabetização e demais anos iniciais 

da escola básica, por força da lei. 

      Quando se formam e se destinam ao trabalho docente nas escolas, 

possuem pouca ou nenhuma certeza em relação às classes nas quais que irão 

lecionar, podendo ela ser qualquer uma das relativas aos quatro ou cinco anos 

iniciais do ensino fundamental I (dentre elas, as salas especificamente 

denominadas “salas de alfabetização”, muito embora, em todas elas possam 

confrontar-se com a tarefa específica de alfabetizar, seja iniciando esse 

processo, seja aprofundando-o) ou, então, as classes integrantes do período 

relativo à educação infantil. O Curso de Pedagogia, porém, não forma 

professores para séries especificas, todos os formandos são polivalentes e sua 

formação é de natureza geral. 

      Ao se tratar de formação para o magistério nos anos iniciais do ensino 

fundamental, automaticamente supomos que este professor esteja preparado 

para lecionar em todas as séries, considerando as diferenças e peculiaridades 

existentes em cada uma, afinal a proposta oficial é que sejam formados, 

preparados, licenciados para isso. 
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      Há que se considerar também que a formação inicial não se encerra em 

classes de alfabetização com crianças de seis e sete anos de idade. O 

processo de alfabetização e letramento, alvo de discussões neste trabalho, 

aprofunda-se em todos os anos seguintes, com a expectativa de que, ao final 

do ciclo I do ensino Fundamental, todos os alunos possam apresentar fluência 

na leitura e na escrita. 

      Embora haja grandes diferenças de atuação dos professores, 

relacionadas às especificidades dos anos de escolaridade em que atuam, 

(considerando desde as classes de alfabetização, até o 4º ano do ensino 

fundamental I), todos estes professores possuem a mesma formação e todos 

cumprem a proposta de cuidar do processo de letramento das crianças, que se 

estende por toda a formação escolar e para além dela. Portanto, todos devem 

estar preparados para alfabetizar. Ou seja, as preferências pela atuação em 

diferentes etapas desse momento da escolaridade inicial, a familiaridade e 

empatia por determinadas faixas etárias dos alunos vão sendo construídas ao 

longo da carreira docente e não em sua formação profissional, considerando a 

legislação responsável que legitima essa formação.  

      Assim, foram localizados e analisados na pesquisa os seguintes 

documentos legais: 

1. BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Decreto nº. 3.276 – 06/12/1999. Dispõe 
sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica.  

  
2. BRASIL, Ministério da Educação. Proposta de diretrizes para formação inicial de 

professores da educação básica em cursos de nível superior. Brasília: MEC/SEF, 2000.  
  

3. BRASIL, Ministério da Educação. Projeto de estruturação do Curso Normal Superior. 
Brasília: 2000.  

  
4. SÃO PAULO. Documento da Secretária Estadual de Educação do Governo do Estado 

de São Paulo – Programa de Educação Continuada – Formação Universitária – 
PEC/FOR PROF – 2000.  

  
5. BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Proposta de Diretrizes Curriculares do 

Curso de Pedagogia – 2002.  
  

6. BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Portaria nº1403, de 09/06/2003. Institui o 
Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores.  
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7. BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº1, de 15/05/2005. 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura.  

  
8. BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP nº5/2005 que estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, aprovado em 
13/12/2005.  

  
9. BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº1, de 15/05/2006. 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura.  

  
10. BRASIL, Ministério da Educação Secretaria de educação Superior. Departamento de 

supervisão do ensino superior. Despacho do Diretor. 6 de julho de 2006.  
  

       Trata-se, pois, de estudo documental (tal como o descrevem Giovanni, 

1999 e Marin, s/d), tomando como foco de análise os diferentes tipos de 

documentos norteadores da formação teórica e prática de professores 

alfabetizadores no Brasil (Legislação, Pareceres e Diretrizes Nacionais para 

Formação de Professores).  

      A realização da leitura e análise dos documentos para a coleta dos 
dados foi norteada por instrumento construído e testado (ver Anexo 1), 

conforme orientação contida em Giovanni (1999) e Marin (s/d). Esse Roteiro 

para Análise dos documentos foi elaborado com base, de um lado, nas 

questões, hipótese e objetivos definidos para a pesquisa, bem como na leitura 

de pesquisadores e teóricos dedicados ao tema e, de outro lado, na análise do 

instrumento por pesquisadores experientes na área.  Trata-se, portanto, da 

criação de um roteiro para “... auxiliar o trabalho do pesquisador, permitindo-lhe 

organizar o material a partir de uma análise inicial” e para obter “... os 

elementos de identificação que facilitem o trabalho de análise posterior 

(MARIN, s/d, p.2). 

       Após a coleta dos dados, a organização e análise dos dados obtidos 

consistiram em procedimentos de “(...) identificação e análise da estrutura 

lógica do documento”, a fim de detectar “(...) temas ou idéias freqüentes e/ou 

ausentes”, além de “... buscar e identificar regularidades e tendências”, que 

permitissem a “... realização de agrupamentos” e possibilitassem um primeiro 
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“mapeamento de informações” e a construção de “quadros-síntese para 

análise” (tal como os descrevem: GIOVANNI, 1998).  

 A análise dos dados obtidos foi efetuada com base no referencial 

teórico fornecido por autores como: Arena (1991), Carvalho (1998), Chartier 

(1998), Ferraro (2004), Freitas, 2004, Graff (1990 e 1994), Kleiman (1999), 

Marin e Giovanni (2006a, 2006b), Marin, Giovanni e Guarnieri (2004), Mortatti 

(2000), Pérez Gómez, 2001; Shiroma, Moraes & Evangelista (2004), Soares 

(1991,1995 e 2004), Vilella (2003), Tanuri (2000) e Saviani (2005). 

      O estudo dos documentos selecionados tem por objetivo focalizar 

conceitos, idéias, posições político-pedagógicas explicitadas, importância 

atribuída e visibilidade dada aos dispositivos previstos para a formação de 

professores de Ensino Fundamental I, voltados especificamente para o 

processo de alfabetização e para as práticas de ensino-aprendizagem a ele 

relacionadas.  

      Em face disso, as seguintes questões de pesquisa nortearam a 

pesquisa:  

• O tema “alfabetização” está presente na Legislação? De que forma ele 
aparece?  

  
• Quais orientações, princípios, conteúdos e metodologias sobre 

alfabetização os documentos legais estabelecem?  
 

• O que os documentos que norteiam a organização da formação de 
professores no Brasil estabelecem para que os professores dos anos 
iniciais da escola básica (em especial os quatro primeiros anos do 
ensino fundamental) sejam preparados para enfrentar a tarefa específica 
de alfabetizar?  

  
• Que decorrência metodológica de formação desses professores está 

sendo prevista nestes documentos orientadores, em âmbito nacional, 
para que os professores atuem adequadamente, como alfabetizadores, 
nos anos iniciais do ensino fundamental?  

  
• Que tipo de profissionais e de funções os documentos prevêem?  
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      Meu interesse por esse campo de estudo se justifica.  

      Como professora, tenho experiência há seis anos como titular e auxiliar 

em salas de alfabetização de escolas do Município de São Paulo. Minha 

formação profissional incluiu a Habilitação Específica para o Magistério, 

cursada no âmbito do Ensino Médio (em CEFAM – Centro Específico para 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, agora extinto), bem como no 

Ensino Superior (em Faculdade de Pedagogia).  

       Desde o período no CEFAM e, depois, na Pedagogia, as questões 

relativas à alfabetização me intrigavam. Não as compreendia em sua inteireza, 

mas elas sempre foram motivos de inquietação, especialmente quando, nos 

estágios curriculares, percebia que crianças de séries mais avançadas não se 

encontravam alfabetizadas.  

      Quando comecei a lecionar deparei-me com a realidade do processo de 

alfabetização em sala de aula. Apesar dos anos de estudos anteriores, não 

conseguia, nesse momento de exercício da profissão, articular aprendizagens, 

teorias, observações, correntes de pensamento..., enfim, não sabia como 

colocar em prática todo esse conjunto de informações. Minhas tentativas 

falhavam, os resultados eram imprecisos e as dúvidas cresciam diariamente. 

Minha preocupação aumentava, ao mesmo tempo em que também crescia, de 

um lado, o receio de que nem todos os meus alunos conseguissem aprender e, 

de outro lado, a constatação de que, de fato, parte deles não estava 

aprendendo.  

      Compreendia que minhas práticas de ensinar, bem como a relação dos 

meus alunos com o saber, poderiam resultar em processos de exclusão e 

marginalização. A equação com a qual me defrontava estava cada vez mais 

clara: um ensino desamparado no que tange a orientações técnicas e apoios 

materiais + uma professora inexperiente e mal preparada = a sérios problemas 

em relação à aprendizagem dos alunos. Com cerca de quarenta crianças por 

ano, previa que metade aproximadamente, certamente teria sua trajetória 

escolar marcada pelo fracasso e pelo desprazer em aprender a ler e a 

escrever, chegando talvez a abandonar a escola. 
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      Em muitos momentos procurei a orientação de profissionais técnicos 

responsáveis pela coordenação pedagógica da escola e de professoras com 

mais experiência do que eu. Para minha frustração, essas pessoas não sabiam 

como me orientar e o pior, pareciam ter perdido a esperança de que todas as 

crianças de uma mesma sala pudessem ser alfabetizadas com êxito. Usavam 

como argumento para isso, os seus próprios trabalhos baseados em 

improvisos (que, em alguns casos, até funcionavam), mas o que diziam não 

revelava fundamentação, coerência, conhecimento sistematizado sobre 

metodologia do processo de alfabetização. Em determinadas situações citavam 

teorias e autores que haviam ouvido falar (na faculdade ou em algum curso de 

educação continuada), mas afirmavam considerar tais idéias um “linguajar 

bonito”, uma “espécie de filosofia educacional” que, na prática, se mostravam 

distantes da realidade e ineficazes. 

       Estudar mais e de forma mais aprofundada me pareceu, então, vital.  

     Ao iniciar os estudos na pós-graduação resolvi que o meu campo de 

pesquisa contemplaria a alfabetização e a formação de professores 

alfabetizadores.  

      Assim, a realização desta pesquisa representa a tentativa de 

compreender essa problemática, a partir da proposta nacional em vigência para 

a formação de professores alfabetizadores que atuam hoje no ensino 

fundamental I, analisando-a como lugar de reprodução de práticas e relações 

da sociedade (mas também de produção de novas práticas), considerando a 

trama das relações sociais que o processo educacional privilegia, com ênfase 

sobre o Ensino Fundamental I, por sua importância na formação da infância 

para o acesso ao patamar de humanização que a aquisição da língua escrita 

representa. 

       A organização e realização desta pesquisa foram, aos poucos, 

revelando um objeto de estudo complexo e multifacetado, cuja compreensão 

exigiu a leitura de diferentes estudiosos, de diferentes áreas, abrangendo os 

vários aspectos dos processos de alfabetização e de formação de professores 

alfabetizadores. 
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       Para a apresentação da trajetória de pesquisa e de seus resultados, 

esta dissertação está organizada em 06 partes ou capítulos, a saber: 

- o Capitulo I – A alfabetização no Brasil: dimensões e fatores intervenientes – 
destina-se a dimensionar, para o leitor, o alcance do processo de alfabetização, 
hoje, no Brasil, bem como a apresentar os fatores que nele interferem, 
estabelecendo as relações entre fracasso escolar e alfabetização;  

- no Capitulo II – O desafio de compreender a alfabetização – são 
apresentadas as leituras realizadas que evidenciam o desafio de compreender 
a alfabetização, seja no que tange à concepção teórica, seja no que tange às 
pesquisas já realizadas para compreensão de sua realidade na ação dos 
professores em exercício e no seu processo de formação;  

- o Capitulo III – O processo histórico de formação de professores no Brasil – 
retoma, de forma breve, como o próprio sub-título já anuncia, aspectos da 
história da formação de professores no Brasil;  
 
- no Capitulo IV – O contexto atual de formação de professores no Brasil – são 
retomados textos que estabelecem relações entre a formação de professores e 
o contexto atual (capitalista, global, neoliberal), focalizando esse processo na 
formação dos professores em geral e na formação específica de professores 
alfabetizadores hoje no Brasil;  

- no Capitulo V – A pesquisa realizada: análise dos documentos – são 
apresentados os resultados da análise dos documentos que subsidiam 
atualmente a formação dos professores, pondo em destaque as orientações 
específicas encontradas em relação ao preparo dos professores para a ação 
de alfabetizar; 

- nas Considerações Finais – são retomados os resultados obtidos, pondo-se 

em destaque a constatação de que nos documentos analisados o termo 

alfabetização, bem como as referências específicas relativas á formação de 

professores alfabetizadores se apresentam de maneira muito modesta. O tema 

não é tratado com a devida atenção, ou seja, princípios, conteúdos e 

metodologias não são claramente evidenciados. O que se constata é a 

valorização da prática e do treinamento de competências, em detrimento da 

formação teórica do professor. Informações, diretrizes e regulamentações 

sobre a formação especifica deste profissional alfabetizador estão ausentes. 

.    
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CAPITULO I  
 

 

  

A ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL: DIMENSÕES  

E FATORES INTERVENIENTES  
 

 

  

1.1. As dimensões da alfabetização no Brasil  
  

      Este capítulo tem o objetivo de situar o leitor em relação à realidade 

sócio-educacional brasileira no que concerne às condições de alfabetização. 

     Para tanto recorro a teorias, bem como a algumas pesquisas já 

realizadas. A primeira idéia a ser posta em destaque é a de que, se a 

alfabetização é “um problema da escola”, a escola não pode ser pensada 

desvinculada da sociedade e das questões sócio-culturais que a cercam. Não é 

possível pensar em uma “educação mais justa no que tange ao ensino da 

leitura da escrita”, sem considerar as questões sociais e culturais como 

determinantes. 

      Por exemplo, o conceito de alfabetização e analfabetismo mudou 

bastante nos últimos anos. Segundo Ribeiro (1997) a UNESCO, em 1958, 

definia como analfabeto um indivíduo que não conseguia ler ou escrever textos 

simples. Após 20 anos, para este mesmo indivíduo, adotou-se o conceito de 

“analfabetismo funcional”, ou seja, denominação atribuída às pessoas que, 

mesmo sabendo ler e escrever frases simples, não possuem as habilidades 

necessárias para suprir as demandas cotidianas e se desenvolver nos 

aspectos pessoais e profissionais. 
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       No Brasil, ainda segundo a autora, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) tem auxiliado com estatísticas oficiais sobre o analfabetismo 

desde o final do século XIX. Esse índice vem sendo apurado com base na 

auto-avaliação da população recenseada sobre a sua capacidade de ler e 

escrever. Os resultados dessas pesquisas comprovam que, ao longo do século 

XX, as taxas de analfabetismo entre os brasileiros com 15 anos ou mais 

decresceram paulatinamente. É o que revela a Tabela 1, apresentada a seguir, 

extraída de Ferraro (2003):  

Tabela 1: Analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais segundo os 
censos demográficos – Brasil (1920-2000). 
 

Ano Numero de analfabetos (em 
milhões) 

% sobre o total da 
população 

1920 11,4 64,9 
1940 13,2 55,9 
1960 15,9 39,6 
1980 18,7 25,5 
2000 16,2 13,6 

            Fonte: Ferraro, 2003  
  

       Na década de 1990, seguindo orientações da UNESCO, o IBGE começa 

a divulgar também os índices de analfabetismo funcional, tomando como base 

para a pesquisa, o número de séries escolares concluídas pelos indivíduos, 

caracterizando como “analfabetos funcionais”, as pessoas com menos de 4 

anos de escolaridade – conforme se pode verificar na Tabela 2, a seguir:  

 

Tabela 2: Analfabetismo funcional (menos de 4 anos de estudos) entre 
pessoas com 15 anos ou mais – Brasil (1992-2000) 

 
Ano  Numero de analfabetos funcionais 

(em milhões) 
% sobre o total de 
população 

1992 35,5 36,9 
1997 34,5 32,0 
1999 33,2 29,4 
2000 33,0 27,3 
Fonte: IBGE – Instituto de Geografia e Estatística - www.ibge.gov.br  
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 Em 2000, o IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) 

cria o Instituto Paulo Montenegro em parceria com a ONG Ação Educativa. O 

principal objetivo dessa parceria seria segundo ambas as instituições, a 

realização de um Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – o INAF – para 

concretização de um levantamento nacional sobre o que passou a ser 

denominado de “alfabetismo funcional de jovens e adultos” – o que se tornou a 

primeira iniciativa dessa natureza no Brasil (ver a respeito: Montenegro, 

Masagão e Cavallari, 2001 – em relatório apresentado sobre a primeira das 

pesquisas realizadas sobre o INAF, a partir de 2001). 

       Os resultados do INAF apurados em 2001 e 2003, segundo 

Montenegro, Masagão e Cavallari, (2001 e 2003) utilizaram amostras nacionais 

com pessoas de 15 a 64 anos de idade. Para possibilitar uma compreensão 

aprofundada sobre o “alfabetismo funcional” no Brasil, a metodologia adotada 

para a pesquisa procurou contemplar diversos aspectos. São eles: a 

verificação das habilidades de leitura e escrita se deu por meio da aplicação de 

um teste, acrescentado a uma minuciosa coleta de informações sobre os usos 

que as pessoas fazem da leitura e da escrita em diversas situações, com 

destaque para o seu uso social, doméstico, no trabalho e pessoal. Além disso, 

ao final, todas as informações foram complementadas com o levantamento das 

opiniões dos próprios participantes quanto às suas capacidades e disposições 

em relação à leitura e à escrita. 

        De acordo com os resultados obtidos, as amostras da população 

investigadas foram classificadas em “níveis de alfabetismo”, conforme sintetiza 

o Quadro 1, a seguir, extraído dos mesmos relatórios de pesquisa:  

 

Quadro 1: Caracterização dos Níveis de Alfabetismo  

  Leitura 
 

Habilidades Matemáticas 

Analfabetismo Não domínio das habilidades 
medidas 
 

Não domínio das habilidades 
medidas. 

Alfabetismo –  Localiza uma informação simples 
em enunciados de uma só frase, 
um anúncio ou chamada de capa 

Lê números de uso freqüente: 
preços, horários, números de 
telefone. Capacidade de anotar 
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Nível 1 
de revista, por exemplo. um número de telefone, ler as 

horas no relógio, medir um 
comprimento com fita métrica, 
consultar um calendário (em que 
dia da semana cai tal data). 
 

Alfabetismo –  

Nível 2 

Capacidade de localizar uma 
informação em textos curtos ou 
médios (uma carta ou notícia, por 
exemplo), mesmo que seja 
necessário realizar inferências 
simples. 

Capacidade de ler números 
naturais, independente da ordem 
de grandeza, capacidade de ler e 
comparar números decimais que 
se referem a preços, contar 
dinheiro e fazer troco. Capacidade 
de resolver situações envolvendo 
operações usuais de adição e 
subtração ou mesmo 
multiplicação, quando não 
conjugada a outras operações. 
 

Alfabetismo –  

Nível 3 

Capacidade de localizar mais de 
um item de informação em textos 
mais longos, comparar informação 
contida em diferentes textos, 
estabelecer relações entre as 
informações (causa/efeito, regra 
geral/caso, opinião/fonte), ater-se a 
informação textual quando 
contrária ao senso comum. 

Capacidade de adotar e controlar 
uma estratégia na resolução de 
problemas que demandam a 
execução de uma série de 
operações, por exemplo, tarefas 
envolvendo cálculo proporcional 
(se o metro de fita custa $2, 
quanto custam 80 cm de fita?), 
cálculo de percentual de desconto. 
Capacidade de interpretarem 
gráficos e mapas. 
 

Fonte: Montenegro, Masagão e Cavallari, 2001, 2002 e 2003.  

 

      Ainda complementando os resultados encontrados nessas primeiras 

investigações sobre o Índice de Alfabetismo funcional da população brasileira, 

as Tabelas 3, 4 e 5, a seguir, apresentam a auto-avaliação dos sujeitos 

participantes da pesquisa: 

 

 Tabela 3: Respostas à pergunta “Sabe ler e escrever?” segundo           
                 o desempenho no teste do INAF 

Classificação segundo o teste do INAF 2003 – Leitura e escritaRespostas à  
pergunta: Sabe 
ler e escrever? 

  
TOTAL Analfa-  

betismo 
Alfabetismo  

- Nível 1 
Alfabetismo  

- Nível 2 
Alfabetismo  

- Nível 3 
Sim 1858  

(93%) 
56 (35%) 569 (95%)  735 (99%) 498 (99%) 

Não 142  
(7%) 

105 (65%) 30 (5%) 4 (<1%) 3 (<1%) 

Total 2000  
(100%) 

  161 (100%) 599 (100%) 139 (100%) 501 (100%) 

Fonte: Montenegro, Masagão e Cavallari, 2003.  
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 Tabela 4: Auto-avaliação das habilidades de leitura segundo o  
                 desempenho no teste do INAF 
Autoavaliação Total Analfa-

betismo 
Alfabetismo  

Nível 1 
Alfabetismo 
Nível 2 

Alfabetismo  
Nível 3 

Incapaz de ler 5% 
 

58% 1% 
 

- 
 

- 
 

Lê com grande 
dificuldade 

8% 
 

22% 16% 
 

3% 
 

- 
 

Lê com alguma 
dificuldade 

24% 
 

14% 36% 
 

24% 
 

11% 
 

Não tem nenhuma 
dificuldade pra ler 

64% 
 

5% 47% 
 

73% 
 

88% 
 

Não sabe/ Não 
opinou 

- 
 

1% 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Fonte: Montenegro, Masagão e Cavallari, 2003.  

Tabela 5: Auto-avaliação das habilidades de escrita segundo o        
desempenho no teste do INAF 

Como avalia a 
capacidade de 
escrita 

Total Analfa-
betismo 

Alfabetismo  
Nível 1 

Alfabetismo 
Nível 2 

Alfabetismo  
Nível 3 

Incapaz de escrever 5% 48% 3% - - 
Escreve com grande 
dificuldade 

8% 32% 16% 2% 1% 

Escreve com alguma 
dificuldade 

20% 11% 30% 22% 9% 

Não tem nenhuma 
dificuldade pra 
escrever 

66% 8% 50% 75% 91% 

Não Sabe/ Não 
opinou 

- 1 - - - 

 Fonte: Montenegro, Masagão e Cavallari, 2003.  

       Ainda segundo o relatório organizado por Montenegro, Masagão e 

Cavallari (2003), as pesquisas sobre o alfabetismo funcional no Brasil revelam 

um país onde a “... cultura letrada está amplamente disseminada, mas de 

forma muito desigual”. De acordo com o INAF, um contingente significativo de 

brasileiros utiliza as habilidades de leitura e escrita em contextos restritos. 

Embora todos os níveis de alfabetização sejam funcionais, ou seja, úteis para 

enfrentar algumas situações cotidianas, apenas 26% da população se classifica 

no nível 3, ou seja, como pessoas que apresentam pleno domínio das 

habilidades avaliadas, fazendo uso competente da leitura e escrita em 

diferentes contextos (mesmo considerando que essa auto-avaliação nem 

sempre corresponda à avaliação das habilidades realizada pela pesquisa). 
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       Os relatórios apontam também que a escolaridade é um fator decisivo 

na promoção do alfabetismo da população, demonstrando que os déficits 

educacionais se traduzem em desigualdades quanto ao acesso a vários bens 

culturais, oportunidades de trabalho e desenvolvimento pessoal que 

caracterizam as sociedades letradas. Acrescentam ainda que, o alfabetismo 

funcional da população só começa a se manifestar na população investigada 

com 8 anos de escolaridade – ou seja, 80% das pessoas dos níveis 2 e 3 

possuíam 8 anos de escolarização ou mais, o que permite deduzir que 

concluíram o ensino fundamental completo e que, mesmo após concluir esse 

nível de escolaridade que a Constituição do país determina como direito de 

todos os cidadãos, independentemente de idade e cuja oferta gratuita é dever 

do Estado, esse cidadão, ainda assim, só consegue manifestar um índice de 

alfabetismo apenas “funcional” – isto é, suficiente apenas para “o sobreviver”, 

ou “resolver problemas simples do dia-a-dia em sociedade”. 

       Há que se destacar, a esse respeito, a existência de pesquisas 

recentes que apontam a ineficácia do nosso sistema de ensino em cumprir o 

papel de promover esse domínio da leitura e escrita para boa parte de alunas e 

alunos brasileiros que freqüentam esse nível de ensino e também o Ensino 

Médio (ver a respeito, por exemplo: Cenpec e Litteris, 2001; Chakur, 2000; 

Meconi, 2004; Omuro, 2005; Souza, 2006; Pastro, 2006 e Truzzi, 2001)3. 

 Além das diferenças educacionais, fatores como renda, gênero e raça 
constituem determinantes que interferem em tais índices, revelando-se muitas 

vezes como condições agravantes das desigualdades que influenciam os 

níveis de alfabetismo.  Tais desigualdades se revelam evidentes nas diferentes 

regiões do país, entre as pessoas de diferentes raças, entre homens e 

mulheres e grupos sociais.  

       Um dado, entretanto, surpreendeu a todos na pesquisa realizada em 

2003. Inesperadamente ao que se acreditava os brasileiros de forma geral, 

segundo o INAF de 2003, principalmente os jovens, não são avessos à leitura. 

Dois terços dos entrevistados afirmaram gostar de ler para se entreter – índice 

que aumenta em relação aos indivíduos que têm acesso a uma escolaridade 

mais longa, como mostram as Tabelas 6, 7 e 8, apresentadas a seguir:  
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Tabela 6: Quantidade de tipos de materiais que os sujeitos investigados 
                 lêem e escrevem no ambiente de trabalho, por anos de estudo 
Tipos de materiais de leitura Total Até 3 

anos 
4 a 7 anos 8 a 10 anos 11 anos ou 

mais 
Nenhum 38% 71% 43% 22% 11% 
Um 18% 14% 23% 22% 9% 
Dois ou três 18% 12% 21% 10% 8% 
Quatro ou mais 26% 4% 13% 32% 64% 
Tipos de materiais de escrita           
Nenhum 42% 76% 47% 29% 12% 
Um 26% 16% 30% 31% 23% 
Dois 14% 5% 13% 19% 18% 
Três ou mais 18% 2% 9% 21% 46% 
Fonte: Montenegro, Masagão e Cavallari, 2003.  
  
Tabela 7: Tipos de materiais que mais gosta de ler para se distrair (duas       
                 opções), por anos de estudo 

Tipos de materiais Total Até 3 
anos 

4 a 7 
anos 

8 a 10 anos 11 anos ou 
mais 

Revistas 45% 28% 40% 48% 59% 
Bíblia, livro sagrados ou 
religiosos 

41% 58% 48% 36% 26% 

Outros livros 38% 23% 31% 45% 52% 
Jornais 33% 29% 31% 31% 40% 
Gibis. Revistas em quadrinho 13% 10% 16% 16% 9% 
Folhetos e literatura de cordel 3% 5% 3% 2% 3% 
Outros 1% 3% 1% 2% 1% 
Não sabe / Não opinou - - 1% 1% 1% 
Fonte: Montenegro, Masagão e Cavallari, 2003.  
  
 
Tabela 8: Tipo de livro que costuma ler, ainda que de vez em quando, por  
                 anos de estudo. 
Tipos de livro Total Até 3 

anos 
4 a 7 anos 8 a 10 

anos 
11 anos ou 
mais 

Bíblia, livros sagrados ou 
religiosos 

42% 31% 48% 44% 43% 

Romance, aventura, policial, 
ficção 

28% 6% 22% 42% 48% 

Não costuma ler livros 25% 56% 23% 14% 7% 
Livros didáticos 22% 13% 17% 26% 37% 
Poesia 15% 3% 16% 23% 19% 
Biografia, relatos históricos 12% 3% 9% 15% 26% 
Auto-ajuda, orientação pessoal 10% 2% 8% 10% 22% 
Livros técnicos, de teoria, ensaios 8% 1% 4% 8% 24% 
Não sabe/ Não opinou - 1% - - - 
Fonte: Montenegro, Masagão e Cavallari, 2003.  
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       Do conjunto dos resultados obtidos pelas pesquisas sobre o INAF, o que 

parece ser mais importante para os estudos sobre o desenvolvimento da 

alfabetização no Brasil se refere à afirmação de que:  

(...) é preciso aos professores uma visão mais clara sobre o papel crucial da 
escola na promoção do alfabetismo ou letramento das pessoas e da sociedade, 
podendo a linguagem escrita ser tomada como eixo articulador de todo currículo 
da educação básica (Montenegro, Masagão e Cavallari, 2003. (s/ pg.)  

       Outro indicador de avaliação das condições de alfabetização e 

escolaridade no Brasil é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos – 

PISA – coordenado, aqui no Brasil, pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP.  

      Segundo informações encontradas no site do MEC, em texto da 

Assessoria de Imprensa do INEP (Brasil, INEP, 2004), o PISA tem como 

principal finalidade “... avaliar o desempenho de alunos de 15 anos de idade, 

produzindo indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais entre 

diversos países”, tornando-se, assim, para os pesquisadores, mais um 

instrumento para compreender a situação da alfabetização e do letramento no 

Brasil.  

      Sua edição mais recente ocorreu em 2003, para 250 mil adolescentes 

com quinze anos de idades em 41 países. No Brasil, pretendendo verificar 

como as escolas preparam os jovens para os desafios do futuro, o PISA foi 

realizado por meio de uma prova aplicada aos alunos de 229 escolas das cinco 

regiões do país, distribuídas entre os estabelecimentos das zonas urbana e 

rural, das redes pública e privada. Os resultados da pesquisa apontaram que, 

em matemática, os alunos passaram de 263 para 333 pontos obtidos em 

relação ao desempenho avaliado anteriormente, mas em relação à leitura, o 

Brasil não mostrou variação de desempenho, se comparado ao ano de 2000. 

       Ainda segundo o mesmo informe do INEP, o relatório apresentado pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE –  

aponta fatores socioeconômicos que influenciam no desempenho dos países, 

considerando que, a prosperidade econômica de alguns países faz com que 

eles gastem mais em educação, ao contrário de outros países nos quais, a 
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economia é dependente e instável. O relatório sugere que países com PIB 

maior possuem um rendimento melhor, o que pode ser atribuído ao PIB per 

capita, levando a crer que alunos com perfil socioeconômico mais alto, têm um 

desempenho melhor. A existência dessa relação não necessariamente significa 

que haja uma relação causal entre estas duas variáveis, existindo outros 

fatores intervenientes, como no caso brasileiro, por exemplo: a presença da 

distorção idade-série, os anos de escolaridade dos alunos, a escolaridade dos 

pais, o tempo de exposição em sala de aula a materiais e atividades relevantes 

de leitura e escrita. 

       O mesmo informe do INEP (Brasil, 2004) ainda apresenta outro dado 

apontado pela EAG Education at a Glance (ou panorama da educação) da 

OCDE, em publicação de 2002, demonstrando que, nos quatro primeiros anos 

– que correspondem ao nosso Ensino Fundamental – os Estados Unidos 

gastam US$ 6.582 por aluno, enquanto o Brasil despende apenas US$ 956,00. 

No ensino secundário, os Estados Unidos gastam US$ 8.157 por aluno e o 

Brasil, US$ 1.100,00 (dólar PP – paridade/poder de compra)!!! 

      Vale lembrar ainda que, na versão de 2006, esse Panorama da 

educação organizado pela OCDE (OCDE, 2006), reúne indicadores de que o 

custo da escolaridade básica implica uma média de 5,9% do PIB nos diferentes 

países da OCDE: 

(...) As despesas com educação por estudante num país típico da OCDE 
atingem $5.450  anuais no Ensino Básico, $6.962 no Ensino Secundário e 
$11.254  no Ensino Superior. Os países da OCDE gastam em média $77.204  
por estudante, ao longo do período de duração teórica dos estudos de nível 
básico e secundário. Os totais variam de menos de $40.000 no México, na 
Polônia, Eslováquia, Turquia, Brasil, Chile e Federação Russa, a $100.000  ou 
mais na Áustria, Dinamarca, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Suíça e 
Estados-Unidos (OCDE, 2006, p.  03). 

 

      O sumário de indicadores apresentado alerta, porém, que gastos 

unitários mais baixos não levam, necessariamente, a resultados inferiores: “... 

por exemplo, as despesas da Coréia e dos Países Baixos estão aquém da 

média da OCDE para o Ensino Básico e Secundário, contudo os dois fazem 

parte dos países com melhor desempenho no estudo do PISA 2003” (p.04).  
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      Além disso, o mesmo documento da EAG da OCDE de 2006 destaca 

também que além dos gastos e despesas unitários, também o tamanho das 

turmas interfere nos resultados obtidos: “as menores nem sempre são as 

melhores”. Ou seja, os resultados mostram que “... não há uma correlação 

direta entre o ratio professor/aluno” (p. 06). Há, por exemplo, 30 estudantes ou 

mais por turma no Japão, na Coréia e no México, no Brasil, Chile e Israel, 

contra 20 ou menos, na Dinamarca, na Islândia, em Luxemburgo, na Suíça e 

na Federação Russa – mas somente 2,7% dos estudantes em Luxemburgo, 

por exemplo, fazem parte do melhor grupo na escala de matemática do PISA, 

em comparação com os 8,2% do Japão. 

      Para explicar essa constatação, o texto se remete a fatores como a 

interação entre os professores e estudantes – que, por sua vez, também é 

influenciada por circunstâncias como: o número de turmas ou de alunos sob 

responsabilidade do professor; a matéria lecionada; a distribuição do tempo do 

professor entre o ensino e outras tarefas; a forma de agrupamento de alunos 

nas turmas e, finalmente, a prática do trabalho em equipe nas escolas.  

       Em relação a tais dados, cabe ainda lembrar aqui a pesquisa de 

Ferraro (2004) que analisa as taxas de escolarização e alfabetização no Brasil. 

Em seu trabalho “Escolarização no Brasil na Ótica da Exclusão”, Ferraro retrata 

de maneira clara e objetiva aspectos básicos do fracasso escolar no Brasil.  

      Em seu estudo o autor aponta, por exemplo, que os conceitos de 

exclusão e de fracasso representam, juntos, um mesmo fato, costumeiramente 

denominados de “analfabetismo”, “não-acesso à escola”, “reprovação, 

repetência”, “defasagem nos estudos”, “evasão”. 

       Ferraro (2004) alerta, ainda que, o analfabetismo não deve ser 

reduzido à “simples herança recebida das gerações passadas”, mas sim, deve 

ser considerado como um processo contínuo, que vem sendo, 

sistematicamente, reproduzido no Brasil. Trata-se, como diz o autor da 

“exclusão praticada pelo aparelho escolar”, atingindo três grupos de vítimas 

nesse processo: 
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• no primeiro grupo se encontram todos os alunos excluídos, que nem 
sequer chegam a ser admitidos no processo de alfabetização na idade de 
escolarização obrigatória;  
  

• o segundo é constituído por aqueles que, tendo sido admitidos, são 
posteriormente excluídos do processo, ficando conhecidos como os 
evadidos;  
  

• e, em terceiro lugar, encontram-se aqueles que, mesmo dentro do sistema 
escolar, estão sendo objeto de exclusão pela própria escola, pelo próprio 
processo de ensino, por meio da reprovação e repetência, sendo 
preparados para posteriores processos de exclusão escolar.  

  

      O autor esclarece que essa “produção do fracasso escolar” se faz por 

“dupla forma de exclusão escolar – a exclusão da escola e a exclusão na 

escola” – formas estas relacionadas entre si, ambas definidas por sua relação 

com a escola fundamental. Significa dizer que a escola, no que se refere aos 

aspectos de permanência e acesso, é regida por duas lógicas opostas: a 

“lógica da progressão” – privilégio de uma camada minoritária da população e a 

“lógica da exclusão” – reservada às camadas populares, aos filhos das classes 

trabalhadoras (Ferraro, 2004, p. 50-51). 

       Ferraro desenvolve, portanto, um “modelo diagnóstico da escolarização 

de crianças e adolescentes”, de 5 ou 4 até 17 anos (estudantes e não-

estudantes), a partir do qual reúne, em uma mesma tabela – a Tabela 9 

apresentada a seguir –  dados sobre freqüência à escola, distribuídos segundo 

idade, grau e série freqüentada, organizados em cinco categorias estatísticas 

básicas, reagrupadas ao final em três categorias analíticas:  

 

• A primeira dimensão da escolarização – ou os “excluídos da escola”;  
  

• A segunda dimensão – definida conceitualmente como os “excluídos na 
escola”; e  
  

• A terceira dimensão da escolarização - ou o conjunto dos alunos que 
podem ser chamados de “incluídos na escola”.  

  
 
 
 
 
  



 32

             Quadro 2: Modelo de diagnóstico da escolarização 
Categorias estatísticas Categorias analíticas 

1. Não freqüência  
  

2. Freqüência levemente defasada (2 
ou mais anos de atraso nos 
estudos: 9 anos – 1ºsérie, 10 anos 
– 1º ou 2º série)  

  
  
1.  Exclusão da escola 

3. Freqüência levemente defasada 
(1ano de atraso: 8 anos – 1º série) 

  
4. Freqüência na série esperada (7 

anos – 1º série,...14 anos – 8º 
série)  

  
5. Freqüência antecipada na relação 

série/idade (5 ou 6 anos – 1ºsérie) 

  
  
  
  
2.  Exclusão na escola 

               Fonte: Ferraro, 2004.  

      Os elementos contidos no Quadro 2 demonstram, ao mesmo tempo, que 

é importante distinguir, mas também analisar conjuntamente, a dimensão a que 

se refere o fenômeno de exclusão escolar: a dimensão dos que se encontram 

fora da escola, ou seja, o não-acesso à escola, denominado pelo autor de 

“exclusão da escola” e a dimensão que se refere ao processo de exclusão 

escolar que é praticado dentro da escola, que o autor denomina de “exclusão 

na escola”. 

      É importante ressaltar, ainda, que o maior problema da escola 

fundamental brasileira é o fenômeno da “exclusão na escola”, resultante dos 

mecanismos da reprovação e repetência. Ferraro (2004) denuncia que não é 

suficiente ficar no campo da quantificação e dos apontamentos do problema. 

São necessários estudos sobre o “micro-universo” da escola, das turmas, dos 

grupos de alunos, com atenção especial aos próprios alunos e o que eles têm a 

dizer a respeito dos processos e práticas que vivem na escola, dando voz aos 

próprios excluídos, criando condições para se compreender melhor esse 

fenômeno. 

      O Quadro 2 aponta também, segundo o autor, para o fato de que a 

solução para o problema da exclusão escolar não se reduz à mera inclusão no 

sistema escolar. Aqui no Brasil, a inclusão escolar significa a inclusão do aluno 

em um sistema altamente excludente, ou seja, a universalização do acesso à 
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escola tem sido “... uma condição necessária, mas não suficiente para 

assegurar o direito à educação”. A solução para isso passa, necessariamente, 

pela transformação da escola, isto é, pela “... transformação da lógica da 

exclusão que rege o seu funcionamento em relação às classes populares, ao 

aluno trabalhador, ao negro, às mulheres, enfim, a todos os segmentos da 

população discriminados pelo sistema social” (p. 51). 

      Ferraro destaca, finalmente, que as questões de evasão presentes na 

categoria dos “excluídos da escola” (evasão e repetência) deveriam merecer 

maior atenção. Para tanto, o autor se refere à necessidade de estudos voltados 

para os registros escolares, os critérios de avaliação vigentes nos diferentes 

sistemas de ensino e para o processo de produção das estatísticas. Ou seja, 

não basta dizer que os alunos evadidos estão em outras escolas, isso não 

esclarece a dimensão do fenômeno, como também não esclarece suas causas 

reais, o desperdício que representam, as distorções que daí se derivam para o 

conjunto das estatísticas da educação.  

      Todos esses problemas apontados por Ferraro estão relacionados 

diretamente com o ensino oferecido pelas escolas e, consequentemente, com a 

formação e condições de trabalho de seus professores.  

 

2. As diferentes facetas das relações entre fracasso escolar e 
alfabetização  

       Tendo como eixo básico de sua ação a relação com o conhecimento e a 

cultura e caracterizada pelas suas funções de formar e conformar os sujeitos 

individual e coletivamente, a escola é a instituição responsável por transmitir os 

saberes legitimados e acumulados historicamente. Nesta transmissão, a escola 

constitui e classifica o público a ela destinado, por meio de relações que se 

alteram no tempo e no espaço, respondendo, com sua prática, a situações 

sociais distintas.  

        A esse respeito, sobre a realidade das escolas brasileiras vale a pena 

mencionar aqui o texto Linguagem e Escola: Uma Perspectiva Social, da 
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pesquisadora brasileira Magda Soares (1991). A autora analisa 

especificamente as relações entre a linguagem e a escola, focalizando o 

problema da educação nas camadas populares do Brasil, considerando 

fundamentalmente que, “... a escola pública brasileira é uma escola para o 

povo”. 

        Entretanto, a autora constata que a trajetória dessa escola é 

extremamente insatisfatória, tanto em seus aspectos quantitativos, quanto em 

relação aos seus dados qualitativos. A escola que se apresenta caracteriza-se 

mais por ser “contra o povo”, do que por ser “para o povo” – fato comprovado 

pelos altos índices de fracasso escolar das camadas populares, decorrentes de 

repetência e evasão que acentuam as desigualdades sociais, além de legitimá-

Ias, como também já apontava a pesquisa de Ferraro (1987). 

        Soares (1991) constata também que estes problemas estão 

intrinsecamente relacionados à linguagem, ou seja, ao conflito decorrente da 

linguagem presente em “uma escola a serviço das classes privilegiadas, cujos 

padrões são legitimados aos grupos menos favorecidos”.  

        Os problemas gerados por esse conflito são, geralmente, justificados 

com expressões referentes a características atribuídas aos alunos do tipo: 

"carência afetiva", "falta de desenvolvimento psicomotor", "incapacidade de 

discriminação visual e auditiva", "vocabulário pobre", "baixo nível intelectual”. 

        Segundo a autora, são diversas as teorias que surgem tentando explicar 

o porquê da existência deste problema e como solucioná-lo.  A primeira 

explicação seria o que a autora denomina “a ideologia do dom”, ou seja, esta 

legítima as desigualdades e diferenças pela mensuração de aptidões 

intelectuais (aptidão verbal, numérica, espacial, etc.), de prontidão de 

aprendizagem, de inteligência ou de quociente intelectual (QI). Essas 

desigualdades e diferenças individuais, assim legitimadas, explicariam as 

diferenças de rendimento escolar de classes sociais distintas. Tais 

“explicações” levam à conclusão de que não seria o trabalho realizado pela 

escola e seus professores o responsável pelo fracasso do aluno, e sim a 

ausência de condições básicas do próprio aluno para a aprendizagem. A 
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escola e os professores seriam, então, responsáveis pelo "atendimento às 

diferenças individuais", classificando e hierarquizando os alunos ("turmas 

fortes" e "turmas fracas").  Segundo essa “ideologia do dom”, a função da 

escola seria "adaptar" e "ajustar" os alunos à sociedade, segundo suas 

aptidões individuais. O fracasso do aluno se evidenciaria por sua incapacidade 

de ajustar-se, de adaptar-se ao que lhe é oferecido.  

        Os pressupostos dessa ideologia foram abalados, segundo a autora, 

quando se tornou claro que tais diferenças entre os alunos não eram “naturais", 

não ocorriam necessariamente entre indivíduos particulares como se pensava, 

mas sim, entre grupos sociais, nos quais os alunos privilegiados 

economicamente encontravam-se em situações mais favoráveis que os alunos 

economicamente desfavorecidos.  

         A pergunta, segundo Soares (1991), se torna então: Por que o fracasso 

se encontrava majoritariamente entre os pobres? Serão estes alunos menos 

aptos, ou menos inteligentes? 

        Segundo a “ideologia do dom” as próprias diferenças sociais teriam suas 

origens nas diferenças de aptidão, de inteligência: a posição dos indivíduos na 

hierarquia social estaria determinada por suas características pessoais. Assim 

sendo, seria “natural” que alunos oriundos das classes dominadas obtivessem 

um desempenho menor, com maior probabilidade de fracasso escolar, estes, 

pertenceriam a essa classe exatamente por serem menos dotados, menos 

aptos, menos inteligentes. Quando bem-dotados, inteligentes, não 

fracassariam, e teriam fácil acesso às condições das classes dominantes 

(Soares, 1991, p. 12). 

        Questionando tal posição, Soares alerta para o fato de que, nas 

sociedades capitalistas, a divisão de classes é resultante, não das 

características dos indivíduos, mas da divisão do trabalho, determinada pela 

produção capitalista, em que “os donos entram com o dinheiro, e a camada 

popular com o trabalho”. Portanto, as desigualdades sociais têm origem 

econômica e nada têm a ver com desigualdades naturais, de aptidão, dom ou 

inteligência. 
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      Diante de tal impasse e tantas interrogações surge, segundo a autora, 

uma segunda explicação, para a qual as desigualdades sociais seriam as 

responsáveis pelo fracasso escolar. Para essa tendência explicativa, as 

crianças das camadas populares padeceriam de uma “deficiência cultural e 

lingüística”. Essa “teoria da deficiência cultural” afirma que as crianças das 

camadas populares chegam à escola com uma linguagem bastante deficiente, 

o que as impede de obter sucesso nas atividades de aprendizagem: não 

sabem nomear diversos objetos, usam frases incompletas; curtas e 

monossilábicas; cometem erros de pronúncia e concordância; comunicam-se 

mais através de recursos não-verbais do que verbais – ou seja, elas são 

lingüisticamente "deficitárias".  

        Os partidários da “teoria do déficit lingüístico” buscaram apoio em 

psicólogos como Vygotsky e Luria (mesmo fazendo uma interpretação 

distorcida em relação às pesquisas desses dois autores), que apontam o 

desenvolvimento do pensamento e do raciocínio como decorrente do 

desenvolvimento da linguagem. O déficit lingüístico é atribuído à "pobreza", 

argumentando-se que o desenvolvimento da linguagem da criança depende, 

fundamentalmente, da quantidade e qualidade das situações de interação 

verbal entre ela e os adultos que a rodeiam. Segundo esse raciocínio, as 

crianças "ricas" vivem em um ambiente rico em estimulações verbais e são, 

portanto, incentivadas, desde pequenas, a perguntar e a responder; são 

ouvidas com atenção; participam de situações de leitura em que os adultos 

lêem para elas; vivenciam momentos de estimulação à reflexão, à abstração e 

ao pensamento lógico. Para essa vertente teórica, as mesmas oportunidades 

não ocorrem na vida das crianças "pobres".  

         Resumindo, para a “teoria da carência cultural”, o déficit lingüístico 

resulta da privação lingüística, ou seja, é a estrutura social que determina o 

comportamento lingüístico, assim como é a estrutura social que determina 

modos de ver e de pensar. Dessa forma, o código lingüístico não apenas 

reflete a estrutura das relações sociais existentes, mas também as regula, 

coexistindo dois tipos de código, o "elaborado" e o "restrito". 
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        Segundo Soares (1991), na tentativa de erradicar o problema do 

fracasso escolar partindo do princípio básico de oferecer a "igualdade de 

oportunidades" para todos, a ideologia da deficiência cultural propõe, então, 

oferecer às crianças das camadas populares, uma “escola compensatória”. Os 

programas de educação compensatória seriam preventivos, ou seja, se a 

criança fracassa em decorrência de deficiências lingüísticas e cognitivas que 

adquire antes mesmo de entrar na escola, conseqüência do processo de 

socialização em que está inserida, é preciso reduzir ou eliminar estas 

deficiências, antes mesmo que a escolarização regular tenha início.  

        Desse pensamento derivam, no Brasil, os programas de educação 

pré-escolar, que se organizaram em função da “preparação para a escola”, 

com atividades e oportunidades de "socialização", permitindo que estas 

crianças entrem em contado com um ambiente "rico" e "adequado", 

propiciando estimulação cognitiva e lingüística, de maneira que desenvolvam e 

ampliem o raciocínio, a capacidade de atenção e de concentração, 

enriquecendo seu repertório vocabular, erradicando a "deficiência lingüística". 

A preocupação com a pré-escola apresenta-se, pois, segundo essa vertente, 

como “uma guerra contra a pobreza”. 

      Também se buscaram medidas compensatórias para crianças que já 

estavam inseridas no sistema regular de ensino: as salas de aulas foram 

divididas entre "alunos fracos" e "alunos fortes". Entretanto, a trajetória dessa 

escola, segundo Soares (1991) é extremamente insatisfatória, tanto como 

"educação compensatória", quanto em relação aos “programas especiais” que 

foram adotados para compensar as deficiências geradas pela "privação 

cultural” oriundas do ambiente familiar e social das crianças. Essa teoria foi, 

portanto, considerada ineficaz. A esse respeito, Soares (1991) cita Demerval 

Saviani:  

Tais programas [de educação compensatória] acabam colocando sob a 
responsabilidade da educação uma série de problemas que não são 
especificamente educacionais, o que significa, na verdade, a persistência da 
crença, ingênua no poder redentor da educação em relação à sociedade. 
Assim, se a educação se revelou incapaz de redimir a humanidade através 
da ação pedagógica, não se trata de reconhecer seus limites, mas de 
alargá-los: atribui-se então a educação um conjunto de papéis que, no 
limite, abarcam as diferentes modalidades de política. A Conseqüência é a 
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pulverização de esforços e de recursos, com resultados praticamente nulos 
do ponto de vista propriamente educacional (p. 36).  

        A autora reafirma em seu texto a idéia de que as línguas são apenas 

diferentes umas das outras e que a avaliação de "superioridade" ou 

"inferioridade" de uma em relação à outra é impossível e cientificamente 

inadmissível. Tal idéia fundamenta, por sua vez, a afirmação de que são os 

preconceitos sociais, que valorizam certas regiões do país em detrimento de 

outras, dão relevância a determinados grupos sociais em detrimento de outros, 

e que levam leigos e especialistas a atribuir superioridade a certos dialetos 

regionais, a certos registros e, sobretudo, a certo dialeto social, criando-se 

assim, “estereótipos lingüisticamente inaceitáveis”. 

        Segundo Soares (1991) atribui-se ao sociolingüista norte-americano 

William Labov a mais importante e fundamentada contestação da teoria da 

deficiência e a mais decisiva comprovação de que “diferença não é deficiência”. 

Segundo ele, os professores em geral, ignoram completamente o conceito de 

“variedades lingüísticas”, e se tornam preconceituosos em relação a qualquer 

dialeto não-padrão, não percebendo os dialetos variantes como “sistemas 

estruturados e coerentes” – e este é o principal obstáculo ao ensino do dialeto-

padrão: o fato de se pretender impor um dialeto considerado como único, 

substituindo e menosprezando os dialetos variantes dos alunos. Para Soares: 

Ambas as teorias, as da "deficiência cultural e lingüística" e a das "diferentes 
culturas", ignoram a causa essencial dos problemas que pretendem esclarecer 
e resolver; essa causa deve ser buscada nas verdadeiras relações entre 
educação e sociedade, e na identificação da função da escola na estrutura 
social, particularmente numa estrutura que se caracterize por discriminação e 
marginalização de grupos e classes (p.53).  

        Em seu estudo, Soares retoma reflexões de dois dos mais importantes 

sociólogos contemporâneos – Bourdieu e Parsons – considerando, 

especificamente, as críticas que fazem às relações escola-sociedade. Para a 

autora, ambos consideram que a função da escola tem sido precisamente 

manter e perpetuar a estrutura social vigente, com suas desigualdades e 

privilégios, conferindo benefícios a uns, em detrimento de outros, ao contrário 

de superar a discriminação e a marginalização.  
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        Para Bourdieu, segundo a autora, a escola exerce um “poder de 

violência simbólica”, isto é, a escola impõe, às classes dominadas, a cultura e 

também a linguagem das classes dominantes como “saberes escolares 

legítimos”, reforçando, assim, a dominação que determinados grupos exercem 

sobre outros e perpetuando a marginalização (Soares, 1991, p.54). 

        Com base nas proposições de Bourdieu, Soares comprova que, tanto a 

“teoria da deficiência”, quanto a “teoria das diferenças” estão equivocadas, 

porque as desigualdades lingüísticas se devem às desigualdades sociais, que 

determinam, por suas vez, as desigualdades de rendimento escolar. 

deficiências ou diferenças são instrumentos de “exercício de violência 

simbólica”, pois dissimulam à discriminação social, pela legitimação e 

imposição da cultura e da linguagem do grupo dominante, como as únicas 

válidas e corretas, em detrimento da cultura e da linguagem de outros grupos.  

        A discriminação das classes populares na escola não se explica, pois, 

por deficiências culturais e lingüísticas, nem apenas pelas diferenças culturais 

que, sem dúvida, as distinguem das classes dominantes. Tal discriminação 

explica-se, na verdade, “... pela opressão que essas classes dominantes, sob 

mediação da escola, exercem sobre as classes dominadas”, através da 

imposição da cultura e da linguagem, apresentadas como legítimas, e da 

conseqüente desvalorização de uma cultura e linguagem que, só por ser 

diferente daquela considerada legítima, é acusada de "deficiente" (SOARES, 

1991, p.55). 

        Nessa perspectiva sociológica a resolução para o problema do fracasso 

escolar não estaria, portanto, na escola e sim em transformações da estrutura 

social como um todo, transformações meramente pedagógicas, restritas ao 

âmbito escolar não surtiriam efeito, apenas simulariam soluções, constituindo 

na verdade, mais um reforço da discriminação. 

        Ou seja, a “teoria do capital social lingüístico escolarmente rentável”, 

nega a possibilidade e poder da educação como instrumento de equalização 

social e de integração dos indivíduos numa sociedade cujo interesse majoritário 

é manter as diferenças, transformando-as em deficiências, isentando-se, ao 
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mesmo tempo, das responsabilidades do fracasso escolar vivido pelas crianças 

das camadas populares. Nessa perspectiva, a escola é que seria a responsável 

pelos conflitos e pela crise lingüística. Nas palavras da autora: “a crise da 

linguagem é na verdade uma crise da escola” (Soares, 1991, p.65; 68-69). 

        Diante disso, Soares (1991) destaca a necessidade de perceber a 

escola como um “ambiente de transformação”, pois é sob essa perspectiva que 

as camadas populares a vêem. É através da escola que deveriam poder 

reconhecer que os conhecimentos e habilidades valorizados e considerados 

legítimos, e que a classe dominante possui para manter o monopólio social 

vigente são, na verdade, indispensáveis como “instrumentos de luta contras as 

desigualdades econômicas e sociais”: 

Assim, o que a escola comprometida com a luta contra as desigualdades pode fazer é 
vitalizar e direcionar adequadamente as forças progressistas nela presentes e garantir 
às classes populares a aquisição de conhecimentos e habilidades que as 
instrumentalizem para a participação no processo de transformação social. Uma escola 
transformadora é, pois, uma escola consciente de seu papel político na luta contra as 
desigualdades sociais e econômicas, e que, por isso, assume função de proporcionar 
às camadas populares, através de um ensino eficiente, os instrumentos que lhes 
permitam conquistar amplas condições de participação cultural e política e de 
reivindicação social. (SOARES, 1991, p. 73).  

        Segundo a autora, a “escola transformadora” não aceitaria a rejeição de 

dialetos dos alunos pertencentes às camadas populares, não somente por eles 

serem expressivos e lógicos em relação ao dialeto de prestígio, mas, 

sobretudo, por seu caráter político inaceitável, pois significaria uma rejeição da 

classe social, através da rejeição de sua linguagem. A escola transformadora 

atribui a função de adaptação do aluno às exigências da estrutura social, como 

instrumentalização do aluno, para que adquira condições de participação na 

luta contra as desigualdades inerentes a essa estrutura. 

        Em trabalho mais recente, Língua escrita, sociedade e cultura: 

Relações, dimensões e perspectivas (Trabalho apresentado na XVII Reunião 

Anual da ANPEd, Caxambu, em outubro de 1995), Soares (1995) classifica a 

existência de duas vertentes relacionadas mais especificamente à prática da 

alfabetização. Na primeira, o alfabetismo é definido como um conjunto de 

habilidades de leitura e escrita, que visa corresponder às demandas sociais. 

Esse conceito, considerado pela autora “liberal-funcional” assume que a 
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alfabetização tem o poder de promover o progresso social e individual, gerando 

necessariamente conseqüências positivas (“funcionais”) adequadas à 

sociedade, promovendo o desenvolvimento cognitivo e econômico, a 

mobilidade social, o progresso profissional, a promoção da cidadania (Soares, 

1995, p. II). 

        A segunda tendência “de caráter radical, revolucionária” está 

relacionada, segundo a autora aos atributos e implicações relacionados à 

dimensão social do alfabetismo. Segundo essa tendência, as habilidades de ler 

e escrever envolvem um conjunto de “práticas socialmente construídas”, 

configuradas por processos sociais mais amplos e responsáveis por reforçar ou 

questionar valores, tradições, padrões de poder presentes no contexto social. 

Caracteriza-se segundo, Soares, pelas formas que as práticas de leitura e 

escrita realmente assumem, em determinados contextos sociais, dependendo 

necessariamente das instituições sociais em que os atos de ler e escrever 

estão inseridos. Esta perspectiva afirma que é impossível distinguir a leitura e a 

escrita do conteúdo que se pode ou se deve ler ou escrever. Trata-se, pois, de 

conceito que depende de como ambas (leitura e escrita) são praticadas em um 

determinado contexto social, ou seja, o processo de ensinar/aprender a ler e a 

escrever, nesta perspectiva, transforma-se num conjunto de práticas 

governadas pelas concepções sobre: o que, como, quando e por que ler e 

escrever. Trata-se de reconhecer que as conseqüências desse processo nem 

sempre positivas, funcionais ao satisfazer as demandas sociais e pessoais, 

mas sim intrincadas a processos sociais mais amplos pelos quais são 

modelados, processos que definem, transmitem e reforçam valores, crenças, 

tradições e padrões de poder.  

       Segundo Soares (1995), Paulo Freire foi um dos representantes desta 

vertente. De caráter revolucionário, essa vertente infere que, ser alfabetizado 

deveria significar “ser capar de usar a leitura e a escrita como um meio de se 

tornar consciente da realidade e transformá-la”, libertando-se da “condição de 

domesticagem”, na tentativa de promover a mudança social. Trata-se, pois, de 

uma abordagem que se caracteriza por uma concepção essencialmente 

política do processo de ensinar a ler e a escrever.   A autora revela, portanto, a 
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dualidade sempre presente na ato de alfabetizar, decorrente dessas duas 

concepções – o caráter funcional da leitura e da escrita ou seu potencial para 

modificar relações injustas. Ou seja, práticas de leitura e escrita diferenciam-se 

segundo os contextos sociais, exercendo diferentes papéis na vida de grupos 

ou de indivíduos específicos, cujas diferentes demandas de leitura e escrita 

que enfrentam podem variar de acordo com o sexo, idade, localização rural ou 

urbana, etnia.  

       Dessa multiplicidade de facetas resulta que são também inúmeras as 

perspectivas teóricas e metodologias de acordo com as quais se podem 

analisar o fenômeno do ensino/aprendizagem da leitura e da escrita: histórica, 

antropológica, sociológica, psicológica, psicolingüística, sociolingüística, 

lingüística, educacional/pedagógica, política. 

 

  

 ____________________  

  

  

 

Assim, depreende-se do conjunto de leituras aqui apresentado, que 

tanto o trabalho, quanto a formação dos professores alfabetizadores constituem 

fenômenos cuja compreensão demanda estudos forçosamente 

multidisciplinares – desafio a ser enfrentado no Capítulo II, a seguir.   
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 CAPITULO II 

 

 

O DESAFIO DE COMPREENDER A ALFABETIZAÇÃO  
 

  

      A compreensão do processo de alfabetização começa pela percepção 

de suas repercussões histórica, cultural e social.  

     Estudos como os de Carvalho (1998) em “O ensino da leitura e escrita: o 

imaginário republicano”, retratando o século XIX, podem ser bastante 

elucidativos sobre as configurações das disputas ideológicas que envolveram 

os diferentes projetos de ensino da leitura e escrita no período republicano – 

período em que se consolida no Brasil, a idéia de alfabetização (ou das 

“escolas de ler, escrever e contar”) para o “homem do povo” e, em 

conseqüência, a necessidade de formação de profissionais para esse fim 

específico – os professores alfabetizadores. O intuito era formar com 

competência cidadãos leitores, empregando um novo modelo que, juntamente 

com a educação moral e Cívica, fosse capaz de formar certa moralidade, 

mentalidade e conduta, compatíveis com os ideais republicanos.  

      Silvia Carvalho (1998) aponta em seu estudo, que a discussão sobre o 

ensino da leitura e da escrita não é recente no Brasil:  

O ensino da leitura e escrita, desde a Proclamação da República tem ocupado 
uma posição relevante no conjunto de assuntos relacionados à educação no 
Brasil. Assuntos como erradicação do analfabetismo, os aspectos psicológicos 
e cognitivos envolvidos na aprendizagem da leitura e da escrita e a 
contribuição das metodologias de ensino são consideravelmente reincidentes 
no debate que, ao longo da História da Educação Brasileira, ocupa-se do 
assunto (p.16).   

      Também os estudos de Mortatti (2000) em extensa pesquisa sobre 

alfabetização, contemplando suas concepções desde o século XIX aos dias 

atuais, apontam a necessidade de pensar na alfabetização considerando o seu 

passado, a sua história e o valor a ela atribuído. Para essa autora, muitos 
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foram os métodos de ensino da escrita e da leitura que, ao longo dos anos, se 

tornaram importantes para a alfabetização no Brasil, todos baseados em 

perspectivas próprias, não havendo conexões, relações entre elas, pelo 

contrário, toda nova perspectiva negava totalmente a anterior e a 

responsabilizava por tudo que, até então, não havia dado certo. Cada qual 

estipulava o seu próprio sentido para a alfabetização, atribuindo-lhe um novo 

método, desconsiderando que só o olhar perspicaz sobre o passado, permitiria 

uma verdadeira compreensão. 

      Mortatti retrata os modelos e concepções de leitura e escrita que, ao 

longo dos anos, se consolidaram no Brasil, a importância atribuída a esse 

processo, e como foi organizado um sistema público de ensino, baseado nas 

concepções de modernização e progresso, constituindo um modelo específico 

de leitura e escrita, gerando acirradas disputas ideológicas que se estendem 

até os nossos dias. 

      Segundo essa autora, em São Paulo, em meados do século XIX, 

intelectuais, administradores públicos e legisladores se empenharam na 

consecução de um projeto de modernização social fundamentado na cultura e 

na educação, tomando a alfabetização como base para a concretização de tais 

intenções. Tal história é marcada por rupturas políticas, econômicas e sociais, 

caracterizada fortemente por interesses precisos e difusos, relacionados uns 

aos outros, configurando a alfabetização como instrumento de imposição e 

manutenção de idéias.  Para Mortatti (2000) a alfabetização em nossa história 

é apresentada como “privilégio de aquisição do saber”, que reiterava a 

hierarquização da sociedade. Ou seja, quem detinha saber, detinha status e 

privilégios em relação a uma “camada de analfabetos”. A necessidade de 

progresso e a relação estabelecida “educação=progresso”, explica a sua 

extensão às massas. Para a autora, nesse momento histórico, o que se 

concebia era que, somente uma massa escolarizada, alfabetizada, apropriada 

das práticas culturais da leitura e escrita, poderia promover uma nova ordem 

social, política e econômica.  

      Este pensamento fazia parte de uma corrente, um ideal que se 

disseminou pelo mundo todo. O lema do progresso era requisito essencial para 
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as nações que tinham como interesse se desenvolver e progredir, atingindo 

patamares cada vez mais altos, liderando o ranking de superpotência mundial. 

      Nesse mesmo contexto republicano, Mortatti (2000) explora, ainda, os 

sentidos que foram atribuídos a esse esforço, em decorrência das 

tematizações, normatizações e concretizações produzidas na província de São 

Paulo, relativamente às questões de métodos de leitura e escrita na fase inicial 

de escolarização das crianças. Em cada revolução é anunciada a necessidade 

de intervenção institucional na formação das novas gerações, por meio de uma 

instrução elementar, ao mesmo tempo em que se denunciam as contradições 

crescentes entre aspirações e realidade. Com o objetivo de superar essas 

contradições e construir um “futuro promissor”, sugere-se que seja preciso 

percorrê-lo com novas definições e com o investimento em locais de formação 

de profissionais capazes de pôr em prática esse projeto. 

      A esse respeito, em âmbito internacional cabe pôr em destaque aqui as 

considerações de Graff (1994), que assim como Mortatti, traçou um paralelo do 

percurso da alfabetização na história. Para esse autor, também foram diversas 

as tentativas de definição do termo alfabetização, mas até agora, o que se 

obteve foi um conjunto de discussões confusas e muito genéricas. Dois são os 

fatores responsáveis por essa generalidade, segundo o autor: o primeiro se 

refere ao significado atribuído a “ser alfabetizado” e como isso pode ser 

determinado, política e ideologicamente, e o segundo, decorre da própria falta 

de conhecimento sobre o que a alfabetização pode proporcionar aos 

indivíduos. 

       E é por esta natureza ideológica que a alfabetização pode ser 

considerada também de forma “neutra”, como uma “variável” independente do 

contexto histórico, social, cultural e político que a cerca.  Para Graff, (1994), a 

palavra alfabetização, produto de nossa própria história, necessita ser 

compreendida em seus amplos e diversos sentidos, simultaneamente 

abrangendo: conceito, princípio, condição, meta.   

       Ao tratarmos de alfabetização é preciso evidenciar que ela não decorre 

exclusivamente da identificação do alfabeto, mas sim de sua compreensão no 



 46

nível elementar do desenvolvimento da criança, do jovem e até mesmo do 

adulto. Ou seja, é imprescindível que se compreenda que, “... a alfabetização 

não se constitui em decifrar códigos puramente, mas sim, em compreender o 

que esse conjunto de códigos quer dizer”.  

      Códigos expressam sentido ao portador que está fazendo uso da 

leitura. Por isso para Graff (1994) “... é falso afirmar que a civilização de uma 

nação é medida somente pelo seu grau de alfabetização” (p. 24) – o que nos 

faz, sem dúvida, repensar as leituras possíveis (e suas conclusões) dos índices 

de alfabetismo divulgados nos grandes diagnósticos internacionais (o PISA, por 

exemplo), que podem variar de uma região a outra, de uma cultura para outra, 

de um país para outro. Nas palavras do autor:  

A alfabetização é, em grande parte, um fator propiciador, antes que um fator 
causal, tornando possível o desenvolvimento de estruturas políticas 
complexas, o raciocínio silogístico, a pesquisa científica, concepções lineares 
da realidade, a especialização acadêmica, a elaboração artística e talvez a 
certos tipos de individualismo e alienação. Saber se esses fatores vão de fato 
se desenvolver, e em que medida, depende aparentemente de fatores 
concomitantes de ecologia, relações intersocietais e respostas ideológicas 
internas, estruturais e sociais a esses fatores. A análise do desenvolvimento 
da alfabetização na história não deve ser medida somente através do 
desenvolvimento da escrita, mas sim em conjunto com o desenvolvimento da 
leitura, sendo assim a alfabetização é uma condição social que pode ser 
definida em termos de leitura”. (GRAFF, 1994, pp. 25-26).  

 

       De acordo com Graff (1994) a alfabetização, nos dois últimos séculos, 

esteve fortemente ligada às “teorias liberais pós-iluministas”, sociais e 

contemporâneas no que diz respeito às aspirações de expansão da 

alfabetização e escolarização como condição necessária para o 

desenvolvimento sócio-econômico, na ordem social e no progresso individual. 

Isso quer dizer que, para Graff, tais teorias e expectativas, embora importantes, 

podem ser, entretanto, desencadeadoras do que se convencionou chamar de o 

“mito da alfabetização”. 

       Para Graff, a alfabetização é profundamente mal entendida, ou seja, 

perpetua-se um mito que, juntamente com outros mitos sociais e culturais, são 

disseminados e aceitos – impedindo os esforços para uma discussão 
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consistente e precisa a respeito da alfabetização que ignoram, freqüentemente, 

as relações / implicações entre contexto histórico e conceito que ela apresenta. 

      Graff elucida, ainda, que o “mito da alfabetização” não serve mais como 

uma explicação satisfatória para o “lugar da alfabetização” na sociedade, na 

política, na cultura, na economia. Embora o acesso à alfabetização seja uma 

situação complexa e desafiadora é preciso uma nova visão sobre a importância 

da alfabetização e dos papéis que pode desempenhar na sociedade. 

       Tem-se pensado na alfabetização somente em seu caráter funcional, 

como condição necessária a determinadas aspirações, desconsiderando-se a 

capacidade de adaptação e mudança que ela é capaz de gerar. Para o autor, 

portanto, o mito da necessidade de sua expansão torna prioridade atingir 

quantidades, em detrimento da qualidade do processo de alfabetização 

oferecido às massas: 

O resultado deste fracasso está ao nosso redor. Eles impedem que 
conheçamos até mesmo as dimensões das mudanças qualitativas nas 
habilidades populares para empregar de forma útil ou funcional as 
capacidades de leitura hoje... Expectativas e suposições a respeito da 
primazia e da prioridade da alfabetização e da imprensa, para a 
sociedade e para o indivíduo; a necessidade de habilidades 
“funcionais” para a sobrevivência (seja lá qual forem elas); ou a 
condição de massa da alfabetização como índice da condição de 
civilização, todas essas mantém de forma insatisfatória e inadequada 
como substitutos para uma compreensão mais profunda, 
fundamentada, das questões e problemas. Claramente, isto não pode 
ser considerado como surpreendente para nós; é resultado de um 
desenvolvimento histórico importante: as origens ideológicas de nosso 
próprio mundo e sociedade e do lugar que ocupa a alfabetização 
dentro deles (GRAFF, 1994, pp. 28).  

       Para o autor, as tematizações sobre a importância da alfabetização são 

constantes, mas o seu passado e seu presente estão permanentemente 

separados, considerados como períodos distintos e independentes. 

conseqüentemente ela é valorizada por si própria e ao reproduzirmos isto, nós 

a removemos de seu contexto sociocultural:  

Os artigos sobre as “conseqüências”, “implicações” ou “correlatos” presumidos 
da alfabetização tem-lhe atribuído uma quantidade verdadeiramente 
assustadora de efeitos cognitivos, afetivos, comportamentais e atitudinais. 
Essas características incluem, nas formulações ou listas típicas, atitudes que 
vão desde empatia, espírito de inovação, atitude empreendedora, 
“cosmopolitismo”, espírito crítico em relação à informação e a mídia, 
identificação nacional, aceitação tecnológica, racionalidade e compromisso 
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com a democracia, até oportunismo, linearidade de pensamento e 
comportamento de resistência urbana!  Alfabetização é, às vezes, concebida 
como uma habilidade, mas com mais freqüência como objeto simbólico ou 
representativo de atitudes e mentalidades. Isto é sugestivo. “Em outros níveis, 
os “limiares” da alfabetização são vistos como um requisito para o 
desenvolvimento econômico, “decolagens”, modernização”, desenvolvimento e 
estabilidade política, padrões de vida, controle de fertilidade, e assim por 
diante. A quantidade de conseqüências e correlações ecológicas aduzidas é 
inimaginável; poder-se-ia facilmente encher volumes com elas. As evidências, 
entretanto, são muito menores que as expectativas e suposições, como uma 
revisão da literatura logo demonstra (GRAFF, 1994, pp.35).  

 

       Nesse sentido, o problema para se estudar a alfabetização e, portanto, 

a formação de alfabetizadores, tanto no passado, quanto no presente, é o da 

reconstrução dos contextos de leitura e escrita; como, quando, onde, por que e 

para quem a alfabetização foi ou está sendo transmitida; que significados lhe 

foram ou são atribuídos, que usos foram ou são feitos dela, que demandas são 

colocadas sobre as chamadas “habilidades alfabéticas” e em quais graus estas 

demandas foram ou são satisfatórias, qual a extensão da restrição social na 

sua distribuição e difusão e, finalmente, quais as diferenças reais e simbólicas 

que emanaram da condição social do “ser alfabetizado” entre a população. 

      Assim, o primeiro ponto a ser considerado é a sua definição. A segunda 

tarefa consiste em enfatizar o fato de que a alfabetização é, acima de tudo, um 

conjunto de técnicas para a comunicação, a decodificação e a reprodução de 

materiais escritos ou impressos. Ou seja, a alfabetização deve ser vista como:  

“... uma base, um fundamento, não como um fim em si mesma ou uma 
conclusão. É uma habilidade aprendida ou adquirida de uma forma que a 
habilidade oral ou modos comunicativos não verbais não o são” (GRAFF, 
1994, p. 37).  

     Da mesma forma, reconhecer a necessidade de continuidade da 

alfabetização não é reducionismo, pelo contrário, isso permite considerar as 

similaridades e diferenças nas taxas de alfabetização ao longo do tempo, 

configurações de escolarização, usos simbólicos e práticos da alfabetização e 

processos similares que acompanham o reconhecimento renovado do valor 

positivo da alfabetização popular dentro dos diferentes contextos sociais e 

econômicos. 
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       Vale ressaltar também que, ao mesmo tempo em que é considerada 

como fator determinante para a modernidade, a alfabetização tem sido 

reconhecida como uma “habilidade potencialmente perigosa e subversiva”, por 

isso a sua institucionalização escolar vem servindo como “sistema de controle 

e treinamento popular”.  

      Essas interpretações difusas são decorrentes, segundo Graff (1994) da 

falta de conceitualização e principalmente da falta de compreensão do que a 

alfabetização possa significar: Assim, segundo Graff (1990) compreender a 

alfabetização significa esperar contradições, oposições, negações, fatores 

adversos ou processos dialéticos, resultantes dos processos e 

desenvolvimentos em curso no interior da cultura, da política, da economia e da 

sociedade. 

       Para Graff (1990) este é um entendimento que pode evitar corroborar o 

chamado “mito do alfabetismo”, ou seja, a crença de que a alfabetização, por si 

mesma, pode transformar tanto o sentido de poder das pessoas, quanto às 

hierarquias sociais e econômicas que as envolvem.  

       Seguindo princípios e raciocínio semelhantes, Chartier (1998) põe em 

destaque os estudos relacionados à formação de professores e à evolução do 

ensino da leitura e da escrita na França (que toma como exemplo de transição, 

mobilidade e ao mesmo tempo de dependência histórica e cultural).  

      Trata-se de um panorama que permite refletir, de um lado, sobre como 

os professores responsáveis sobre o processo de ensinar a ler a escrever vêm 

concebendo sua profissão e definindo seus objetivos pedagógicos e, de outro 

lado, como as respostas a essas primeiras considerações, levam a refletir 

sobre que tipo de leitor os professores de cada momento histórico, dessa 

evolução, procuraram formar, considerando como fator crucial, que ela, a 

alfabetização, está intimamente ligada e dependente da história carregada de 

seus fatores políticos, econômicos e sociais. Ou seja, para essa autora, não é 

possível refletir sobre a alfabetização partindo de pressupostos imediatistas, 

pois estes podem levar a conclusões imprecisas. 
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       É freqüente, como já citado nas contribuições de Carvalho, Mortatti e 

Graff que a comparação entre métodos se suceda ao longo do tempo, ou seja, 

julgam-se ou criticam-se as antigas formas de ensinar, esquecendo-se o 

questionamento sobre os tipos de leitor que estes métodos pretendem formar. 

      O ato de ensinar a ler e escrever, tanto hoje como no passado, não se 

define por objetivos permanentes. A alfabetização não é uma realidade fora da 

história. Isso significa dizer que, por traz do que chamamos “saber ler”, estão 

presentes competências específicas que buscaram responder às demandas de 

cada época. 

       Nesse sentido, Chartier (1998) aponta em seu texto que o conteúdo e os 

métodos do processo de alfabetização mudam à medida que a demanda social 

pela alfabetização se transforma e, assim, as competências que se esperam 

dos professores estão e estarão sempre em constante redefinição.  

      Portanto, para compreender como os professores são formados para 

alfabetizar, é preciso explicitar o tipo de demanda social e verificar como sua 

evolução transformou o modo de ensinar cujo objetivo era atender a sua 

respectiva demanda.  

       Chartier cita como exemplo, os objetivos relacionados à cultura da 

leitura escrita presentes no trabalho realizado pelos professores 

alfabetizadores da França. Delineia, com base nisso, as etapas históricas pelas 

quais passou a formação desses professores alfabetizadores, para responder 

às evoluções da demanda social por alfabetização, distinguindo quatro etapas 

históricas, em que as definições dos objetivos passam por modificações – ou 

seja, cada fase corresponde a novos conteúdos de formação e a novos 

métodos de ensino, quais sejam:  
a) apenas saber ler;  
b) saber ler, escrever e contar;  
c) adquirir conhecimentos de formação elementar de cultura escrita e  
d) dominar a escrita.  
 

       Para Chartier (1998) a alfabetização caracteriza-se por ser um 

processo longo e lento, porque a mínima exigência da decifração passou a 



 51

compreender outros aspectos, como a compreensão de textos e também a 

capacidade de produzir textos escritos. 

      A trajetória da produção dos conhecimentos lingüísticos permitiu que 

se concebesse hoje, de forma muito mais rigorosa, uma progressão de 

aprendizagens na língua oral que, consequentemente, auxiliou na organização 

do processo de construção da compreensão da passagem da linguagem oral 

para a linguagem escrita. 

       Para a autora, a mudança na formação do professor contribuiu 

parcialmente para a formação dos alunos. A maneira como o professor 

concebe sua profissão, estabelece os seus objetivos pedagógicos, define o tipo 

de leitor que visa formar e percebe a demanda social de alfabetização de cada 

época é que vão definir o jovem leitor a ser formado.  

       Assim, segundo Chartier (1998), na prática pedagógica de alfabetização 

tornou-se necessário rever, constantemente, a cada época, ou a cada nova 

geração a ser alfabetizada, não só os conteúdos a serem trabalhados, mas 

também as metodologias a serem utilizadas. 

       No processo de alfabetização ocorrido na França, o primeiro 

momento é caracterizado como “período do Catecismo da Igreja Católica”, ou 

seja, momento em que as práticas de leitura e escrita resumiam-se em ler-

recitar, cujo objetivo era ensinar a criança a decifrar a escrita, sendo a leitura 

um “meio seguro e cômodo de propagação da instrução católica” (recitar e 

memorizar orações e ensinamentos religiosos). 

       No segundo momento, para “catequizar os meios populares urbanos”, 

os “Irmãos das Escolas Cristãs, instituem o ensino simultâneo, método 

constituído de uma seqüência ordenada da leitura religiosa em francês, 

juntamente com a cultura escrita de caráter profissional e utilitário” (p. 4-12) – 

que a autora identifica como o momento da “invenção do ler-escrever-contar”. 

       No terceiro momento da evolução das práticas do ensino da leitura e da 

escrita na França, caracterizado por Chartier (1998), o profissional do século 

XIX, formado na Escola Normal é exposto a novas modificações. Neste 
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momento passam a ser considerados os diferentes níveis de aprendizagem, 

com grupos separados entre meninos e meninas. A definição do que é 

alfabetizar muda novamente, não se trata mais de apenas ler, ou seja, decifrar 

códigos e repeti-los, nem mesmo de saber ler e escrever no sentido de decifrar 

– gravar, mas sim, de “saber ler e escrever o francês, conhecendo as 

propriedades da língua e suas armadilhas, a ponto do individuo conseguir 

escrever sozinho diversos tipos de textos, sem erros de ortografia” (p. 4-12). 

       Segundo a autora, a alfabetização republicana como cultura geral 

primária nos início dos anos 1900, atinge grandes escalas, chegando até 

mesmo aos pequenos vilarejos franceses. Um em cada dois alunos passa a 

receber o certificado de conclusão de estudos primários. Novamente são 

modificados os critérios de classificação do saber – rompe-se a associação do 

conhecimento à religião. A criança passa a conhecer geografia e ciências, 

aprende a recitar e declamar autores como La Fontaine e Victor Hugo, lêem em 

voz alta, não mais para decifrar, e sim para compreender o sentido dos textos, 

a leitura expressiva passa a ser a última etapa da aprendizagem. Nesse 

momento, o ensino obrigatório passa a ser formado por três ciclos, elementar 

(7 aos 9 anos), médio (dos 9 aos 11 anos) e superior (11 aos 12 anos). O 

professor é incumbido de preparar bem os seus alunos para que consigam se 

formar e adquirir o diploma de escolaridade obrigatória. Para isso, ele deve 

possuir a cultura geral necessária para transmitir a seus alunos, todas as 

matérias exigidas no currículo escolar primário. “A escola não visa mais a 

alfabetização como o fim dos estudos, mas um meio para iniciar os alunos nos 

conhecimentos científicos contidos em livros instrutivos”. 

       Em meados do século XIX aparecem as escolas maternais francesas 

acolhendo crianças de menos de 7 anos. Este período (7 anos) se torna o 

último ano da escola maternal denominado, segundo a autora, de “curso 

preparatório”, ou seja, “uma classe para ser iniciada na leitura e escrita”. A 

partir de 1886, essa mesma classe passou a ser integrada à escola elementar. 

A escola maternal ficou reservada às mulheres até os anos 1970 – séries 

estas, segundo Chartier (1998) que receberam muitos professores iniciantes 

para dar aulas. A escola obrigatória iniciada ao 1º ano do ensino primário, 
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passa a integrar os estudos dos mecanismos da leitura, da escrita e 

numeração.  

       No final dos anos 1960 e começo dos anos 1970, especialmente com a 

expansão e a obrigatoriedade do ensino, novas mudanças e novos desafios 

emergem relacionados à alfabetização, acentua-se a “crise da escola e da 

leitura” e a formação do professor, novamente, é questionada e considerada 

insuficiente.  Se em 1950, somente os melhores alunos iam para os liceus 

franceses, em 1975, quase todas as crianças neles ingressavam. E é em 

função dessa escolaridade prolongada, que a escola primária precisou redefinir 

suas exigências. 

       Novas demandas começam a surgir na sexta série; os alunos deveriam 

explicar a compreensão que tiveram na leitura de textos literários e científicos, 

e não mais apenas ler de forma expressiva como faziam anteriormente. A 

leitura autônoma se torna cada vez mais precoce, de forma que, ao fim do 

curso preparatório, as crianças deveriam ser capazes de ler corretamente, de 

acordo com o novo grau de exigência. Mas o sistema educacional francês, 

segundo Chartier, não consegue acompanhar as mudanças – o que, 

conseqüentemente, culmina nas altas taxas de repetência, indicadoras do 

primeiro sinal de fracasso escolar no país. 

       Entre os anos de 1960 e 1980 foram muitas as dificuldades detectadas 

na aprendizagem da leitura e da escrita, impedindo o desenvolvimento da 

escola, dos professores e principalmente dos alunos franceses. Em 1970 é 

instituída uma escola de professores primários na tentativa de responder às 

novas exigências. Os programas de 1972 prevêem mais dois anos para 

aprendizagem da leitura, sendo um curso preparatório para o primeiro ano do 

curso elementar. Diante de tais exigências, o profissional da educação é 

convocado a reciclar-se constantemente, com cursos de lingüística e até 

mesmo de fonoaudiologia. Os estágios de formação preparavam os 

professores para trabalharem em equipes por ciclo de ensino e com projetos 

que possibilitassem responder às necessidades particulares dos alunos, a 

partir do diagnóstico constatado nos processos de avaliação. 
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       Já nos últimos 25 anos, Chartier constata em seu estudo que a 

formação dos profissionais da educação não parou de elevar-se. A seleção de 

professores estendeu-se para profissionais com nível de bacharelado na escola 

normal, formação universitária de dois anos, em seguida três e depois, quatro 

anos. A fundamentação da escola universitária para professores, segundo a 

autora, emergiu a partir de questões como: 
 

• “Que conhecimentos sob a língua e aprendizagem são necessários para que 
estes professores obtenham êxito no ensino com as crianças?”;  
  

• “Quais competências profissionais sobre métodos de leitura e escrita devem ser 
oferecidas aos jovens professores?”;  
  

• “Como manter o equilíbrio entre conhecimentos teóricos e práticos”?  
  

       Diante destas questões foram criados novos métodos de estudos para 

melhorar a qualificação destes profissionais. Todas estas mudanças trouxeram 

progressos essenciais para a educação francesa, mesmo que alguns métodos 

e conteúdos sejam questionados em relação a sua eficácia até hoje, é possível 

compreendê-los como propostas para responder às exigências sociais e 

individuais da alfabetização em cada momento histórico.  Ou seja, segundo 

Chartier, “formam-se educadores com o objetivo de formar certos leitores e 

escritos” e, até hoje, esse fator permanece determinante nas novas sociedades 

com valores e propósitos que o momento deseja formar.  

      Assim, vale destacar aqui, que este texto de Chartier é bastante 

provocativo para os objetivos da pesquisa aqui proposta, levando à reflexão 

sobre que tipo de leitor os professores alfabetizadores brasileiros podem estar 

sendo levados a formar, tendo em vista os elementos presentes nos 

documentos que orientam, atualmente, sua formação? 

       Para responder a essa questão, outro estudo da profa. Magda Soares 

merece destaque: “Letramento: um tema em três gêneros” (Soares, 2004), no 

qual a autora discute os conceitos de ALFABETIZAÇÃO (e suas decorrências: 

Alfabetizar; Alfabetizado; Analfabetismo e Analfabeto) e de LETRAMENTO (e 

os conceitos decorrentes: Letrado; Iletrado, Alfabetismo), considerando os seus 

respectivos significados, as exigências educacionais e sociais a que 
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respondem neste novo século, as necessidades da sociedade contemporânea, 

fortemente marcada pelo fracasso escolar.   Para a autora esses termos se 

definem como:  

• Analfabeto – Que não conhece o alfabeto, que não sabe ler e escrever.  
  

• Alfabetizar - Tornar o indivíduo capaz de ler e escrever.  
  

• Analfabetismo – Estado ou condição de analfabeto.  
  

• Alfabetização – Ação de alfabetizar.  
  

• Letrado – Versado em letras, erudito;  
  

• Iletrado – Que não tem conhecimentos literários, que não é erudito; 
analfabeta ou quase analfabeto.  
  

     Os sentidos atribuídos aos adjetivos letrado e iletrado, não estão 

relacionados com o sentido da palavra letramento – palavra que, segundo a 

autora, não está dicionarizada, devido a sua recente introdução na Língua 

Portuguesa. Esse termo “letramento” surge em decorrência do aparecimento 

de um fato até há pouco tempo desconhecido, o qual era preciso nomear. Nas 

palavras da autora:  

LETRA + MENTO = É o resultado da ação de ensinar a aprender as práticas 
sociais de leitura e escrita, o que significa dizer que, ter-se apropriado da 
escrita e da leitura é diferente de ter aprendido a ler e escrever (p. 38-39).   

 

Segundo Soares (2004):  
  

[...] aprender a ler significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua 
escrita e decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita 
“própria”, ou seja, é assumi-la como sua propriedade (p. 39).  

  

        O indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Já 

indivíduo letrado vive em “estado de letramento”, não somente pelo fato de que 

sabe ler e escrever, mas principalmente porque “usa socialmente a leitura e a 

escrita”, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas 

sociais de leitura e escrita. 
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      As pessoas se alfabetizam, mas não necessariamente adquirem 

competência para usar a leitura e a escrita em práticas sociais como leitura de 

livros, jornais, revistas; não conseguem redigir um ofício; um requerimento; 

uma declaração; entre outras inúmeras situações sociais cotidianas, para as 

quais se fazem necessárias a apropriação dessas competências.  

        Soares esclarece que é difícil diferenciar “alfabetizado” de “letrado” 

porque o letramento envolve dois fenômenos muito diferentes, sendo cada um 

deles, a leitura e a escrita, fenômenos muito complexos, constituídos de uma 

multiplicidade de habilidades, comportamentos e conhecimentos: 

 
 

LER – é um conjunto de habilidade e comportamentos que se 
estendem desde simplesmente decodificar sílabas ou palavras até ler 
Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa... Uma pessoa pode ser 
capaz de ler um bilhete, e não ser capaz de ler um romance, um 
editorial de jornal... Assim ler é um conjunto de habilidades, 
comportamentos, conhecimentos que compõe um longo e complexo 
continuum [...] (SOARES, M.; 2004, p.48) 
 
 
 
ESCREVER – É também um conjunto de habilidades e 
comportamentos que se estendem desde simplesmente escrever o 
próprio nome até escrever uma tese de doutorado... Uma pessoa pode 
ser capaz de escrever um bilhete, uma carta, mas não ser capaz de 
escrever uma argumentação defendendo um ponto de vista, escrever 
um ensaio sobre determinado assunto... Assim escrever é também um 
conjunto de habilidades, comportamentos, conhecimentos que compõe 
um longo e complexo continuum [...] (SOARES, M.; 2004, p. 49).  
  
  

       Pode-se concluir, portanto, que existem diferentes tipos e níveis de 

letramento, dependendo das necessidades, das demandas do indivíduo, de 

seu meio, do contexto social e cultural.  

       O Quadro 3, apresentado a seguir, traz algumas definições 

estabelecidas por Soares (2004):  
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 Quadro 3: O que é Letramento: 
 

Letramento não é um gancho em que se 
pendura cada som enunciado, não é 
treinamento repetitivo de uma habilidade, 
nem um martelo quebrando blocos de 
gramática. 

Letramento não é alfabetização: esta é que é um 
processo de “pendurar” sons em letras (“ganchos”); 
costuma ser um processo de treino, para que se 
estabeleçam as relações entre fonemas e grafemas, 
um processo de desmonte de estruturas lingüísticas 
(“um martelo quebrando blocos de gramática”).  

Letramento é diversão. É leitura à luz de 
vela. OU lá fora, à luz do sol. 

Letramento é prazer, é lazer, é ler em diferentes 
lugares e sob diferentes condições, não só na 
escola, em exercícios de aprendizagem. 

São notícias sobre o presidente, o tempo, os 
artistas da TV, e mesmo Mônica e Cebolinha 
nos jornais de domingo. 

Letramento é informar-se através da leitura, é buscar 
notícias e lazer nos jornais, é interagir com a 
imprensa diária, fazer uso dela, selecionando o que 
desperta interesse, divertindo-se com as tiras de 
quadrinhos. 

É uma receita de bolo, uma lista de compras, 
recados colados na geladeira, um bilhete de 
amor, telegramas de parabéns e cartas de 
velhos amigos. 

Letramento é usar a leitura para seguir as instruções 
(a receita de biscoito), para apoio à memória (a lista 
daquilo que devo comprar), para a comunicação com 
quem está distante ou ausente (o recado, o bilhete, o 
telegrama). 

É viajar para países desconhecidos, sem 
deixar sua cama, é rir e chorar com 
personagens, heróis e grandes amigos. 

Letramento é ler histórias que nos levam a lugares 
desconhecidos, sem que, para isso, seja necessário 
nos deslocar de onde estamos com o livro nas mãos, 
é emocionar-se com as histórias lidas, e fazer, dos 
personagens, amigos. 

É um Atlas do mundo, sinais de trânsito, 
caças ao tesouro, manuais, instruções, guias 
e orientações em bulas de remédios, para 
que você não fique perdido. 

Letramento é usar a escrita para se orientar no 
mundo (o Atlas), nas ruas (os sinais de trânsito), 
para receber instruções (para encontrar um tesouro... 
para tomar um remédio), enfim, é usar a escrita para 
não ficar perdido. 

Letramento é, sobretudo, um mapa do 
coração do homem, um mapa de quem você 
é, e de tudo que você pode ser. 

Letramento é descobrir a si mesmo pela leitura e 
pela escrita, é entender-se, lendo ou escrevendo 
(delinear o mapa de quem você é), e é descobrir 
alternativas e possibilidades, descobrir o que você 
pode ser. 

   Fonte: Soares (2001)  
  
  

   Em “Letramento e Alfabetização: as muitas facetas” (2004), Soares 

busca recuperar a evolução dos conceitos de letramento e alfabetização ao 

longo das duas últimas décadas, identificando as diversas conotações 

atribuídas ao conceito de letramento e, paralelamente, apontando a 

“desinvenção” da alfabetização, cuja perda de especificidade acarreta como 

conseqüência uma nova modalidade de fracasso escolar: o precário nível de 

domínio da língua escrita em ciclos ou séries nos quais, esse domínio já 

deveria ter sido alcançado. 
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           Na tentativa de compreender essa falta de especificidade são discutidas 

as causas dessa perda, propondo-se uma distinção entre alfabetização e 

letramento, preservando-se a peculiaridade de cada um desses processos, 

bem como afirmando a indissociabilidade e interdependência dos mesmos. O 

que se pretende é recuperar o conceito de alfabetização, compreendendo suas 

múltiplas facetas, e sua integração com o processo de letramento.  

           A autora aponta que, mesmo após anos de discussão, o conceito de 

letramento permanece restrito às reflexões, sem que os problemas da atuação 

do professor alfabetizador em sala de aula sejam resolvidos. Este movimento 

de tentativa de compreensão ao longo de quase duas décadas é nomeado por 

Soares como uma “progressiva invenção da palavra e do conceito de 

letramento”, com uma “concomitante desinvenção do processo de 

alfabetização”, resultando na polêmica conjuntura atual, que a mesma autora 

denomina de “reinvenção da alfabetização”.  Seu maior objetivo é defender a 

especificidade de cada conceito e, ao mesmo tempo, ilustrar a 

indissociabilidade desses dois processos – alfabetização e letramento – tanto 

em sua perspectiva teórica, quanto na perspectiva da prática pedagógica.  

      Mesmo em sociedades geográfica, socioeconômica e culturalmente 

diferentes, a necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e 

de escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever, 

resultantes da aprendizagem do sistema de escrita, também está fortemente 

presente.  

           Ou seja, essa dicotomia, não está presente somente no Brasil. Países 

como França, Portugal e Estados Unidos também buscam alternativas ou 

soluções para nomear fenômenos distintos daquele denominado alfabetização. 

Assim, segundo Soares (2004), embora a palavra literacy já estivesse 

dicionarizada desde o final do século XIX, foi nos anos de 1980 que o 

fenômeno que ela nomeia (distinto do que conhecemos como alfabetização) 

tornou-se foco de atenção e de discussão nas áreas da educação e da 

linguagem, o que é evidenciado com a produção de grande número de artigos 

e livros voltados para o tema, juntamente com a operacionalização de vários 

programas para a avaliação do nível de competências de leitura e de escrita da 
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população, mais complexas do que apenas a capacidade de saber ler e 

escrever.  

           Mesmo coincidindo com o momento histórico em que as práticas sociais 

de leitura e de escrita emergem como questão fundamental nestas sociedades, 

o contexto e as causas dessa emersão são muito diferentes em países como o 

Brasil, em desenvolvimento, e em países desenvolvidos, como a França, os 

Estados Unidos, a Inglaterra.  A distinção das realidades e práticas sociais de 

leitura e escrita, juntamente com a aprendizagem do sistema de escrita, 

diferem em sua ênfase dirigida à problemática (letramento X alfabetização). 

           As práticas sociais de leitura e de escrita em países desenvolvidos 

assumem a natureza de problema quando constatam que a população, mesmo 

sendo alfabetizada, não domina as habilidades de leitura e de escrita 

necessárias para uma participação efetiva e competente nas práticas sociais e 

profissionais que envolvem a língua escrita. Desta forma diferenciam a 

alfabetização do letramento, sendo este último processo analisado de forma 

independente da questão da aprendizagem básica da escrita. Para essa 

população o maior problema não está no não saber ler e escrever, mas na 

iliteracy ou não-domínio de competências de uso da leitura e da escrita.  

(SOARES, 2004).  A esse respeito, Soares ainda acrescenta que: 

     Essa autonomização, tanto na França quanto nos Estados Unidos, das 
questões de letramento em relação às questões de alfabetização não significa 
que estas últimas não venham sendo discutidas, elas também, objeto de 
discussões, avaliações, críticas. Como se verá adiante, neste texto, tem sido 
também intensa, nos últimos anos, nesses países, a discussão sobre 
problemas da aprendizagem inicial da escrita; o que se quer aqui destacar é 
que os dois problemas o domínio precário de competências de leitura e de 
escrita necessárias para a participação em práticas sociais letradas e as 
dificuldades no processo de aprendizagem do sistema de escrita, ou da 
tecnologia da escrita são tratados de forma independente, o que revela o 
reconhecimento de suas especificidades e uma relação de não-causalidade 
entre eles (s/p.) 

           No Brasil, este movimento tem um sentido diferente. A importância 

atribuída às habilidades para o uso competente da leitura e da escrita tem sua 

origem vinculada à aprendizagem inicial da escrita, ou seja, o questionamento 

é embasado a partir do conceito de alfabetização. Aqui os conceitos de 

alfabetização e letramento se mesclam, se superpõem e, freqüentemente, se 
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confundem. Justificando esta afirmação, Soares analisou fontes como os 

censos demográficos, a mídia e a produção acadêmica na área no transcorrer 

dos últimos anos, verificando com já citado neste capítulo, em pesquisas 

anteriores da autora, uma progressiva, embora cautelosa, extensão do conceito 

de alfabetização em direção ao conceito de letramento: do saber ler e escrever 

em direção ao ser capaz de fazer uso da leitura e da escrita.  

      A autora alerta também para os riscos dessa modificação da 

participação ativa da mídia na formação de opinião: 

     O mesmo se verifica quando se observa o tratamento que a mídia dá, 
particularmente ao longo da última década (anos de 1990), às informações e 
notícias sobre alfabetização no Brasil.3 Já em 1991, a Folha de S. Paulo, ao 
divulgar resultados do Censo então realizado, após declarar que, pelos dados, 
apenas 18% eram analfabetos, acrescenta: "mas o número de desqualificados 
é muito maior". Desqualificados, segundo a matéria, eram aqueles que, embora 
declarando saber ler e escrever um bilhete simples, tinham menos de quatro 
anos de escolarização, sendo, assim, analfabetos funcionais. Durante toda a 
última década e até hoje a mídia vem usando, em matérias sobre 
competências de leitura e escrita da população brasileira, termos como semi-
analfabetos, iletrados, analfabetos funcionais, ao mesmo tempo que vem 
sistematicamente criticando as informações sobre índices de alfabetização e 
analfabetismo que tomam como base apenas o critério censitário de saber ou 
não saber "ler e escrever um bilhete simples". A mídia vem, pois, assumindo e 
divulgando um conceito de alfabetização que o aproxima do conceito de 
letramento (SOARES, 2004 – s/p.) 

 

           Para exemplificar a força da produção acadêmica em relação ao tema 

Soares (2004) põe em destaque alguns estudos: Adultos não alfabetizados: o 

avesso do avesso e Letramento e alfabetização, ambos de Leda Verdiani 

Tfouni; a coletânea organizada por Roxane Rojo – Alfabetização e letramento; 

a coletânea que Ângela Kleiman organiza – Os significados do letramento e 

seu próprio livro Letramento: um tema em três gêneros (Soares,1998). 

           Soares (2004) esclarece que estas obras e outras mais, ao tentarem 

aproximar os dois conceitos para que se possam identificar suas diferenças, 

têm levado a concepções equivocadas, inadequadas e inconvenientes, de que 

os dois fenômenos se confundem e até se fundem. Acrescenta ainda que a 

relação entre alfabetização e letramento é inegável necessária, entretanto, 

mesmo focalizando as diferenças, acaba-se por diluir a especificidade de cada 

um dos dois fenômenos, prevalecendo como mais importante, na maioria dos 
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casos, o letramento. E é embasada nesta crítica que a autora nos leva a refletir 

sobre o que denomina de “desinvenção da alfabetização”.  

           Sua apropriação do termo “desinvenção” fundamenta-se no fato do 

processo de alfabetização vir perdendo sua especificidade ao longo das duas 

últimas décadas na escola. Esta perda, certamente, constitui o principal fator 

responsável pelo fracasso na aprendizagem e no ensino da língua escrita nas 

escolas brasileiras. 

           O fracasso do processo de alfabetização, entretanto, não é novidade. Ele 

ocorre insistentemente há muitas décadas. O que acontece é que hoje esse 

fracasso configura-se de forma inusitada. A principio se revelava em avaliações 

internas, concentradas na etapa inicial do ensino fundamental, traduzindo-se 

em altos índices de reprovação, repetência, evasão. Atualmente as avaliações 

são externas à escola (estaduais – o SARESP, o SIMAVE; nacionais – SAEB, 

o ENEM e até internacionais – o PISA).  

           Soares salienta que tais diagnósticos atingem todas as esferas – do 

ensino fundamental ao ensino médio – traduzindo altos índices de precário ou 

nulo desempenho em provas de leitura, denunciando grandes contingentes de 

alunos não alfabetizados ou semi-alfabetizados, mesmo depois de quatro, seis, 

oito anos de escolarização. A hipótese levantada é que a perda de 

especificidade do processo de alfabetização, nas duas últimas décadas, é um, 

entre os muitos e variados fatores, que podem explicar esta atual "modalidade" 

de fracasso escolar em alfabetização. 

           Diante destes resultados, a autora acredita na possibilidade de afirmar 

que, provavelmente, à época dos altos índices de reprovação e repetência na 

etapa inicial do ensino fundamental (décadas de 1950, 1960 e 1970), a 

alfabetização caracterizava-se por sua excessiva especificidade (ênfase 

demasiada na faceta escrita em detrimento das demais). Contrapondo a este 

momento, as duas últimas décadas (1990 e 2000) têm dado lugar à fuga dessa 

"excessiva especificidade", apagando-se a necessária especificidade do 

processo de alfabetização.  
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      Em síntese, o que se propõe é, em primeiro lugar, a necessidade de 

reconhecimento da especificidade da alfabetização, entendida como processo 

de aquisição e apropriação do sistema da escrita, alfabético e ortográfico; em 

segundo lugar, e como decorrência, a importância de que a alfabetização se 

desenvolva num contexto de letramento - entendido este, no que se refere à 

etapa inicial da aprendizagem da escrita, como a participação em eventos 

variados de leitura e de escrita, e o conseqüente desenvolvimento de 

habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais que envolvem a 

língua escrita, e de atitudes positivas em relação a essas práticas. Em terceiro 

lugar, propõe-se o reconhecimento de que tanto a alfabetização, quanto o 

letramento têm diferentes dimensões, ou facetas e de que  a natureza de cada 

uma delas demanda uma metodologia diferente, de modo que a aprendizagem 

inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias, algumas caracterizadas 

por ensino direto, explícito e sistemático – particularmente a alfabetização, em 

suas diferentes facetas – outras caracterizadas por ensino incidental, indireto e 

subordinado a possibilidades e motivações das crianças. Em quarto lugar, 

prevê-se a necessidade de rever e reformular a formação dos professores para 

os anos iniciais do ensino fundamental, de modo a torná-los capazes de 

enfrentar o grave e reiterado fracasso escolar na aprendizagem inicial da língua 

escrita nas escolas brasileiras. 

__________________________ 

      

Assim, dessa breve síntese dos estudos de Carvalho, Mortatti, Graff, 

Chartier e Soares, o que se observa é que, para os objetivos da pesquisa aqui 

proposta, as idéias neles contidas podem oferecer pistas importantes, não só 

para análise dos documentos que orientam a formação de professores 

alfabetizadores no Brasil de hoje, mas também dos elementos que nortearam a 

história dessa formação – foco do Capítulo III, a seguir. 
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 CAPITULO III 

 

O PROCESSO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DE  

PROFESSORES NO BRASIL  
  

 

     Também no que se refere à compreensão do processo de formação 

de professores alfabetizadores, a busca de suas raízes históricas pode se 

tornar um caminho elucidativo e importante.  

     Estudos como os de Arena (1991), Brzezinski (1999), Vilella (2003) e 

Tanuri (2000) sobre a construção da identidade desses profissionais no Brasil 

são especialmente reveladores de suas raízes, pois reconstroem a trajetória da 

formação docente no Brasil, destacando seus pontos principais. 

      Estes apontamentos evidenciam que se trata de processo histórico 

marcado por rigorosas disputas de poder.  

      Brzezinski (1999), em especial, afirma que os embates 

contemporâneos sobre formação de professores evidenciam ainda tais 

disputas, as quais convivem com a existência de dois mundos bem distintos, “o 

mundo do sistema” e “o mundo do vivido”, ou seja, o embate entre a disputa de 

poder e interesses e o respeito à cidadania. 

       Villella (2003), no texto “O mestre-escola e a professora” faz um 

retrospecto da formação docente no Brasil, privilegiando o processo de 

estatização do processo educacional, iniciado por volta de 1759, tornando-se 

uma das primeiras realizações do Regente D. João VI em relação à formação 

superior, cujas ações, estavam dirigidas à organização de um sistema de 

instrução primária e de iniciativas voltadas para a formação de professores 

para esse momento da escolaridade. Para essa formação foram criadas as 

primeiras Escolas Normais. 
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      Para Brzezinski (1999), voltar ao passado, durante o período imperial, 

revela que a criação das Escolas Normais no Brasil se deu por decretos e que, 

por falta de condições para se estabelecerem como centros de referência de 

formação de professores, tais escolas eram improvisadas e, 

conseqüentemente, logo extintas, algumas vezes reabertas depois, criando 

desta forma um círculo vicioso – criação, extinção e reabertura – 

caracterizando uma interminável sucessão de avanços e retrocessos. 

       Já no final do século XVIII e início do século XIX, a nova ordem social 

definida pelo capitalismo que avançava, definitivamente potencializou à 

necessidade cada vez mais valorizada da instrução, passando-se da transição 

de uma sociedade em que a educação se fazia por “impregnação cultural”, 

para uma sociedade “munida de um sistema complexo e estatal de ensino”, na 

tentativa de equiparar o país às “sociedades civilizadas” e aos novos tempos 

da industrialização. 

      Por muito tempo, as formas de transmissão dos conhecimentos e 

também as instituições e profissionais responsáveis por essa transmissão à 

população variaram, mas as novas intenções do Estado e as novas demandas 

da sociedade buscavam reduzir essa heterogeneidade, almejando a 

homogeneidade de um sistema de ensino regular e controlado. 

      Em relação à instrução primária, com o objetivo de unificar o sistema 

tornavam-se necessários: adoção de um método específico de ensino, 

definição de conteúdos comuns, autorização e proibição de livros que não 

fossem adequados aos novos ideais, estabelecimento de normas 

centralizadas, combatendo o sistema de educação regido até então pelas 

famílias, Igreja, preceptores, corporações profissionais, associações 

filantrópicas.  

      A instrução elementar era, nesse período, restrita às esferas privadas, 

ocorrendo também em sua metodologia uma multiplicidade de formas e locais 

de ensinar e aprender. Nas propriedades rurais, padres ligados aos engenhos 

ensinavam filhos de fazendeiros, agregados e também alguns escravos. Nos 
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espaços urbanos esse ensino era ministrado por uma diversidade ainda maior 

de agentes, variando de acordo com o poder aquisitivo das famílias. 

      É somente no começo do século XIX que se inicia um controle 

progressivo do estado sobre a educação formal e as primeiras iniciativas para 

organizar um sistema de ensino primário, com a implantação do chamado 

“método mútuo”. Diante disso, “... o processo de emergência dos sistemas 

estatais de ensino cruzava-se com o início de um processo de 

profissionalização docente” (Villela, 2000, p. 99). 

       No decorrer dos três séculos que se seguem, a função docente 

exercida anteriormente como ocupação secundária, vai mudar radicalmente. 

Segundo Villela, a “funcionalização” torna-se um projeto sustentado, ao mesmo 

tempo, pelos docentes e pelo Estado, em que “... aqueles anseiam por se 

constituir num corpo administrativo autônomo, enquanto este busca garantir o 

controle da instituição escolar” (Villela, 2000, p. 99). Mas o ideário republicano 

não trouxe modificações significativas no campo educativo. As preocupações 

manifestadas no final do Império no que se refere ao desenvolvimento da 

instrução se mantiveram e, de certo modo, se aprofundaram na década de 

1890, com a implantação do novo regime político. Em 1890, inicia-se a reforma 

da Escola Normal no estado de São Paulo, caracterizando um modelo que se 

espalhou por todo país.  

       Neste contexto, com a implantação da República, as províncias se 

transformaram em estados federativos e é nesse momento que o Estado de 

São Paulo realiza uma ampla reforma da instrução pública iniciada com o 

Decreto n. 27 de 12 de março de 1890, que considerava: “... sem professores 

bem preparados, praticamente instruídos nos modernos processos 

pedagógicos e com cabedal científico adequado às necessidades da vida atual, 

o ensino não pode ser regenerador e eficaz” (Tanuri, 2000).  

       Segundo Reis Filho (1995) Rangel Pestana, mentor das primeiras 

iniciativas de reformulação da instrução pública declarou: “... Todo o 

aperfeiçoamento da instrução será impossível se não tivermos bons mestres, e 

estes só poderão sair de escolas normais organizadas em condições de 
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prepará-los” (p. 44). A Escola Normal até então existente não atendia a esse 

requisito, como assinala o quarto e último considerando do Decreto de 12 de 

março de 1890: “A Escola Normal do Estado de São Paulo não satisfaz as 

exigências do tirocínio magisterial a que se destina, por insuficiência do seu 

programa de estudo e pela carência de preparo prático dos seus alunos” (São 

Paulo, 1890, apud Reis Filho, 1995). Era necessário, portanto, reformar o plano 

de estudos do ensino normal.  

       Segundo esse mesmo autor, foi Caetano de Campos que assumiu a 

direção da escola normal em 1890, com a missão de promover a reforma que 

implicou no enriquecimento dos conteúdos curriculares anteriores e também na 

ênfase em exercícios práticos de ensino. Mas a sua principal inovação se deu 

no campo dos exercícios práticos, para os quais foi criada a Escola-Modelo 

como um órgão anexo e referencial à Escola Normal. Para Caetano de 

Campos era preciso “pensar grande”, por isso pretendia a projeção de um 

espaço com vistas para o futuro. Não só o espaço arquitetônico fazia parte de 

seu projeto, seu foco principal eram as práticas pedagógicas, que foram 

dirigidas por duas norte-americanas: Miss Browne e Dona Maria Guilhermina. 

       Vê-se, assim, que o papel da escola-modelo era propiciar aos alunos-

mestres um preparo diretamente prático, sem qualquer preocupação com uma 

formação teórica sistemática.  

       Segundo Souza (1998), em estudo específico sobre os Grupos 

Escolares, que compõe a coletânea denominada O Legado Cultural do Século 

XIX, a reforma do ensino primário, cuja principal inovação foi a criação dos 

Grupos Escolares (que se efetivou em 1892 e se implantou, em 1893) foi 

devidamente articulada a essa reorganização da Escola Normal.   

     O primeiro passo deste processo no Brasil acontece com o envio de 

professores régios de Portugal, no início dos séculos XVIII e XIX. Mas é a partir 

da Lei Geral do Ensino de 1829, durante o Primeiro Império, que a intervenção 

Estatal se efetiva quanto à organização docente, iniciando o processo de 

homogeneização, hierarquização e unificação em relação às diversificadas 

iniciativas da fase anterior.  
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       A questão do preparo de professores emerge, pois, após a 

independência, tendo em vista a organização da instrução popular. A primeira 

Lei Geral brasileira relativa ao ensino primário, conhecida como “Lei das 

escolas de primeiras letras”, aprovada em 15 de outubro de 1827, estabelecia 

que a instrução seguisse o método do ensino mútuo (lancasteriano) e que os 

professores fossem treinados nesse método nas capitais das respectivas 

províncias, às expensas dos próprios ordenados. Esta Lei prescrevia a 

obrigatoriedade do “ensino das primeiras letras” para todos os cidadãos 

brasileiros com a criação de “escolas de primeiras letras” em todas as cidades, 

vilas e lugarejos. (MOACYR, 1936, p. 189; BRZEZINSKI, 1999).  

       Brzezinsk analisa criticamente o fato de que essa lei, ao mesmo 

tempo em que favorece a emancipação da instrução, também traduz a 

radicalidade da autoridade, na desobrigação do Estado com a formação de 

professores, já que define que a formação ordenada pela nova lei deveria ser 

financiada pelos próprios professores. 

      Com a descentralização processada pelo Ato Adicional à Constituição 

Imperial de 1823, aprovado em 1834, o ensino elementar passa a ficar sob a 

responsabilidade das províncias que, em conseqüência, também deveriam 

cuidar do preparo dos respectivos professores.  

      A criação das escolas normais nas décadas de 1830 e 1840 marcou 

uma nova etapa no processo de institucionalização da função que aparece, 

pela primeira vez no cenário nacional, compreendida como “profissão”, 

substituindo definitivamente o “mestre-escola”, pelo novo “professor do ensino 

primário”. 

      Mas, ao mesmo tempo em que o Estado instituía os meios de formação 

aos professores, instituía também os mecanismos de conformação dessa 

profissão, às rígidas seleções realizadas por meio de concursos e inspeções de 

vigilância, que pretendiam garantir o redirecionamento desejado. 

      Embora expandir a instrução significasse atingir estágios e patamares 

mais elevados de civilização, isso não significava que todas as classes 
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deveriam chegar ao mesmo estágio de adiantamento. Por meio da instrução 

elementar, pela qual se adquiriam “... certas noções, certas práticas e 

sentimentos que deveriam ser gerais”, tanto para as classes superiores da 

sociedade, quanto para as inferiores, além do fato que “... uma boa instrução 

poderia ser uma favorável arma contra a criminalidade” (Villela, 2000, p. 103). 

Assim, para o autor, as escolas normais nasciam:  

[...] num momento em que a política educacional em várias províncias 
se caracterizava pela busca de uma uniformidade por meio da 
instrução. O movimento de criação das escolas normais inseria-se, 
segundo alguns dirigentes provinciais, numa espécie de cruzada pelo 
bem comum da sociedade. Elas formariam aqueles homens a quem 
caberia, por missão, elevar o nível intelectual e moral da população, 
unificando padrões culturais e da convivência social (Villela, 2000, p. 
104). 

 

      Seguindo a tendência que se desenvolvia em âmbito mundial, as 

províncias brasileiras começaram a se preocupar com as escolas normais para 

o preparo de seus professores. Assim, em 1835, na Província do Rio de 

Janeiro, em Niterói, capital, instala-se a primeira escola normal do Brasil, 

seguida de idênticas iniciativas nas seguintes províncias: Bahia (em 1836), 

Pará (em 1839), Ceará (em 1845) e São Paulo (em 1846). 

      A Escola de Niterói era um estabelecimento bastante simples, regida 

por um diretor que era também o professor, com um currículo resumido ao 

conteúdo da própria escola elementar, sem prever sequer os rudimentos 

relativos à formação didático-pedagógica, conforme determinou a Lei Provincial 

(Ato n. 10), de 4 de abril de 1835:   

 A escola será regida por um diretor que ensinará: os 
conhecimentos de leitura e escrita pelo método lancasteriano, cujos 
princípios doutrinais e práticos explicará; as quatro operações de 
aritmética, quebrados, decimais e proporções; noções de geometria 
teórica e prática; elementos de geografia; princípios da moral cristã e 
da religião oficial e gramática nacional (Villela, 2000, p.109).  

 

        Ainda segundo Villela (2000), a escola de Niterói exerceu uma grande 

influência nas decisões sobre a esfera educacional, funcionando como um “... 

laboratório de práticas que eram estendidas a todo país pela supremacia que 
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os fluminenses exerciam em âmbito nacional”. Esta escola transformara-se em 

uma das principais instituições destinadas a consolidar e expandir o prestígio 

do grupo ao qual servia – a classe dominante. Em relação ao povo, a finalidade 

da escola e dos professores era, prioritariamente, disciplinar, ordenar e 

controlar, mais do que propriamente instruir.  

        Mas a vitalidade dessa escola não durou muito tempo. Segundo esse 

autor, foi fechada em 1849 e substituída pelo “regime de professores adjuntos” 

que consistia na utilização de “auxiliares de professores em exercício”. O 

preparo destes “auxiliares” era apenas prático, sem nenhuma preocupação 

teórica. 

         Segundo Tanuri (2000, p. 64) a trajetória das escolas normais, marcada 

por constantes criações, fechamento e reaberturas, que ocorreram em todas as 

províncias durante o período imperial, só atingiu alguma estabilidade após 

1870, consolidando-se no período republicano.  

       Mas o ideário republicano não trouxe modificações significativas no 

campo educativo. As preocupações manifestadas ao final do Império no que se 

refere ao desenvolvimento da instrução se mantiveram e, de certo modo, se 

aprofundaram na década de 1890, com a implantação do novo regime político, 

quando inicia-se a reforma da Escola Normal no Estado de São Paulo, 

caracterizando um modelo que se espalhou por todo país.  

     Para essa autora, com a República e sua nova ordem política pretendia-

se deixar para trás um passado sombrio, cheio de trevas e sinalizar um futuro 

brilhante e cheio de luz, cuja intenção era exaltar o ideário político desse 

momento. A escola foi usada como artifício para fazer perceber a República 

Instaurada. 

       Em 1893 foi implantada essa modalidade de escola primária no país, mais 

precisamente no estado de São Paulo, ficando conhecida como Grupo Escolar. 

Tratava-se de um modelo de ensino mais padronizado, racionalizado, com o 

objetivo de atender um grande número de crianças. A escola com esta nova 
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organização atenderia em massa e universalizaria o ensino, tornando-se uma 

importante inovação na época. 

       O século XIX foi um período de experimentação e construção de uma 

escola graduada que pretendia atender aos interesses emergentes de 

universalização e à crença no poder atribuído à escola de moralizar, civilizar, 

consolidar a ordem social, difundindo-se por todo o Estado, tornando-se a 

justificativa ideológica dos republicanos para a construção de sistemas estatais 

de ensino. 

        A generalização deste modelo foi rápida e sua universalização situa a 

escola elementar no centro dos processos de transformação social e cultural 

que atingiram todo o ocidente nos séculos XIX e XX. O seu nascimento no 

Brasil deve ser pensado considerando esse movimento de renovação 

pedagógica. Seu método de ensino – o intuitivo – nasceu na Alemanha no final 

do séc XVIII, valorizava a intuição como fundamento para a aquisição dos 

conhecimentos provenientes da observação e dos sentidos. Partia do 

particular, do conhecido para o geral, o desconhecido. A arte de ensinar 

fundamentava-se no princípio pestalozziano que pregava a atividade como 

uma lei da puerícia (infância), devendo acostumar as crianças a produzirem a 

partir da capacidade de observar e imitar. Esta seria uma “arte gradativa”. A 

pedagogia limitava-se à “arte do saber fazer” e à prática da observação que, 

por sua vez, condicionava a relação ensino-aprendizagem, cujo segredo era a 

“boa imitação de modelos”. Sua prática concreta de ensino era realizada pelas 

“lições de coisas”. Os exercícios do ensino intuitivo geralmente eram 

intercalados com contos, ginásticas, recreios, em que as crianças 

“descansavam o espírito” dispondo-se para novos exercícios. Havia também 

imensas cópias de pequenos exercícios. A organização do programa 

compreendia todas as matérias em uma mesma série, ampliando seu 

desenvolvimento nas demais séries consecutivas.  

        Ainda segundo Souza (1998), a escola primária de São Paulo foi 

influenciada pela Escola Primária Graduada dos Estados Unidos, que inicia, 

por volta de 1830, uma preocupação com o edifício-escola devido ao grande 

número de alunos concentrados em uma mesma classe no sistema de ensino 
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mútuo (cerca de 250). Trata-se de modelo que é resultado, portanto, da busca 

de alternativas para resolução desse problema e do objetivo de atender às 

necessidades dos americanos, construindo “casas escolares de melhor 

qualidade”. 

        Em São Paulo não chegou a haver uma discussão sobre a implantação 

da escola graduada. A escola unitária permaneceu sendo a base dos projetos 

de modernização e renovação educacional inspirados nos modelos externos, 

principalmente dos Estados Unidos. A apropriação das idéias em circulação 

restringiu-se aos processos de ensino e aspectos didáticos que mais se 

coadunavam com o espírito de renovação, com pouca discussão sobre as 

transformações administrativas, pedagógicas e de formação dos professores 

implicadas no modelo da escola graduada. 

        O método individual foi substituído pelo simultâneo, a escola passou a 

conter várias classes e vários professores, o método tradicional foi substituído 

pelo intuitivo e o ensino passou a ser exercido pelas mulheres que encontraram 

no magistério sua profissão, tornando-se profissionais da educação. 

       Ainda segundo a mesma autora, tais mudanças foram produzidas com o 

intuito de estabelecer na escola uma classificação uniforme e de determinar o 

máximo de conhecimento que os alunos deveriam aprender divididos pelos 

anos escolares, prevendo-se também o estabelecimento de um plano geral 

(distribuição de conteúdos) e, por fim, a divisão do tempo. 

        A escola passou a ser graduada, ou seja, organizada por um sistema 

vertical do ensino por cursos ou níveis que se sucedem (séries). Suas 

características principais foram: agrupamento dos alunos segundo a idade 

(grupos homogêneos); professores designados a cada grau; equivalência entre 

um ano escolar do aluno e um ano progressivo instrutivo; determinação prévia 

dos conteúdos de todas as matérias; aproveitamento do rendimento do aluno 

determinado em função do nível estabelecido para o grupo e o nível em que se 

encontra; promoção rígida e inflexível dos alunos grau a grau.  Mas essa 

organização só se deu por volta de 1890. A mudança significava a vitória sobre 

os grupos individuais, para um sistema de ensino coletivo de massa. 
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        Para Souza (1998), no Brasil a questão da educação popular foi tratada 

como condição de progresso do país, sendo responsabilizada pela 

regeneração da nação, na tentativa de atingir o mesmo patamar dos países 

mais desenvolvidos na época. 

        A implantação de uma organização mais complexa implicava maior 

número de funcionários e de recursos para a construção de edifícios 

específicos, além do incentivo à formação dos docentes e à adesão de novas 

práticas de ensino (método intuitivo). 

       Esse primeiro modelo de implantação de escola graduada no Brasil ocorreu 

em São Paulo, em 1890, com a Escola Modelo – Escola de Prática de Ensino 

dos alunos–mestres da Escola Normal. São Paulo possuía condições 

favoráveis (condições econômicas, sociais e políticas) para tamanho 

empreendimento. Tratava-se da difusão dos ideais republicanos nos meios 

populares com as suas perspectivas de modernização social. O reformador 

Caetano de Campos acreditava que o sucesso da transformação seria mediado 

à experiência de ver em exposição à reforma do ensino. A Escola Modelo 

(Escola Normal) serviria de exemplo para compreender como as crianças 

deveriam ser trabalhadas.  

       Ainda segundo Souza (1998), o movimento de renovação da escola 

primária empreendida pelos republicanos teve significado político, social e 

cultural. Tratava-se da democratização do ensino (acesso a leitura e escrita) e 

a implantação de um modelo educativo comprometido com seus ideais e 

perspectivas de progresso da sociedade paulista (brasileira). Seus muitos e 

importantes membros atuantes: Rangel Pestana, Caetano de Campos, Américo 

Brasiliense, Silva Jardim, Campos Sales, Prudente de Morais, Francisco 

Glicério dedicaram-se à promoção de conferências educacionais, criação de 

escolas populares, cursos noturnos para adultos e fundação de escolas 

profissionais. A escola tornou-se propaganda dos ideais liberais. 

        De acordo com a autora, a 1ª Reforma Republicana de instrução pública 

em 1892 determinou: 
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 O ensino primário passou a compreender dois cursos – o preliminar e o 
complementar: 

 Os cursos Preliminares (7 a 12 anos – obrigatório) – deveriam ser ministrados em 
escolas preliminares por normalistas; 

 Nas escolas preliminares, as professoras eram responsáveis por grupos de mais de 
trinta alunos de idades e estágios diferentes. 

 Classes Intermediárias: regidas por professores habilitados; 
 Classes Provisórias: professores interinos examinados por um inspetor do distrito; 
 Classes Ambulantes – destinadas a lugares com pouca população; 
 Classes Noturnas – para adultos; 
 Escolas Complementares (quatro anos) onde ingressariam os alunos do ensino 

preliminar e que culminaria na formação do cidadão com boa instrução voltada para 
as indústrias, artes e a ciência; 

 A reforma estabeleceu o programa do ensino primário dividido em séries, 
abrangendo cada uma delas um semestre letivo, ampliando o número de matérias e 
dando a elas um caráter enciclopédico; 

 A inclusão do método intuitivo tornou-se obrigatória nas escolas públicas; 
 Implantou as bibliotecas escolares, com manuais de modernos processos de ensino 

e valorização das principais aplicações da ciência à agricultura e a indústria. 
 Os argumentos para criação e adoção da escola graduada: 

 Quantidade do trabalho dos centros populosos; 
 Sucesso em países como: EUA, Bélgica, Franca, Alemanha; 
 Vantagens pedagógicas e econômicas buscavam-se articular o ideal de ensino com a 

disseminação da educação popular aliado às vantagens econômicas; 
 Muitas crianças em um mesmo edifício reduziriam gastos; 
 Dessa forma foram criados os grupos escolares (junção, reunião de escolas centrais). 

 O governo estimulava doações particulares retribuindo com homenagens públicas 
(Ex: nomes dos colaboradores às novas escolas); 

 Os alunos seriam distribuídos em quatro classes para cada sexo, correspondentes 
ao 1º, 2º, 3º e 4º do curso preliminar. 

 

Além disso, segundo a autora, a reforma ratificou a igualdade do ensino 

entre os sexos, quando exigiu o mesmo número de classes para as meninas. 

Este fato representou uma conquista feminina, aumentando suas 

possibilidades de inserção sócio-cultural e profissional. 

       Da mesma forma, o grupo escolar propiciou: racionalização e 

padronização do ensino, divisão do trabalho docente; classificação dos alunos, 

estabelecimento dos exames, necessidade de prédios apropriados, programas 

amplos e enciclopédicos, profissionalização do magistério, enfim, uma nova 

“cultura escolar”. Ou seja, a configuração da escola como lugar (espaço próprio 

dotado de identidade), ajudou a construir uma nova ordem escolar e 

possibilitou que ela exercesse melhor sua função educativa no meio social. 
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       A profissionalização do magistério (conquista feminina) constituiu 

transformações educacionais significativas. O professor era o responsável pela 

formação do povo, o magistério passou a ser considerado como uma profissão 

digna, reconhecida e edificante, em detrimento do mestre-escola do Império 

sem vitalidade, sem ânimo, sem recursos, adepto da palmatória. 

       A Escola Normal contribuiu para este processo de reformas. A formação 

passou a ser o critério fundamental para o ingresso na carreira. O recrutamento 

passou a basear-se também em concursos, embora ainda marcado por 

interferências políticas. Os arranjos feitos permitiam acesso ao grupo escolar, 

desejado por todos devido aos melhores salários, prosperidade e prestígio 

social, em contrapartida dos lugares mais afastados (rurais) em que as 

recompensas não ocorriam da mesma forma. 

O diretor do Grupo Escolar tornou-se o interlocutor da escola com a 

administração do ensino e único responsável perante o governo. Tinha toda a 

autoridade do ensino com funções de organizar, coordenar, fiscalizar e dirigir o 

ensino primário. Ser diretor era ser portador de grande prestígio. A hierarquia 

submetia rigidamente os profissionais a uma rede de cumprimento de deveres 

e obediência. Pais e comunidade escolar foram excluídos. 

       A escola pública embora destinada ao povo, favoreceu grupos sociais 

isoladamente. O povo era o destinatário das iniciativas do governo republicano, 

no entanto, ficou evidente que boa parte deste povo encontrava-se fora dela. 

Só a partir de 1908, cresce a matrícula geral dos grupos escolares em 

decorrência dos desdobramentos de turnos, ampliação do número de salas e 

criação de novas escolas. Apesar desse crescimento, o ensino primário atendia 

menos da metade da população em idade escolar (apenas 33,3%). Apesar de 

todas as iniciativas a expansão do ensino não acompanhou a demanda do 

crescimento demográfico, 67,9% das crianças não freqüentavam a escola e 

74,2% da população eram analfabetos.  

       Além disso, Souza (1998) destaca que a demanda escolar nesse 

período recebia três vezes mais filhos de estrangeiros (imigração) do que de 

brasileiros. Os grupos escolares atenderam aos setores (grupos sociais) mais 
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integrados no trabalho urbano, em detrimento estavam os pobres, os 

miseráveis e os negros.   

       O ímpeto reformador que caracterizou o Estado de São Paulo na 

primeira década republicana enfraqueceu-se nos anos seguintes, voltando a 

ser retomado, em outro contexto e sob novas condições, apenas na década de 

1920. Entretanto, a reforma ali implantada tornou-se referência para outros 

Estados do país, que enviavam seus educadores para observar e estagiar na 

capital ou até mesmo recebiam “missões” de professores paulistas na condição 

de reformadores, como ocorreu em Mato Grosso, Espírito Santo, Santa 

Catarina, Sergipe, Alagoas, Ceará, além de outros Estados, ao longo dos 

primeiros 30 anos do regime republicano.  

       Na década de 1920 desencadeou-se um amplo processo de 

organização do campo educacional impulsionado pelo movimento renovador. A 

organização da profissionalização docente, por sua vez, implicava uma 

formação específica, iniciada no século XIX com as tentativas de criação de 

escolas normais para a formação de professores primários, mas que só vieram 

a adquirir alguma estabilidade no século XX.  

       Segundo Tanuri (2000), o movimento renovador não apenas deu maior 

visibilidade às críticas dirigidas às escolas normais consideradas como “um 

curso híbrido, que oferecia, ao lado de um exíguo currículo profissional, um 

ensino de humanidades e ciências quantitativamente mais significativo” (Tanuri, 

2000, p.72), como também se empenhou em oferecer um novo modelo que 

corrigisse as insuficiências e distorções apontadas. 

       Com as novas reformas do ensino no Distrito Federal, a trajetória da 

formação docente no Brasil é reestruturada. Iniciada em 1932, no Distrito 

Federal, por Anísio Teixeira e no Estado de São Paulo, em 1933, por Fernando 

de Azevedo, estas reformas definem o modelo de Escola Normal da época, 

sendo adotadas posteriormente por outros estados brasileiros e incorporadas à 

Lei Orgânica do Ensino Normal decretada em 1946, por Gustavo Capanema, 

caracterizando também neste momento o referencial de formação de 



 76

educadores para atuar no ensino secundário, ao serem instituídos, em 1939, os 

cursos de bacharelado e licenciatura, entre eles, o de Pedagogia.  

       Ainda segundo Tanuri (2000) as reformas – de 1932, no Distrito Federal, 

encabeçada por Anísio Teixeira e de 1933, em São Paulo, por iniciativa de 

Fernando de Azevedo, inspiradas no movimento renovador, criaram as 

“escolas-laboratórios” que permitiam basear a formação dos novos professores 

na “experimentação pedagógica concebida em bases científicas”. 

       Segundo a autora, Anísio Teixeira traçou o programa ideal que deveria 

ser implantado nas escolas normais, compreendendo três modalidades de 

cursos: Cursos de fundamentos profissionais, Cursos específicos de conteúdo 

profissional e Cursos de integração profissional. havia, ainda, uma estrutura de 

apoio que envolvia: Jardim de Infância, Escola Primária e Escola Secundária, 

que funcionavam como “campo de experimentação, demonstração e prática de 

ensino” para os cursos da Escola de Professores; um Instituto de Pesquisas 

Educacionais, uma Biblioteca Central de Educação, Bibliotecas escolares, 

Filmoteca, Museus Escolares e Radiodifusão – tudo isso, tendo como diretor 

Lourenço Filho. A Escola Normal, transformada em Escola de Professores, 

empenhava-se em pôr em prática esse modelo considerado “ideal”.  

       Em 1935, Anísio Teixeira criou a Universidade do Distrito Federal e a 

Escola de Professores foi a ela incorporada com o nome de “Escola de 

Educação”. Em São Paulo, em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo – 

USP – e o então “Instituto de Educação Paulista” foi a ela incorporado, sendo 

batizado como “Faculdade de Educação do Estado de São Paulo”.  

       E é sobre essa base que, em 1939, foram instituídos os Cursos de 

Pedagogia e de Licenciatura na Universidade do Brasil e da Universidade de 

São Paulo. Daí emergiu o paradigma que, adotadas pelas demais instituições 

de ensino superior do país, equacionou a questão relativa à formação de 

professores para o ensino de nível secundário e para as próprias escolas 

normais.  
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       Aos Cursos de Licenciatura coube a tarefa de formar professores para 

as disciplinas específicas que compunham os currículos das escolas 

secundárias; enquanto os Cursos de Pedagogia ficaram com o encargo de 

formar os professores das Escolas Normais.  

       Tanuri (2000) aponta ainda em seu texto que, com a aprovação do 

decreto-lei 8.530, de 2 de janeiro de 1946, conhecido como Lei Orgânica do 

Ensino Normal, seguindo a estrutura dos demais cursos de nível secundário, o 

ensino normal foi dividido em dois ciclos:  

• o primeiro ciclo, com a duração de quatro anos, correspondia ao ciclo 
ginasial do curso secundário e destinava-se a formar “regentes do 
ensino primário” e funcionaria em Escolas Normais Regionais;  
 

• o segundo ciclo, com a duração de três anos, correspondia ao ciclo 
colegial do curso secundário, destinava-se a formar os “professores do 
ensino primário” e funcionaria em Escolas Normais e nos Institutos de 
Educação.  

  

      Os Institutos de Educação abrangiam também o Jardim de Infância e a 

Escola Primária anexos, além de ministrarem, de um lado, os Cursos de 

Especialização de professores primários para as áreas de Educação Especial, 

Ensino Supletivo, Desenho e Artes Aplicadas, Música e Canto e, de outro lado, 

Cursos de Aperfeiçoamento em Administração Escolar para formar diretores, 

orientadores e inspetores escolares.  

       Segundo a autora, os Cursos Normais de Primeiro Ciclo, pela sua 

similitude com os ginásios, tinham um currículo marcado pela predominância 

das disciplinas de cultura geral, no estilo das velhas escolas normais, tão 

criticadas. 

       Já os Cursos Normais de Segundo Ciclo contemplavam todos os 

fundamentos da educação introduzidos pelas reformas da década de 1930. 

Esse modelo de Escola Normal prevaleceu até a aprovação da Lei n. 5.692, de 

11 de agosto de 1971. Essa lei provocou o que Tanuri (2000) denomina de 

“descaracterização do modelo de Escola Normal”, ao ser criada a Habilitação 

Específica para o Magistério (HEM), no âmbito do então 2º. Grau.  
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       Essa descaracterização decorreu das adequações exigidas no campo 

educacional com ajustes na legislação do ensino, da mudança política ocorrida 

no Brasil com o golpe militar. Foi aprovada então, em 28 de novembro de 1968, 

a Lei n. 5.540/68 (Brasil, 1968), que reformulou o ensino superior e, em 11 de 

agosto de 1971, a Lei n. 5.692/71, que modificou os ensinos primário e médio, 

alterando sua denominação, que passou a ser, respectivamente, primeiro grau 

e segundo grau (Tanuri, 2000).  

       A partir dessa legislação uma nova estrutura se instaura: ao invés de um 

curso primário com a duração de quatro anos, seguido de um ensino médio 

subdividido verticalmente em um curso ginasial de quatro séries e um curso 

colegial de três, organizou-se um ensino de primeiro grau com a duração de 

oito anos e um ensino de segundo grau de três a quatro anos. Em lugar de um 

ensino médio subdividido horizontalmente em ramos, instituiu-se um curso de 

segundo grau unificado, de caráter profissionalizante, possibilitando um leque 

amplo de habilitações profissionais. Em decorrência dessa nova estrutura 

desapareceram as Escolas Normais. Em seu lugar foi instituída a Habilitação 

Específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau (HEM).  

       A doutrina do currículo das escolas de 1º e 2º graus foi apresentada no 

Parecer n. 853/71 (Brasil, 1971a), aprovado pelo Conselho Federal de 

Educação em 12 de novembro de 1971, do qual derivou a Resolução n. 8 

(Brasil, 1971b), que definiu o núcleo comum, obrigatório em todo o território 

nacional para todas as escolas de 1º e 2º graus.  

       A habilitação profissional, por sua vez, foi objeto do Parecer n. 45/72 

(BRASIL, 1972a), aprovado em 13 de janeiro de 1972, que embasou a 

Resolução n. 2, de 27 de janeiro de 1972 (Brasil, 1972b).  

       Ao tratar, no Capítulo V, dos professores e especialistas, a Lei n. 5.692 

dispôs, no artigo 29, que “a formação de professores e especialistas para o 

ensino de 1º e 2º graus” implicaria níveis distintos, com elevação progressiva, 

conforme especificado no artigo 30, que teve a seguinte redação: 
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       O disposto na letra a, referente à Habilitação Específica para o 

Magistério (HEM), em nível de 2º grau, foi objeto do Parecer n. 349/72 (Brasil-

MEC-CFE, 1972c), do Conselho Federal de Educação, aprovado em 6 de abril 

de 1972. Esse parecer previu duas modalidades básicas de curso, uma com a 

duração de três anos (2.200 horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª série, e 

outra com a duração de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao magistério 

até a 6ª série do 1º grau. O currículo mínimo compreendia o núcleo comum, 

obrigatório em todo o território nacional e para todo o ensino de 1º e 2º graus, 

destinado a garantir a formação geral; e uma parte diversificada, visando à 

formação especial.  

       Segundo Saviani (2005) essa nova estrutura do antigo Curso Normal 

cedeu lugar a uma Habilitação de 2º Grau, entre as muitas possíveis no âmbito 

da profissionalização universal e compulsória desse nível de ensino, 

determinada pela Lei n. 5.692/71. A formação de professores para o antigo 

ensino primário, agora identificado como as quatro primeiras séries do ensino 

de 1º Grau foi, pois, reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas 

outras, configurando um quadro de precariedade da formação, bastante 

preocupante.  

       Em documento elaborado pela então Fundação Centro Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional – CENAFOR – são 

listadas resumidamente treze deficiências: 

 

1. A estrutura curricular é pouco específica;  
  

2. Não há adequação entre os conteúdos ministrados no curso e as reais 
necessidades de formação do professor;  

  
3. Na parte diversificada do currículo, as disciplinas não têm servido para 

uma melhor formação do professor;  
  

4. Não há integração interdisciplinar;  
  

5. Em alguns Estados, muitos alunos que não cursaram as 2ª e 3ª séries 
são matriculados na 4ª transformando-se em professores improvisados;  

  
6. Dificuldade de realização dos estágios;  
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7. O curso é inadequado à clientela do período noturno;  
  

8. O curso não dá conta de suprir a aprendizagem precária dos alunos 
oriundos do ensino supletivo;  

  
9. Pauperização salarial do professor da habilitação magistério;  

  
10. Rarefação do professor efetivo;  

  
11. Falta de espaço para reuniões pedagógicas no calendário escolar;  

  
12. Falta de mecanismos que assegurem a reciclagem periódica do 

professor da habilitação;  
  

13. Inadequação dos cursos universitários que formam professores para 
atuar no 2º Grau, especialmente na habilitação magistério (CENAFOR, 
1986, p. 26).  

  

        Considerando a gravidade dos problemas apresentados, o governo 

partiu em busca de novas alternativas. Assim, o Ministério da Educação 

formulou, em 1982, o projeto CEFAM (Centros de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério).  

          Pensado como um mecanismo de formação inicial e continuada para 

professores de educação pré-escolar e das quatro primeiras séries do ensino 

de 1º grau, o projeto foi implantado em 1983 nos Estados do Rio Grande do 

Sul, Minas Gerais, Alagoas, Piauí, Pernambuco e Bahia, abrangendo 55 

Centros, sendo estendido, depois, a outros nove Estados: Santa Catarina, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará, 

Goiás e São Paulo, totalizando 120 Centros em 1987 e 199 em 1991, quando 

atingiu 72.913 matrículas (Cavalcante, 1994, p. 59, 76 e 123).  

      O projeto CEFAM teve o caráter de “revitalização da Escola Normal” 

garantindo, mediante bolsas de trabalho (uma salário mínimo), o estudo dos 

alunos em tempo integral e a atividade de monitoria nas classes das primeiras 

séries do ensino de 1º Grau. Os resultados do projeto foram significativos, 

merecendo uma avaliação globalmente positiva, mas foi descontinuado quando 

seu alcance quantitativo era ainda restrito não tendo havido, também qualquer 

política para o aproveitamento dos professores formados pelos Centros nas 

redes escolares públicas.  
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      Os alunos egressos destes cursos não eram direcionados para 

lecionarem nas escolas públicas, o que seria mais lógico devido ao seu caráter 

de formação para o ensino publico. A maioria se direcionava para a rede 

privada de ensino e, quando não encontravam nenhuma outra possibilidade de 

trabalho, acabavam desistindo do magistério, seguindo para outras profissões 

que possibilitassem oportunidades de trabalho. 

     Para as quatro últimas séries do ensino de 1º grau e para o ensino de 2º 

grau, a Lei n. 5.692/71 previu a formação de professores em nível superior, em 

cursos de licenciatura de curta (3 anos) ou plena (4 anos) duração.  

      Ao Curso de Pedagogia, além da formação de professores para 

Habilitação Específica de Magistério (HEM), conferiu-se a atribuição de formar 

os especialistas em educação, aí compreendidos: os diretores de escola, 

orientadores educacionais, supervisores escolares e inspetores de ensino.  

      Segundo Silva (2003, p. 68 e 79, paralelamente a esse ordenamento 

legal desencadeou-se, a partir de 1980, um amplo movimento pela 

reformulação dos Cursos de Pedagogia e demais licenciaturas, no âmbito do 

qual foi adotado o princípio da “docência como a base da identidade 

profissional de todos os profissionais da educação”. Seguindo este 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 então ensino de 1º grau (atual ensino fundamental). 

      Para Tanuri (2000), a descaracterização do modelo de escola normal, 

representado pelo regime militar constitui, também, segundo a autora, o “... 

quadro da dispersão no que se refere à questão da formação docente no 

Brasil”. Situação esta que encaminhou a um conjunto de iniciativas e de 

mobilização com o intuito de encontrar novas alternativas organizacionais para 

os cursos de formação de professores. Alimentou-se, assim, a expectativa de 

que, findo o regime militar com a posse de um presidente civil, em 1985, esses 

problemas poderiam ser mais bem equacionados.  
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       Concretamente, a nova Constituição do país, promulgada em 5 de 

outubro de 1988, abria caminho nessa direção, ao incorporar vários 

dispositivos que contemplavam diversas reivindicações do movimento docente 

e ao manter o dispositivo que conferia à União competência exclusiva para 

legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Para dar cumprimento a 

esse dispositivo iniciou-se, já em dezembro de 1988, a tramitação da proposta 

de elaboração das novas diretrizes e bases da educação nacional, chegando-

se, após diversas vicissitudes, à Lei n. 9.394, promulgada em 20 de dezembro 

de 1996.  

       O que tomarei como fato determinante neste estudo de Tanuri (2000), 

são suas abordagens em relação às reformas ocorridas em 1996, quando a 

autora menciona que poderíamos ter vivido um outro momento decisivo 

representado pela elevação da formação de todos os professores ao nível 

superior. No entanto, Tanuri considera que a ambigüidade e as falhas formais 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal n. 

9394/96 – impediram que isso viesse a acontecer de forma satisfatória. 

      De acordo com Tanuri (2000), no ano de 1996 o Brasil contava com 

5.276 Habilitações Magistério em estabelecimentos de ensino médio, das quais 

3.420 em escolas estaduais, 1.152 em escolas particulares, 701 em escolas 

municipais e 03 federais. E, em nível superior, contava, em 1994, com 337 

Cursos de Pedagogia, sendo 239 particulares, 35 federais, 35 estaduais e 28 

municipais (p. 85). Portanto, a formação dos professores para a educação 

infantil e para os quatro primeiros anos do ensino fundamental era 

“massivamente efetivada em nível médio”.  

      A esse respeito, de acordo com o trabalho de Dermeval Saviani (2005), 
o artigo 62 da Lei 9394/96 – que estabelece que a formação dos docentes para 

atuar na educação básica (abrangendo a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio) passaria a ser feita em nível superior – leva a 

perceber que o espírito da nova LDB era “... considerar o nível superior como 

exigência para a formação de professores de todos os tipos”.  
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      Na prática, isso significava passar para o nível superior a formação dos 

professores da educação infantil e dos quatro primeiros anos do ensino 

fundamental, até então realizada predominantemente em nível médio. Na letra 

da lei houve, porém, segundo o autor, duas falhas: “uma de redação e a outra 

de técnica legislativa”.   

      A “falha de redação”, segundo Saviani (2005):  

(...) ocorreu no parágrafo quarto do Artigo 87 das Disposições Transitórias. Ali 
está escrito: “Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos 
professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 
serviço”. Ora, literalmente, isso significa que até o final da “década da 
educação”, que a lei definiu como se iniciando “um ano a partir” de sua 
publicação, portanto, de 23 de dezembro de 1997 a 22 de dezembro de 2007, 
somente seriam admitidos professores formados em nível superior. Então, 
depois de 22 de dezembro de 2007, não haveria essa exigência, o que 
significaria que seria possível admitir professores sem formação superior. É 
evidente que há, aí, um erro de redação. O que se queria dizer, e todos assim 
entenderam, é que a partir do fim da década da educação somente seriam 
admitidos professores habilitados em nível superior. Assim, os dez anos 
seriam um período de transição, após o qual a regra não admitiria mais 
exceções. Mas essa falha não chegou a ter conseqüências porque, ao que 
parece, ninguém a notou. (p. 11-26).  

  

      Já a “falha de técnica legislativa”, segundo Saviani (2005) provocou 

conseqüências. A referida falha consiste em:  

(...) no artigo 62, se fixa a regra de que a formação de docentes para a 
educação básica será feita em nível superior. Mas, no mesmo artigo, se 
introduz a exceção, admitindo-se como formação mínima o nível médio, sem 
estabelecimento de prazo. E somente nas “Disposições Transitórias”, no 
mencionado parágrafo do artigo 87, se fixa um prazo de dez anos para que a 
regra passe a valer plenamente. Ora, em termos de técnica legislativa caberia 
fixar, no corpo da lei, a regra e, nas disposições transitórias, admitir-se a 
exceção no período de transição. Assim, o artigo 62 deveria, simplesmente, 
estabelecer que a formação de docentes para a educação básica seria feita em 
nível superior. E, nas disposições transitórias, registrar que, até o fim da 
década da educação se admitiria, como formação mínima, a oferecida em nível 
médio. Nesse caso, sim, caberia na redação a expressão “até o fim da 
década”, referida à formação em nível médio, que deveria cessar, dando lugar 
à norma fixada pela lei que exige a formação em nível superior. (p. 11-26)  
  

      Conforme descreve Saviani (2005) diante dessa situação, mal a lei foi 

aprovada já começaram a surgir interpretações, provindas geralmente dos 

empresários do ensino que mantinham cursos de magistério de nível médio, 

dando conta de que, juridicamente, as disposições transitórias não poderiam 
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prevalecer sobre o corpo da lei. E como a formação mínima em nível médio 

estava no corpo da lei, isso significava que se tratava de uma disposição 

permanente. Portanto, as escolas de formação do magistério em nível médio 

poderiam continuar existindo, sem problema algum.  

      Finalmente, o próprio Ministério e o Conselho Nacional de Educação 

acabaram, segundo o autor, “chancelando essa interpretação”.  

      Ora, o lógico seria que fosse aprovada uma emenda à LDB, corrigindo a 

falha apontada. Cabe lembrar que, por pressões da CNBB, em relação ao 

ensino religioso, apenas seis meses após a aprovação da LDB aprovou-se uma 

lei excluindo do texto da LDB a expressão “sem ônus para os cofres públicos”. 

Essa medida tornou possível que o Estado arque com os custos da oferta de 

ensino religioso nas escolas públicas. Nesse caso, para atender a um 

segmento da iniciativa privada – a Igreja – mudou-se o texto da lei. Em relação 

à formação de professores atendeu-se à iniciativa privada evitando-se mudar o 

texto da lei, sacrificando, porém, o seu espírito (conforme descreve Saviani, 

2005). 

           Segundo o autor, o mesmo artigo 62, que pretendia elevar a formação de 

todos os docentes para o nível superior, “introduziu uma outra instância 

formativa” – os Institutos Superiores de Educação – como está explícito no teor 

completo do enunciado do artigo: 

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 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 (BRASIL, 1996).   

 

          Para Tanuri (2000) é provável que a introdução dos Institutos Superiores 

de Educação no texto da lei tenha se originado do “Programa de Valorização 

do Magistério”, de iniciativa da Secretaria do Ensino Fundamental do MEC na 

gestão de Murílio Hingel, nos anos de 1992 e 1993. Essa iniciativa buscou, 

com base no Programa de Cooperação Educativa Brasil-França, implantar os 
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Institutos Superiores de Formação de Professores no Brasil, inspirados na 

experiência francesa dos Institutos Universitários de Formação de Mestres 

(TANURI, 2000, p. 85).  

      De acordo com Saviani (2005), por esse caminho, os Institutos 

Superiores de Educação se constituiriam como alternativas aos Cursos de 

Pedagogia e às demais Licenciaturas, podendo fazer tudo o que estes já 

faziam, porém, “de forma mais aligeirada, mais barata, com cursos de curta 

duração”. O autor conclui que: 

 

(...) as esperanças depositadas na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, consubstanciadas na Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, no 
sentido de que ela viesse a enfrentar com êxito o problema da formação de 
professores, resultaram frustradas. Com efeito, abortado o dispositivo legal que 
elevaria o preparo de todos os professores ao nível superior; e considerando-
se que a inovação dos institutos superiores de educação representa um forte 
risco de nivelamento por baixo, perdeu-se a possibilidade de se registrar 
um quarto momento decisivo na história da formação docente no Brasil 
(Saviani, 2005, p. 11-26 – grifos meus). 

 
  

 __________________________ 

        

 

Durante toda a trajetória histórica descrita neste capítulo, verifica-se que, 

questões específicas referentes à alfabetização e sua vinculação à formação 

de professores alfabetizadores estiveram ausentes. Como apontou Brzezinski, 

o que identificamos, são diversas manifestações do “mundo oficial”, cujas 

contribuições para o “mundo real” foram irrisórias. 

       A importância atribuída à alfabetização, associada aos ideais de 

expansão do ensino, esteve ligada aos argumentos utilizados pelo “mundo 

oficial” para apresentar e justificar as reformas educacionais. As metas de 

crescimento e desenvolvimento exigiam cidadãos mais preparados para lidar 
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com as transformações sociais, tornando as habilidades de leitura e escrita, 

imprescindíveis para que estes objetivos pudessem ser alcançados.  

        Assim, tais condições, dificuldades e frustrações decorrentes dessa 

distância entre intenções e redação dos documentos oficiais trazem para os 

objetivos desta pesquisa questões específicas, cuja complexidade exige 

focalizar mais detidamente a situação atual da formação de professores no 

Brasil – objetivo específico do Capítulo IV apresentado a seguir.  
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 CAPITULO IV 

 

O CONTEXTO ATUAL DE FORMAÇÃO DE  

PROFESSORES NO BRASIL.  

 

 

4.1. Visão geral e críticas à atual proposta de formação 

      Inúmeros autores vêm descrevendo, exaustivamente, as mudanças que 

marcaram o mundo no século XX e que se estendem agora neste novo século 

XXI, nos campos político, econômico ou social, decorrentes da forma como o 

mundo passou a se organizar – o modelo vigente “global, capitalista e 

neoliberal” e seus efeitos específicos no campo da educação (ver a respeito, 

por exemplo: Apple, 2001; Carnoy, 2003; Coraggio, 1997; Gimeno Sacristán, 

1999; Martins, 2002; Maués, 2003; Shiroma, Moraes & Evangelista, 2004; Silva 

Jr., 2002 e  Pérez Gómez, 2001). 

       Para esses autores, o capitalismo atual vive momentos de crises 

subseqüentes, como conseqüências do seu próprio modelo, que impõe e 

requer sempre novas fontes para a acumulação. 

        A educação por fazer parte da conjuntura dos fenômenos sociais não 

poderia ficar ilesa diante desse movimento globalizador.  Ao contrário, suas 

funções sociais passam a ser elementos apontados como essenciais no 

desencadeamento das transformações consideradas necessárias a esta nova 

etapa. A crise contemporânea do capitalismo acarreta modificações na 

estrutura da sociedade, exigindo para o mercado de trabalho um novo perfil de 

trabalhador, deixando para trás o antigo modelo baseado na rígida separação 

entre a concepção de trabalho e a execução padronizada de tarefas, adotando 

um perfil considerado agora mais “flexível, eficiente e polivalente” de 

trabalhador, preparado para lidar com as novas tecnologias.  
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      Nesse processo, de acordo com Maués (2003), o fracasso escolar se 

torna cada vez mais evidente e a escola passa a sofrer severas críticas, sendo 

responsabilizada pelo insucesso dos alunos e pelo despreparo dos mesmos 

em sua inserção no mercado de trabalho, devido à desvinculação dos 

conteúdos trabalhados na escola com a realidade das novas demandas 

impostas pelo atual modelo de mercado de trabalho. Como passo seguinte, os 

novos alvos a serem responsabilizados pelo insucesso dos alunos, passam a 

ser os professores e sua formação, considerada “... muito teórica, distante das 

necessidades da prática profissional real e afastada das demandas sociais” (p. 

91).  

       Documentos oriundos de organizações internacionais como o Banco 

Mundial, a Unesco, a OCDE passam a pôr em destaque, de forma globalizada 

(e especialmente dirigida aos chamados países “em desenvolvimento”), a 

necessidade de reformas que atinjam não só os sistemas educacionais, mas 

também as instituições e programas de qualificação profissional dos 

professores. Para que tais objetivos sejam atendidos, são traçadas metas 

especificas em relação à educação, que todos os países (principalmente os 

“em desenvolvimento”), devem atingir. Trata-se do que os autores denominam 

“modelo de educação sem fronteiras”, resultantes das relações entre a reforma 

educativa e as reformas das estruturas econômicas. A educação torna-se, 

assim, a aposta para a edificação de “sociedades mais tolerantes, 

democráticas e prósperas” e para a preparação de seus “cidadãos e 

trabalhadores”.    

Neste contexto, as políticas educacionais desenhadas são influenciadas 

diretamente pelo panorama internacional, tendo em vista que seus objetivos 

devem “alinhar a escola à empresa”, e os conteúdos às exigências do 

mercado. 

       Segundo Maués (2003), como políticas públicas, as reformas 

educacionais tornam-se valiosos instrumentos do Estado para manter a base 

de regulação para uma sociedade baseada na acumulação, o que caracteriza 

uma “situação de controle social”, e ao mesmo tempo de “reciprocidade” ao 

atender aos organismos internacionais, os quais, em uma “relação piramidal” 
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asseguram seus benefícios aos chamados países “em situação de 

dependência econômica”, endividados, mantendo assim, uma situação 

controlada de cima para baixo. 

       As críticas formuladas por esse autor avançam: uma educação que não 

mantenha relação com esse “modelo neoliberal” estaria, segundo as atuais 

políticas públicas para a educação, “desperdiçando dinheiro”, “desviando 

recursos”, “desequilibrando o orçamento”, “provocando déficits públicos”, 

gerando inflação, desemprego, criando toda a situação de crise – ou seja, a 

educação passa a ser responsabilizada pelo fracasso ou pelo sucesso em uma 

sociedade capitalista de acumulação. Com base nessa lógica, o Estado 

“prioriza” (teoricamente, ou em seu discurso oficial) políticas sociais e como 

“não tem recursos suficientes” necessários para promover uma sociedade com 

desenvolvimento científico, tecnológico, exime-se dessa responsabilidade, 

atribuindo à iniciativa privada a tarefa de oferecer tais serviços, 

mercantilizando-os, desregulamentando e roubando a autonomia educacional. 

Para Maués (2003, p. 98) esse modelo de política educacional pode ser 

resumido em seis pontos: 

• A desregulação dos sistemas de ensino;  
  

• O aligeiramento dos programas de ensino;  
  

• A relação estreita entre o mundo empresarial e o mundo educacional;  
  

• A introdução em massa das novas tecnologias de informação;  
  

• A diminuição das despesas com a  educação;  
  

• A justificativa de que todas essas medidas teriam por objetivo: lutar contra o 
fracasso escolar e em favor do aumento do emprego.  

  
 

          Para essas “reformas” nos diferentes “países parceiros”, os organismos 

internacionais (BM, Unesco, OCDE) priorizam a educação básica, com a 

justificativa de que é na educação básica que os indivíduos adquirem as 

competências gerais relacionadas à Linguagem, às Ciências, à Matemática e à 

Comunicação em geral, assim como o perfil exigido pelo mercado mundial.  
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          Assim, o que os estudos dos autores aqui mencionados revelam, é que,  

baseados em indicadores de qualidade estabelecidos por esses organismos 

internacionais, os programas e currículos são estruturados e os sistemas de 

avaliação são criados, com ênfase nos produtos da aprendizagem, não 

considerando seu processo, mas sim, sua finalidade e a relação 

custo/beneficio.  

      Nesse processo, ainda de acordo com Maués (2003), a formação de 

professores passa a ser a segunda prioridade para as reformas, na medida em 

que, num “sistema recíproco de interesses”, para atender a demanda de alunos 

a serem preparados no ensino básico para o mercado de trabalho, torna-se 

necessária “mão de obra docente especializada”, mas com “redução dos 

gastos no ensino superior”. Tal proposta de “reforma para a formação de 

professores” traduz, de um lado, a concepção do papel que este profissional 

deve desempenhar nessa “cultura mundializada” e, de outro lado, a idéia de 

que os elementos para essa a “universitarização” da profissionalização docente 

devem enfatizar, a formação “prática” (em detrimento da teoria), a formação 

“continuada” (em detrimento da formação inicial), a educação “à distância” (em 

detrimento da formação presencial) e a “pedagogia das competências” (em 

detrimento da pedagogia voltada para a relação com o conhecimento). 

      Assim, a proposta de “universitarização da formação docente” se torna, 

na verdade, a efetivação de uma “política de precarização” dessa formação. 

Desta maneira, o aligeiramento da formação aumenta o número de professores 

certificados com o diploma de nível superior, diminuindo o custo da formação e 

aumentando, falaciosamente, as estatísticas favoráveis à indicação de 

melhorias na educação do país e na formação de seus professores.  

      A respeito de tal “falácia” em que se constitui a “melhoria” da formação 

de professores no Brasil atual, vale lembrar aqui os alertas de Azanha (2004).  

      Para esse autor, embora a formação de professores venha permeando 

os discursos de congressos, seminários e eventos, focalizando a “formação 

ideal” para o professor do ensino básico, esse fato é derivado, na verdade, de 

uma “... ostensiva insatisfação generalizada com relação aos modelos 
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formativos vigentes, principalmente nos cursos de licenciatura” (p.1). Ainda que 

seja ampla e contínua a discussão sobre o assunto, ela não tem ultrapassado o 

nível de “recomendações abstratas” sobre a necessidade de “sólida formação 

para educadores”, a importância da “integração entre teoria e prática”, as 

possibilidades abertas pela “interdisciplinaridade” no currículo de formação. 

Alerta o autor, entretanto, que tais discussões terminam por apontar para uma 

política nacional de formação de professores, que desenha um perfil de 

profissional docente, com base em “rol de competências” a serem 

desenvolvidas pelos cursos formadores, com encaminhamentos totalmente 

dispersos e desarranjados, sem discernir relações conceituais e conjuntura 

sócio-econômico-cultural (Azanha, 2004, p. 2). 

       Igualmente preocupada com tais “desarranjos”, Freitas (2002) também 

realiza importante discussão sobre as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Formação de Professores (Brasil, 2000). 

       Segundo a autora, o debate sobre políticas de formação de professores 

evoca dois movimentos que se entrelaçam de forma contraditória na realidade 

atual:  

• o movimento de educadores e sua trajetória em prol da reformulação dos 
cursos de formação dos profissionais da educação; e  

  
• o processo de definição das políticas públicas no campo da educação.  

  

       Freitas (2002) situa historicamente a formação do educador no final dos 

anos 1970 e início da década de 1980, afirmando que se entendia a formação 

dos professores como “... uma questão de formação de recursos humanos para 

a educação dentro da ótica tecnicista”, presente no pensamento oficial. 

       Para a autora, os anos 1980 representaram uma ruptura com o 

pensamento tecnicista, evidenciando concepções avançadas sobre formação 

do educador, destacando-se o caráter sócio-histórico dessa formação, a 

necessidade de um profissional de caráter amplo, com pleno domínio e 

compreensão da realidade de seu tempo, com desenvolvimento da consciência 

crítica que lhe permita interferir e transformar as condições da escola, da 
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educação e da sociedade. Desta forma, constrói-se a concepção de 

“profissional da educação que tem na docência e no trabalho pedagógico a sua 

particularidade e especificidade”. 

       Ainda segundo Freitas (2002), os anos 1990, “... como período de 

aprofundamento das idéias políticas neoliberais”, foram marcados pela:  

• Centralidade no conteúdo da escola (habilidades e competências escolares);  
  

• Ênfase no caráter da escola como instituição quase que exclusivamente 
voltada para a socialização dos conhecimentos;  

  
• Avaliação histórica e social da figura do professor e da sala de aula;  

  
• Presença das políticas neoliberais baseadas na qualidade (da instrução, do 

conteúdo), em detrimento da formação humana universal.  
  
  

       Freitas acrescenta que estamos vivenciando, em relação à formação 

profissional dos professores, o retorno às concepções tecnicistas de educação 

fortemente presentes na década de 1970, deslocando o referencial da 

qualificação profissional, para a qualificação individual, centrada no sujeito, cuja 

“... concepção neoliberal de competência tem discurso preeminente nos cursos 

de formação”. Para a autora, a concepção tecnicista retorna agora sob nova 

roupagem, no quadro das reformas educativas em curso nos anos 1990, 

anunciando que “... a globalização econômica confronta o Brasil com os 

problemas de competitividade para a qual, a existência de recursos humanos 

qualificados é condição indispensável” (p. 140). 

       Para Freitas (2002), o Estado, de acordo com estas políticas promove 

um ajustamento estrutural, com o enxugamento dos recursos e das políticas 

sociais destinados à educação em particular, criando desta forma, por meio da 

privatização, novas formas de direcionamento dos recursos públicos, o que 

revela o seu descompromisso, em todos os níveis, e sua situação de 

subordinação às determinações do Banco Mundial e à lógica do mercado. 

       Nesse contexto, ainda segundo Freitas (2002), os chamados “Institutos 

Superiores de Educação” e “Cursos Normais Superiores”, criados com a LDB 
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de 1996, caracterizam-se como “instituições de caráter técnico-

profissionalizantes”, com ênfase no “caráter técnico-instrumental”, destinadas a 

formar professores com “competências determinadas para solucionar 

problemas da prática educativa cotidiana”, ou em síntese, criadas para formar 

um “prático”. 

      Em 2001, com a aprovação da Resolução CNE/CP nº. 133 (Brasil, 2001 – 

que sob a alegação de fazer cumprir as determinações do Decreto nº. 3.276/99 

e do Decreto nº 3.550/2000, alterou o termo "exclusivamente" para 

"preferencialmente") estabeleceu-se que a formação dos professores somente 

poderia acontecer em universidades e centros universitários, e nos institutos 

superiores de educação, criados especificamente para esse fim. 

      Para Freitas (2002), ao privilegiar a expansão de novas instituições e novos 

cursos, principalmente no setor privado, em vez de investimentos massivos no 

aprimoramento das atuais licenciaturas nas universidades públicas, tais 

políticas do MEC acabaram por colocar nas mãos da iniciativa privada a grande 

demanda oriunda da “dívida histórica do Estado, para a formação, em nível 

superior, dos quadros do magistério”. 

      Da mesma forma, no âmbito da formação continuada, as políticas atuais 

têm reforçado a “concepção pragmática e conteudista da formação de 

professores”. A “visão tutorial e paternalista do trabalho de formação de 

professores”, enfatizada pela formação continuada da Secretaria de ensino 

Fundamental, em âmbito nacional e nos estados, de um lado, retoma a idéia já 

superada de “professores multiplicadores” e, de outro lado, a concepção de 

formação no próprio local de trabalho, que traz em si elementos inovadores “ao 

tomar o trabalho concreto como categoria de análise”, contraditoriamente, 

provoca o reducionismo nas análises mais amplas e críticas desse trabalho em 

suas relações com a sociedade. 

      Tais características e contradições marcam, segundo a autora, o conjunto 

de iniciativas oficiais mais recentes, entre as quais se destacam: a definição 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação em Nível Superior de 

Professores para a Educação Básica e a proposta do Sistema Nacional de 
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Certificação de Competências docentes e terminam por imprimir as seguintes 

características nesse processo de formação:  

           Regulação e fragmentação do trabalho pedagógico  
É nítido o fortalecimento dos institutos superiores de educação e do curso 
normal superior como espaços quase exclusivos de formação de professores. 
A retirada da formação de professores da ambiência universitária, a não 
obrigatoriedade da pesquisa, o rebaixamento das exigências em relação à 
autorização dos centros universitários e universidades, aliados a separação 
dessas instituições dos cursos de bacharelado, e, portanto, da produção de 
conhecimento nas áreas especifica, são fatores que vem reforçando e 
confirmando a formação aligeirada em seu conteúdo e no tempo destinado à 
formação.  
  
As competências como política de formação e instrumento de avaliação  
Ao tomarmos como referencia os estudos atuais que analisam o uso do modelo 
de competências nas políticas educacionais, podemos identificar que as 
competências listadas no documento das diretrizes (CNE, 2002,p.3) deslocam 
a discussão dos conteúdos e métodos das disciplinas que caracterizam 
atualmente a formação no campo da educação, não para ampliá-las para uma 
concepção de currículo como espaço de produção de novos conhecimentos e 
possibilidades de formação multilateral dos educadores, mas para reduzi-la ( a 
formação) a um processo de desenvolvimento de competências para lidar com 
as técnicas e instrumentais do ensino  (tecnologia) e da ciência aplicada no 
campo do ensino e das aprendizagens, incluindo a visão instrumental da 
investigação e da pesquisa e a individualização do processo de formação 
continuada. Este processo de regulação do trabalho, de habilidades, atitudes, 
modelos didáticos e capacidades dos professores que permite afirmar a 
intenção claramente manifesta no documento de adequar a formação dos 
professores aos objetivos de formação postos para as crianças e jovens na 
educação básica, conformando as subjetividades às novas exigências sociais.  
  
A certificação de competências e a avaliação dos professores  
O currículo baseado em competências tem sido proposto , associado à idéia de 
avaliação. A definição de currículos nacionais e diretrizes nacionais, em termos 
de competências, tem se complementado com o estabelecimento de sistemas 
de avaliação. Desse modo, o currículo por competências passa a ser uma 
necessidade, já que exige a definição de desempenhos que demonstrem a sua 
aquisição e que possam , portanto, ser avaliados. A primeira questão relevante 
a ser apontada na analise das relações entre a formação do educador e os 
processos de avaliação é a centralização da avaliação no âmbito do Ministério 
da Educação. Outra dimensão importante de ser destacada em relação à 
avaliação das competências é a dimensão da certificação, entre as quais se 
destaca a proposta de um sistema federativo de certificação de competências 
dos professores de educação básica. Mais uma dimensão da competência 
importante de ser analisada é o seu uso como instrumento de avaliação dado 
pelas relações que se estabelecem entre a avaliação dos processos educativos 
escolares – avaliação do desempenho dos estudantes – e a avaliação do 
trabalho dos professores.  Desta forma, vincula-se a avaliação dos professores 
ao desempenho dos estudantes nos exames nacionais de avaliação escolar.  
(Freitas, 2002, p. 142 e ss). 
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       O exame da configuração dessas propostas permite perceber que a 

formação dos professores ganha relevância como “estratégia na formação das 

próximas gerações”, dependendo de seus pressupostos e das condições de 

sua efetivação em sala de aula – cujas mudanças, ocorridas no âmbito do 

contexto capitalista atual, segundo Freitas (2002), derivam da necessidade de 

“regulação” da educação e da formação de professores.  

      E é este o caráter do Estado – o de regulador – na orientação das 

diferentes políticas públicas e suas medidas de implementação, buscando 

responder a questões como: 

• quais conhecimentos são necessários a todas as crianças e jovens 
(PCNs);  
  

• como desenvolver a aprendizagem para estes conhecimentos (diretrizes e 
referenciais);  
  

• como preparar os professores para esta tarefa (competências 
necessárias);  
  

• quais as instituições e forma pedagógica mais adequadas (regulamentação 
dos ISEs);  
  

• como avaliar as diferentes instâncias e sujeitos envolvidos nas tarefas 
educativas postas pela reforma (sistema de avaliação de estudantes – 
SAEB, ENEM e Provão);  
  

• Como controlar o trabalho docente e a produção de sua formação (os 
atuais processos de certificação de professores e creditação de cursos e 
instituições)? (Freitas, 2002, s/p.).  
  
  

  A formação dos professores na perspectiva das competências, ou seja, 

de uma “epistemologia da prática”, ligada estreitamente com o trabalho, 

propicia, segundo Freitas, uma “cultura voltada à prática individual” – e, desta 

maneira, o capitalismo se apresenta de maneira perversa ao “fomentar a 

redução da formação ao caráter técnico-profissionalizante, à produção de 

relações de competitividade e à avaliação, adequando a escola às 

transformações do mercado produtivo” (p. 138).   

       O que se verifica, portanto, com a leitura do texto de Freitas (2002) é 

que a concepção de competência é de tal maneira incorporada às propostas 
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atuais de formação de professores, que passam a ter papel fundamental na 

definição do perfil desse “novo profissional”, obedecendo às exigências legais 

delegadas à educação básica e aos sistemas de avaliação em 

desenvolvimento. Essa idéia é especialmente enfatizada por Freitas (2002), 

com base em texto de Isambert-Jamati: 

A lógica das competências, ao enfatizar a individualização dos 
processos educativos, a responsabilização individual pelo 
aprimoramento profissional, produz afastamento dos professores de 
sua categoria profissional como coletivo e, em conseqüência, de suas 
organizações. Portanto, “não abre em si nenhuma solidariedade, já que, 
presumidamente, não pertence como fonte de uma categoria 
formalizada que, como tal, pode reivindicar direitos para todos os 
membros” (FREITAS, 2002, p. 154).  

 

       Desta forma, as competências configuram-se como um conjunto de 

habilidades características de cada individuo, contrapondo-se à dimensão 

conceitual de “qualificação profissional” e de “profissão”. A idéia de 

competência conforma as subjetividades existentes e, ao mesmo tempo, leva 

as próximas gerações de professores à idéia de competitividade, de adaptação 

individual aos processos sociais e, principalmente, à idéia de desenvolvimento 

de suas competências “destinadas exclusivamente à empregabilidade ou 

laboralidade”.  Essa idéia é também enfatizada em outro texto da autora – 

Freitas (2004):  

Reforça-se, no conteúdo das matrizes, o caráter técnico-instrumental do 
trabalho docente – o que e como ensinar-, em detrimento do debate 
sobre os fins da educação, e do projeto histórico-social, abandonado 
pelas políticas neoliberais impostas nos últimos dez anos. Entendemos 
que é este o debate necessário, que poderia trazer á tona e recuperar, 
no âmbito das políticas educacionais, as concepções mais avançadas 
sobre a formulação dos educadores e seu papel na condução das 
transformações necessárias à escola, ao ensino, á educação e à 
sociedade. (FREITAS, 2004, p. 153). 

 

      Em relação à atual política marcada pela subordinação do país às 

agencias internacionais de financiamento, as críticas da autora são severas, 

indicando o “contínuo processo de desprofissionalização do magistério” e o 
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“aprofundamento do processo de regulação e controle do trabalho docente”, 

principalmente no que tange aos exames de certificação meritocráticos: 

A ênfase excessiva do que acontece na sala de aula, em detrimento da 
escola como um todo (Freitas, 2000), o abandono da categoria trabalho 
pelas categorias de prática, prática reflexiva, nos estudos teóricos de 
análise e do processo de trabalho, terminou por centrar a ação 
educativa na figura do professor e da sala de aula, na presente forma 
histórica, dando margem para a definição de políticas educacionais 
baseadas exclusivamente na qualidade da instrução e do conteúdo. As 
mudanças curriculares, os PCN`s, e principalmente a avaliação, 
constituem-se nestes instrumentos que objetivam impor, à educação e 
à escola, a lógica restrita da produção e do desenvolvimento da 
laboralidade dos processos de formação, em uma perspectiva 
produtivista e unidimensional (Frigotto, 1996), em detrimento da 
formação humana multilateral (FREITAS, 2004, p. 160).  

  

       Torriglia e Soares (2000), também discutindo o reducionismo das 

propostas educacionais atuais, apontam que estamos inseridos em uma:  

(...) espécie de ceticismo epistemológico da produção do 
conhecimento e da verdade, incentivando, o que as autoras 
denominaram de “lightinização” do campo educativo, 
provocando reações que silenciam os sujeitos e o agir humano 
(p. 51).  
 

      Assinalam as autoras que este processo contém elementos que 

estreitam drasticamente as possibilidades de critica e de debate, atributos 

próprios e necessários ao complexo campo educativo, restringindo-o a uma 

“endogenia auto-destrutiva”, ameaçando o processo educativo em sua própria 

identidade. As autoras contrapõem-se às idéias de desintegração e 

desqualificação do conhecimento e às formas de sua produção – questão esta, 

crucial e de forte repercussão na formação e na prática docente. Suas 

reflexões criticam o direcionamento do papel do professor à inteligibilidade do 

mundo real, o que “... desagrega a produção do conhecimento, reduzindo-a ou 

equiparando-a meramente à formação de competências” (p.50). 

       Para as autoras é preciso reafirmar a relevância da produção do 

conhecimento e, portanto, da pesquisa e sua importância para a formação de 

professores – contraponto indispensável para reverter este processo. Assim, 
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criticam o “idealismo” presente nas propostas educacionais elaboradas pelo 

MEC que, devido às dificuldades do Brasil, “situado na periferia do movimento 

de acumulação capitalista”, encontram na “definição de políticas autônomas de 

desenvolvimento científico e tecnológico, a relação do desenvolvimento de 

competências, o contrario da produção do conhecimento” (p.53).  

Em artigo específico intitulado Elementos para a Formulação de 

Diretrizes Curriculares para Cursos de Pedagogia Franco, Libâneo e Pimenta 

(2007) apontam que os debates sobre as atuais Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Pedagogia e sobre as recentes resoluções 

decorrentes dessas diretrizes trouxeram mais problemas que soluções. Tais 

diretrizes, segundo esses autores, se baseiam predominantemente em saberes 

práticos, desconsiderando toda a complexidade que caracteriza o conceito de 

pedagogia, os saberes teóricos e práticos constituídos, decorrentes da 

reflexão, da investigação e reflexão.  

Nessa mesma linha de reflexão, Severino (2007) põe em destaque o fato 

de que, apesar das discussões sobre a LDB 9394/96 terem sido intensas, 

envolvendo debates e embates entre concepções conflitantes, estranhamente, 

todas essas contribuições não foram agregadas às Diretrizes, mantendo-se, ao 

contrário, uma concepção reducionista do que seria o Curso de Pedagogia e 

avançando pouco em relação à proposta do Curso Normal Superior, marcada 

pela idéia medíocre do senso comum, no qual a educação é uma tarefa 

simples, exigindo somente treinamento didático. 

       Segundo esse autor, ao contrário do preconizado no discurso oficial 

sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Pedagogia, tais 

diretrizes não compreenderam que a formação do pedagogo pressupõe uma 

estruturação curricular que dê conta da extrema complexidade da educação, 

como campo teórico e esfera prática, na sua tríplice dimensão articulada: 

docência, gestão e conhecimento. 

       Enquanto para Franco, Libâneo e Pimenta, (2007) umas das principais 

falhas dessas Diretrizes consiste na ausência de reflexão do que constitui a 
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Pedagogia, para Severino (2007) a falha principal reside na simplificação e 

aligeiramento dessa concepção.  

Da mesma forma, também Saviani (2007) critica as atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Pedagogia  refletindo sobre a 

existência de pontos de vista e de concepções diferentes, agrupadas em duas 

tendências:  

- a primeira priorizando a teoria sobre a prática, nesta concepção a prática era 
determinada pela teoria que a moldava oferecendo-lhe conteúdo e a forma de 
transmissão pelo professor; 

- a segunda, totalmente oposta, subordinando a teoria à prática, sua preocupação 
traduz-se em “como aprender” e a centralidade recai sobre o educando.   

       Para Franco, Libâneo e Pimenta (2007), o sentido da pedagogia como 

teoria e prática da educação, não se aplica somente a métodos, a pedagogia é 

uma ciência da e para a educação, cabendo à pedagogia a responsabilidade 

de investigar teoricamente o campo educativo, formular orientações para a 

prática com base na própria ação prática, propondo princípios e normas 

relacionadas aos fins e meios da educação (p. 66). Para estes autores, o objeto 

da Pedagogia como ciência da educação é, portanto, o esclarecimento 

reflexivo e transformador da práxis educativa, ou seja, refletir para transformar, 

refletir para conhecer, para compreender, e, assim, construir possibilidades de 

mudanças nas práticas educativas. Mas para que isso se torne possível, a 

transformação da prática só se acontecerá a partir da compreensão dos 

pressupostos teóricos que as organizam e das condições históricas 

constituídas historicamente. É preciso descobrir a prática como atividade socio-

histórica e intencional, assumindo responsabilidade social e crítica diante da 

realidade, mediando transformações para fins cada vez mais emancipatórios e 

civilizadores (p. 68). 

  Desta forma, a ação pedagógica possibilita a autonomia das práticas 

docentes, apropriando-se do caráter crítico reflexivo, extirpado devido à 

emergência de cientificidade moderna, que visava exclusivamente o fazer 

educativo-pedagógico, com estratégias prontas e acabadas, distanciando-se de 

um processo contínuo de reflexão e transformação.  Nesta mecanicidade, os 
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professores perderam a compreensão do caráter da responsabilidade social da 

prática. É preciso retomar a idéia de que toda prática educativa carrega uma 

intencionalidade, uma concepção do homem, de sociedade, de fins da 

educação, devendo estes todos estar bem claros para quem exerce essa difícil 

tarefa de educar, permeando sentido à prática docente. Para Severino (2007), 

a má compreensão da pedagogia, gera o risco de que ela venha a ser pensada 

de forma espontaneísta. Daí a necessidade de que ela seja objeto de reflexão, 

organização, condução e avaliaçao de forma sistemática, metódica. Dominar 

as ações educativas não significa que o professor deva ser exclusivamente 

treinado em habilidades e competências (como prediz a “pedagogia do fazer”). 

Da mesma forma, dominar suas exigências não significa subordinar-se às 

circunstâncias, ao contrário, significa estar preparado para identificá-las e agir a 

partir delas, ou seja, dominar as ações educativas significa a capacidade de ser 

professor e pedagogo ao mesmo tempo, criticando, avaliando e transformando 

a própria prática.  

      Assim, na visão desses autores, as diretrizes curriculares não 

fundamentaram, nem definiram o campo conceitual da pedagogia, 

fragmentando sua articulação disciplinar e desprezando os saberes 

constituídos historicamente, atendendo prioritariamente os saberes práticos 

bem como desconsiderando os saberes epistemológicos. 

       Estamos vivendo um momento histórico em que várias práticas 

pedagógicas estão sendo disseminadas por assistentes sociais, programas de 

medicina preventiva, orientação sexual, recreação, consultórios clínicos, 

empresas, hospitais e outros. Entretanto, verifica-se uma ação pedagógica 

múltipla, em que o pedagógico perpassa toda a sociedade, extrapolando as 

convenções formais da escola, rompendo todas as fronteiras que separavam 

escola, sociedade, cultura e economia, mas ao mesmo tempo, estas 

intervenções têm sido direcionadas por profissionais que geralmente não são 

da educação, que não são pedagogos. Isso acontece devido à organização dos 

cursos de Pedagogia que, historicamente, de forma burocrática, tem 

desprezado a dimensão epistemológica e, conseqüentemente, os profissionais 

não conseguem compreender sua identidade própria. 
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 A partir de tal constatação, Franco, Libâneo e Pimenta (2007, p. 74-75) 

apontam as dificuldades para construção de uma identidade profissional e 

definição da formação do pedagogo, relacionadas a 05 fatores cruciais 

determinantes dessa situação: 

1. Segundo os autores a falta de compreensão da natureza epistemológica da 
educação tem originado dificuldades na compreensão e construção da identidade 
profissional e para a formação do pedagogo. Apontam desta forma, cinco A 
educação é uma prática social humana, cuja finalidade é possibilitar às pessoas 
se realizarem como seres humanos, portanto, partícipes do processo civilizatório, 
dos bens historicamente produzidos e dos problemas gerados por este mesmo 
processo. Ela realiza essa finalidade pela mediação dos conhecimentos, da 
cultura, dos valores, dos modos de agir, por processos comunicacionais, 
implicando a apropriação de produção de saberes numa perspectiva crítica que 
tem por base o interesse emancipatório da sociedade.  

2. A Pedagogia, como ciência da educação, auxiliada por diferentes campos do 
conhecimento, estuda criticamente a educação como práxis social, visando 
analisá-la, compreendê-la, interpretá-la em sua complexidade e propor outros 
modos e processos para concretizá-la, com vistas à construção de uma sociedade 
justa e igualitária.   

3. A Pedagogia é, antes de tudo, um campo científico, não um curso, campo este 
cuja natureza constitutiva é a teoria e a prática da educação ou a teoria e a prática 
da formação humana. O objeto próprio da ciência pedagógica é o fenômeno 
educativo, que compreende os processos de comunicação e internalização de 
saberes e modos de ação, visando a formação humana.  

4. Neste sentido, a Pedagogia vincula-se diretamente à prática educativa, que 
constitui seu campo de reflexão, pesquisa e análise. Tem como tarefa o estudo e 
a reflexão sistemática sobre o fenômeno educativo, sobre as práticas educativas, 
o que torna uma instancia orientadora do trabalho pedagógico. É uma ciência da e 
para a educação, é, portanto, a teoria e a prática da educação. Tem um caráter ao 
mesmo tempo explicativo, praxiológico e normativo da realidade educativa, pois 
investiga teoricamente o fenômeno da educação, formula orientações para a 
prática, mediante a própria ação, e propõe princípios e normas relacionadas aos 
fins e meios da educação.  

5. A Pedagogia é um campo de conhecimento específico da prática social da 
educação, que se vale das demais áreas do conhecimento, quando essas se 
voltam para o estudo da educação. A estrutura básica de um curso de Pedagogia 
é o estudo do fenômeno educativo, em sua complexidade, e amplitude.  

Compreende-se, assim, que a docência é uma das modalidades da 

atividade pedagógica, ou seja, todo trabalho docente é trabalho pedagógico, 

porém, nem todo trabalho pedagógico é, necessariamente, um trabalho 

docente. A docência se faz pela Pedagogia, mas a Pedagogia não é 

determinada pela docência. Todo professor é pedagogo, mas nem todo 
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pedagogo necessita ser professor. Ou seja, o que se depreende desse 

conjunto das reflexões desse conjunto de autores é que a dimensão da 

Pedagogia vai além da docência, de modo que a formação pedagógica serve 

de base, de suporte à formação do professor. 

       Em outras palavras, o que essa concepção supõe é que a Pedagogia 

requer para si a investigação do campo educativo, abrangendo seus 

desdobramentos em diversas outras ciências como a Psicologia, a Sociologia e 

a Economia. Esta conciliação se faz necessária para haver uma compreensão 

global da educação – que não pode ser vista em partes desconexas ou como 

objeto de estudos isolados. Por isso, considerar a Pedagogia somente sua 

perspectiva prática constitui uma visão reducionista da mesma. Ela é muito 

mais completa, é um campo de estudos com identidade e problemáticas 

próprias. Segundo Franco, Libâneo e Pimenta (2007):  

(...) os elementos da ação educativa e sua contextualização, tais 
como, o aluno como sujeito do processo de socialização e 
aprendizagem; os agentes de formação (inclusive a escola e o 
professor); as situações concretas em que ocorrem os processos 
formativos (inclusive o ensino); o saber como objeto de 
 transmissão e assimilação; o contexto socioinstitucional das 
instituições (inclusive as  escolas e as salas de aula) (...)o objetivo 
do pedagogo (...) se configuram na relação entre os elementos da 
prática educativa: o sujeito que se educa, o educador, o saber e 
os contextos em que ocorre a educação (p. 79).  

 

  Pimenta (2007) afirma que os saberes pedagógicos só se constituem a 

partir da prática através da confrontação e re-elaboração – daí a necessidade 

de perceber a pedagogia enquanto ciência. Somente com uma subsistência 

teórica consistente poderá ser feita uma dialética entre ação e transformação. 

Se a pedagogia for considerada como tecnologia, só fornecerá conhecimentos 

referentes a técnica; se considerada somente pela metodologia, produzirá 

conhecimentos puramente metodológicos, se é concebida como ciência, 

produzirá conhecimentos que poderão, de fato, fundamentar a prática, 

construídos a partir dos saberes pedagógicos construídos e adquiridos pelos 

docentes. Os saberes pedagógicos não são receitas prontas, ao contrário: 
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(...) os saberes pedagógicos têm a ver com um sujeito que 
gradativamente assume uma posição política diante do 
compromisso de ser professor, engajando-se criticamente em 
suas circunstancias, cercando e acercando-se de sua realidade 
existencial, transformando-a na direção de suas 
intencionalidades. Assim esse sujeito fará uso do necessário 
conhecimento didático, metodológico, cultural, servindo-se do 
aporte teórico-prático para construir em ação seus saberes 
disciplinares, didáticos, metodológicos. A capacidade de 
articular o aparato teórico-prático, a capacidade de mobilizá-lo 
na condição presente, a capacidade de organizar novos saberes 
a partir da prática, essas capacidades em conjunto, estruturam 
aquilo que chamamos de saberes pedagógicos (p. 82).  

 

       Compreendendo a pedagogia como ciência, justifica-se a necessidade 

de que ela aconteça em faculdades/centros de educação, destinando-se à 

formação de profissionais com formação teórica, científica, prática e técnica, 

aprofundando-se na teoria pedagógica, por meio de estudos teóricos em 

Pedagogia, investigação científica e por meio do exercício pré-profissional nas 

diversas áreas do setor de ensino. Desta forma:  

Em seu exercício profissional o pedagogo estará habilitado a 
desempenhar atividades relativas à: formulação e gestão de 
políticas educacionais; formulação e avaliação de currículos e 
de políticas curriculares; organização e gestão de sistemas e de 
programas e projetos educacionais, para diferentes faixas 
etárias (crianças, jovens, adultos, terceira idade); formulação e 
gestão de experiências educacionais; coordenação pedagógica 
e assessoria didática a professores e alunos em situações de 
ensino e aprendizagem; coordenação de atividades de estágios 
profissionais em ambientes diversos; formulação de políticas de 
avaliação e desenvolvimento de práticas avaliativas no âmbito 
institucional e nos processos de ensino e aprendizagem em 
vários contextos de formação; produção e difusão de 
conhecimento científico e tecnológico do campo educacional; 
formulação e coordenação de programas e processos de 
formação contínua e desenvolvimento profissional de 
professores em ambientes escolares e não escolares; produção 
e otimização de projetos destinados à educação à distância, 
programas televisivos, vídeos educativos; desenvolvimento 
cultural e artístico para várias faixas etárias. Em toda e qualquer 
inserção profissional e nas funções que exerça, o pedagogo, 
assim formado, estará em condições de articular as 
diversidades, as desigualdades culturais e sociais e as 
necessidades especiais dos seres humanos envolvidos no 
processo de educação (Pimenta, 2007, p. 85).  
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Vários são os problemas crônicos da escola brasileira como a pobreza 

das famílias, a desvalorização docente, os baixos salários dos educadores, as 

precárias condições físicas e materiais das escolas, a repetência, os problemas 

de aprendizagem dos alunos, a defasagem idade-série, entre outros, que 

contribuem para o rebaixamento da qualidade de ensino.  Pesquisas realizadas 

por autores Franco, Libâneo e Pimenta, comprovam que diante deste quadro 

de problemas acrescentam-se outros problemas agravantes dessa situação, 

como a falta de domínio dos conteúdos, métodos e técnicas de ensino dos 

professores, dificuldade de compreensão e interpretação de textos e 

informações, dificuldade na produção de textos, dificultando de lidar com a 

diversidade e situações tão constantes de violência, influência das mídias e 

indisciplina nas salas de aula. Acrescenta-se ainda a desmotivação, a 

rotatividade, o absenteísmo e o stress cada vez mais marcantes na vida 

profissional dos professores. 

       Diante da complexidade da situação em que se encontra a escola 

brasileira, todas as instituições formadoras encontram-se perplexas e 

inseguras, em parte pela magnitude do problema e, em parte,  pelo sentimento 

de impotência para enfrentá-lo. 

      As diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em 

Pedagogia desprezam a epistemologia desse campo científico, 

desconsiderando as possibilidades e necessidades da formação do profissional 

pedagogo para atender às complexas demandas da escola brasileira não se 

apropriando das práticas pedagógicas construídas no seu longo percurso 

histórico.   Assim, a Resolução do CNE expressa uma concepção simplista e 

reducionista da Pedagogia e do exercício profissional do pedagogo, decorrente 

de precária fundamentação teórica, de imprecisões conceituais, dos âmbitos de 

atuação científica e profissional do campo educacional.  Nas palavras de 

Franco, Libâneo e Pimenta: 
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Todo educador quem tem consciência e clareza do seu papel 
social e político sabe que a escolarização básica obrigatória tem 
um significado educativo, político e social que implica o direito 
de todos, em condições iguais de oportunidades, ao acesso aos 
bens culturais, ao desenvolvimento das capacidades individuais 
e sociais, à formação da cidadania, à conquista da dignidade 
humana e da liberdade intelectual e política (p. 95).  

 

       Considerando este pressuposto, compreendemos que necessitamos de 

uma legislação mais atenta à complexidade da realidade. A educação continua 

carente desse tipo de legislação, porque as diretrizes curriculares não atendem 

às necessidades sociais e pedagógicas presentes na formação de educadores 

hoje. 

       Para Saviani (2007) não é fácil identificar na Resolução do CNE uma 

orientação que assegure um substrato comum, em âmbito nacional, a dar um 

mínimo de unidade ao curso de Pedagogia. Para que seja possível uma 

mudança, aspectos essenciais como o acolhimento dos alunos, sua colocação 

em um ambiente de intenso e exigente estimulo intelectual, que os incite ao 

estudo aprofundado dos clássicos da pedagogia como referência para 

compreender o funcionamento da escola e intervir deliberadamente na prática 

envolvida em seu interior, devem ser proporcionados. (p. 128). 

             Além disso, o Curso de Pedagogia precisa assegurar aos formandos o 

domínio dos conteúdos específicos, relacionados ao fenômeno educação, às 

metodologias de trabalho pedagógico e aos conteúdos a serem ensinados. 

Para isso precisa ser um local de pesquisa, de investigação cientifica, ou seja, 

os conteúdos apreendidos, desvendados e construídos mediante a 

investigação da prática, que é o objeto privilegiado da pesquisa do pedagogo 

em formação. Esta formação precisa garantir a capacidade de avaliação crítica 

das determinações sociais que condicionam e limitam o processo educacional, 

ao mesmo tempo em que desenvolve a consciência política. Resumidamente, 

segundo Severino (2007):  
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... o currículo de formação profissional do pedagogo, para além de um 
eixo disciplinar relacionado a seu campo de especialização científica ou 
técnica, precisa dispor de eixos complementares integrados, do campo 
antropológico, do campo sócio-histórico e do campo filosófico. Ou seja, 
o profissional da educação precisa sair da universidade com a 
compreensão lúcida da significação de sua existência, em razão de sua 
pertença a espécie humana, e das conseqüências dessa pertenças, de 
sua inserção em determinada sociedade histórica, com seus veículos e 
peculiaridades e dos recursos do conhecimento humano na construção 
de todas essas referências (p. 69).  

 

       O perfil do pedagogo é de um profissional da educação que lida com a 

educabilidade e atua em todas as esferas em que essa educabilidade é 

exigida. A instituição formadora precisa ser o lócus dessa construção de 

conhecimentos e não somente transmissora de produtos e técnicas. A 

ausência dessas características é um grande risco que ronda as propostas 

alternativas das instancias formadoras que se propõem a “cortar caminho”. 

        

4.2. A formação de professores alfabetizadores  

       Toda essa retomada de autores revela que a tarefa de formar bons 

professores, principalmente tratando-se de professores alfabetizadores exige, 

como constatam Giovanni e Onofre (2006) (analisando o perfil de 89 

professoras alfabetizadoras em formação):  

(...) tempo, esforço, perseverança de todos os envolvidos, bem 
como políticas sérias e ações organizadas para a criação das 
condições materiais e humanas necessárias ao 
desenvolvimento profissional desses/as professores/as e ao 
adequado exercício de suas funções na escola e nas salas de 
aula (p. 01). 

  

       Os dados apresentados por essas autoras revelam ainda que a 

dualidade e ambigüidade das ações de formação docente inicial e continuada 

para o ensino fundamental, “(...) só vêm agravando ainda mais o despreparo 

das professoras e dos professores para as novas demandas da escola e da 

sala de aula” (p. 12) e para a “(...) atribuição de identidade e significado aos 
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diferentes momentos da trajetória de desenvolvimento pessoal e escolar dos 

alunos ao longo do Ensino Fundamental” (p. 12). 

       Nessa mesma direção, em texto intitulado “Formação e ação docentes: 

tempos sombrios os que se delineiam para o futuro”, Marin, Giovanni e 

Guarnieri (2004) apresentam uma importante retrospectiva sobre os últimos 50 

anos em que se instalou e cresceu a pesquisa sobre a escola, os professores e 

sua formação, com a expectativa de que estes resultados pudessem, 

diretamente ou não, “... contribuir para subsidiar alterações intermediadas por 

ações em diferentes esferas, interferindo sobre a realidade, projetando e 

concretizando um futuro melhor, promissor” (p. 171-182). 

       A pesquisa – levada a efeito com base em dados já sistematizados em 

outras pesquisas das próprias autoras e também de outros pesquisadores do 

país, sobre práticas e formação de professores para as séries iniciais do ensino 

fundamental – aborda resultados de pesquisas sobre atuação dos professores 

e sobre formação docente, que pretendiam compreender a realidade e superar 

o quadro apresentado de denúncias, com a intenção de promover alterações 

para modernização e melhoria das escolas e da qualificação de professores e 

alunos. 

       Em uma perspectiva diferente dos autores já citados, Marin, Giovanni e 

Guarnieri (2004) também apresentam uma retrospectiva histórica da formação 

de professores – que vale a pena ser retomada aqui. 

        A partir da década de 1950, segundo as autoras, a escola se expande 

abrangendo grandes contingentes populacionais, ocasionando o recrutamento 

de muitos profissionais para trabalharem nas escolas. Em 1957, por exemplo, o 

número de docentes nas escolas públicas primárias estava na ordem de 

183.056 (dado que as autoras encontram em Pereira, 19636) e passa para 

aproximadamente 1.400.000 professores na década de 1980, dos quais 800 mil 

atuavam nas primeiras séries (as autoras utilizam aqui dados do próprio 

MEC7). 
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       Em outro estudo que também é citado pelas autoras, Marin (apud Marin, 

Giovanni e Guarnieri, 2004) elabora quadro síntese no qual traça um panorama 

dos problemas e dificuldades enfrentados pelos professores e estudiosos 

desde a década de 1940. Trata-se de estudo que também apresenta dados de 

diferentes pesquisas que denunciam questões e desafios recorrentes na 

prática e na formação do professorado, tais como: 

 

• enfrentamento da indisciplina (em 1940);  
  

• aceitação do nível intelectual infantil, evasão e desinteresse familiar (em 1950);  
  

• programas desvinculados da realidade (em 1960);  
 

• visão da escola como um ambiente aberto para o ingresso, mas não para a 
permanência dos alunos (nas décadas de 1960 e 1970, em que a escola integrou 
um grande número de alunos, passando, a atender em massa).  

  

        Neste período, segundo Marin, Giovanni e Guarnieri (2004), os 

professores que lecionavam eram, em grande maioria, oriundos da classe 

média assalariada, a qual possuía condições coexistentes de disposições 

socioculturais e tradicionais. Como neste período era fundamental a 

transmissão de padrões de comportamentos e valores, a suposta existência de 

uma boa formação familiar, dava a estes jovens professores, embora 

possuíssem uma formação deficitária, requisitos suficientes para ensinar. 

      Com o crescimento urbano, segundo as autoras, a industrialização e o 

direito ao ensino (especialmente no período compreendido entre 1960-1970), 

as escolas passaram a atender a uma demanda cada vez maior de alunos. 

Várias foram as conseqüências decorrentes deste período apontadas pelas 

autoras:    

 

• deficiências na formação docente face às desigualdades regionais;  
  

• diferenças entre o alunado; precárias instalações nos centros de formação e nas 
escolas;  
  

• currículos inadequados;  
  

• crescente desprestígio social dos professores;  
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• descompasso entre o que se ensina na formação e o exercício;  

  
• falta de recursos pedagógicos e financeiros (nos anos 1980).  

  

     Todas essas denúncias gradativamente levaram à reformulação nos 

cursos normais, no âmbito do ensino médio e nos Cursos de Pedagogia, no 

âmbito do ensino superior. Assim é que, em 1957, por exemplo, instituíram-se 

segundo as autoras, os exames vestibulares nas escolas normais paulistas, 

tornando-as mais seletivas e, posteriormente, em 1960 e 1970, propuseram-se 

em âmbito federal e nas diferentes regiões do país, novas alterações na 

formação de professores primários, visando suprir as dificuldades pedagógicas 

e reverter os grandes índices de evasão/repetência.  

      Os cursos de formação cresciam indiscutivelmente, mas culminaram 

com a Lei 5692/71, que transformou o curso normal em Habilitação Específica 

de formação para o Magistério, no âmbito do segundo grau.  

      Para as autoras, em relação a este novo modelo que visava superar as 

fragilidades anteriores, na projeção de um futuro melhor, Saviani e Warde 

consideraram que “prevaleceu e permaneceu um modelo que, ao invés de 

auxiliar os professores na compreensão do trabalho, realizava exatamente o 

contrário”.  

      Para que a situação em questão fosse revertida ou transformada, seria 

necessário compreender a realidade que se enfrentava naquele momento, 

entretanto, isso não ocorreu por ausência de instrumentos teóricos 

metodológicos para formação e atuação destes professores. 

      Assim, segundo as autoras, a formação dos professores “... foi sendo 

aligeirada e achatada em relação aos referenciais teóricos e analíticos”: uma 

vez que os conteúdos abordados deveriam subsidiar estes formandos em um 

período de apenas dois anos, foram eliminadas as alternativas dos estudos de 

Sociologia, Psicologia, Filosofia, juntamente com o estreitamento de disciplinas 

que privilegiavam os referenciais teóricos e analíticos sobre a Educação: 

Sociologia da Educação; Filosofia da Educação; Psicologia da Educação. Tais 
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modificações projetavam ao final da década de 1960 e início da de 1970 

conduzir a bons resultados a formação do professorado, isto é, reverter suas 

defasagens e, consequentemente, banir do ensino fundamental o fantasma da 

evasão e repetência escolar. 

       Por meio de um levantamento sobre professoras alfabetizadoras e sua 

atuação, realizado por Soares, em 1991 e por Soares e Maciel, em 2000 (apud 

Marin, Giovanni e Guarnieri, 2004), tornou-se possível apontar um conjunto de 

produções importante na década de 1980, com estudos que configuraram os 

problemas relacionados às práticas pedagógicas desde então. A centralidade 

dessas análises recaía em constatações tais como: as professoras não tinham, 

não sabiam, não faziam, revelando deficiências e inadequações do professor 

em sala de aula, pautados em problemas como: currículo desvinculado da 

realidade dos alunos; não retomada de problemáticas anteriores, acentuando 

especialmente as falhas no desenvolvimento da aprendizagem da leitura e 

escrita; ausência de critérios para escolha de metodologias para alfabetizar; 

descomprometimento do professor em relação ao fracasso, atribuindo a 

responsabilidade da mesma às crianças e suas famílias; questões relacionadas 

ao planejamento das atividades, sendo muito freqüentes as cópias, exercícios 

e repetições excessivas de atividades mecânicas; pouca utilização de leituras 

de histórias; desconhecimento de recursos e também não uso dos mesmos, 

mesmo quando conheciam como utilizar. 

       Segundo Marin, Giovanni e Guarnieri (2004), os estudos relacionados à 

formação de professores alfabetizadores e aos seus egressos apontaram nos 

finais das décadas de 1970 e 1980, indícios de:  

(...) despreparo de alunos concluintes e professores iniciantes, 
condições precárias de formação quanto aos currículos, atividades 
práticas e estágios, perfil dos candidatos, aspectos econômicos, 
políticos e sociais, que deveriam estar envolvidos na formação, 
desconhecimento  da escola e alunos reais revelando um quadro em 
que as condições anteriores não estavam superadas, mas agravadas, 
acrescidas da deteriorização das condições matérias  de trabalho tanto 
nos cursos quanto ao exercício da profissão (p. 6). 
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       Esse período foi marcado por identificações dos problemas, mas, 

concretamente, foram poucas as realizações em relação às denúncias 

apontadas anteriormente. As análises relacionadas à formação do professor e 

à sua atuação foram discutidas isoladamente, não se detectando, no conjunto 

de pesquisas levantado, esforços de estudos de caráter relacional.  

       Estudos posteriores à década de 1990 analisados pelas autoras 

apontaram que 92% dos alunos estavam submetidos ao ensino das escolas 

públicas, contra apenas 8% das escolas privadas – o que leva à constatação 

de que o índice predominante de alunos se encontrava na escola pública. 

       Tais crianças encontravam-se neste período, condicionadas a um 

processo de ensino aprendizagem com professores, “egressos dos 

constatados frágeis cursos de formação realizados nas décadas anteriores”. Os 

docentes no Estado de São Paulo possuíam gigantescas dificuldades para 

trabalhar no chamado “Ciclo Básico”, não alterando substantivamente suas 

práticas de ensinar e avaliar, resultando em “crescente repetência 

escamoteada na 1ª série”.  

           Segundo Marin, Giovanni e Guarnieri (2004), as professoras 

manifestavam, conforme os dados das pesquisas analisadas, dificuldades em 

organizar atividades que privilegiassem o uso da língua oral escrita com 

criação de textos nas várias modalidades e gêneros, não sendo este um fato 

isolado da Língua Portuguesa, mas também presentes nos demais 

componentes curriculares. Além disso, mantinha-se presente “um padrão da 

escola seriada em que o controle permanecia como elemento forte e 

predominante na cultura escolar”. Nesse momento, segundo as autoras, a 

situação desses alunos transformava-se do “estado de excluídos da escola” 

(1950-1960) para o de “excluídos na escola” (1960 em diante), conforme 

apontamentos extraídos pelas autoras dos estudos de Ferraro (já mencionados 

neste Relatório).  

       Trata-se, segundo as autoras, de período que se caracterizou pela 

exclusão ainda mais intensa e perversa, fruto de práticas escolares e docente 
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nas quais “uma parte da função social tradicional e vital da escola – a função 

educativa – deixa de ser realizada de modo crescente pelas escolas”. 

       Também Giovanni e Onofre (2004), preocupadas com as condições de 

formação de professores/as alfabetizadores/as realizam pesquisa analisando 

as condições de alunos-mestres concluintes de Curso Normal Superior, 

habilitados para atuar nos anos iniciais de escolaridade. 

       Para realização de sua pesquisa, Giovanni e Onofre (2006) 

trabalham com a hipótese de que, os conhecimentos já disponíveis sobre a 

natureza do trabalho docente (saberes, valores, atitudes, competências) e 

sobre a forma como professores/as aprendem, utilizam e produzem esse saber 

profissional (articulando formação recebida, exercício da profissão, história de 

vida, experiências e práticas sociais que compõem seu capital cultural) “... têm 

reforçado a indissociabilidade entre formação e profissão, mas não têm 

conseguido impedir que, nas últimas décadas, projetos políticos de formação 

de alfabetizadores no Brasil (e no Estado de São Paulo, em particular) sejam 

submetidos a sucessivos mecanismos de aligeiramento e perda de identidade, 

ignorando os índices sempre alarmantes de fracasso escolar, os quais resultam 

num perfil de jovens aspirantes ao magistério, cada vez mais distante do perfil 

necessário à formação do/a alfabetizador/a”. 

 O relato que apresentam organiza os resultados de forma a pôr em 

destaque duas idéias básicas: 

a) Os resultados revelam trajetórias singulares das alunas no processo de formação 
profissional e na compreensão da natureza do trabalho docente, diferentemente 
marcadas por histórias de sucesso e fracasso escolares, hábitos de estudo, leitura, 
relação e sentido atribuído ao processo de aquisição de conhecimento; 

 
b) A proposta pedagógica, o funcionamento do curso, os professores formadores e 

suas práticas vêm sendo limitados por diretrizes organizacionais, arbitrariamente 
impostas pelas políticas públicas às instituições formadoras, interditando 
processos de re-significação da identidade profissional a ser construída com as 
alunas. 

 
Com o apoio teórico de Charlot e Dubet, as autoras buscam analisar 

como se configuram tais relações, com base em dados colhidos num Curso 

Normal Superior, no interior do Estado de São Paulo, em 2006, por meio do 

contacto didático sistemático das autoras com 89 alunas-futuras 
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alfabetizadoras e sua produção acadêmica e de questionário para definição de 

seu perfil sócio-econômico.  

 
Com base em tais dados as autoras identificaram três formas distintas 

de compreensão, pelas futuras professoras, da natureza do trabalho docente a 

ser realizado com as crianças no momento inicial da escolaridade ou no 

processo de aquisição da leitura e da escrita: 
 

a) Para um pequeno grupo de alunas o exercício da docência é (pré)visto como uma 
relação permanente (embora nem sempre prazerosa ou desprovida de 
dificuldades) com o estudo e a busca de conhecimento sobre a profissão, os 
alunos, o processo de alfabetização, o contexto de atuação. Em seus depoimentos 
e produções as referências ao processo vivido ao longo da formação no Curso 
Normal Superior e em alguns momentos da escolaridade anterior são constantes. 
Esse grupo de alunas representa pouco mais de 40% do total de alunas alvos 
deste estudo; 

 

b) Para um segundo grupo de alunas, o exercício futuro da docência representa o 
resultado do esforço para a obtenção do diploma e, com ele, a possibilidade de 
emprego e salário. O trabalho pedagógico projetado por essas futuras 
alfabetizadoras, tem as características do modelo pré-estabelecido em quadro de 
referências construído desde a primeira infância, num padrão absorvido 
acriticamente, especialmente quando eram alunas do Ensino Fundamental I, 
estabelecido por professoras consideradas “bem sucedidas no controle da classe e 
na manutenção da disciplina”. Quase não há referências ao processo de formação 
profissional vivido no Curso Normal Superior. Numericamente, este grupo 
representa quase 40% do total das alunas investigadas; 

 

c) Expressões distantes das temáticas em estudo, desconexas, pouco claras do 
ponto de vista da linguagem utilizada e da forma de expressão do pensamento 
marcam as produções e depoimentos de um terceiro grupo de alunas que a 
escolaridade anterior e o próprio curso de formação profissional pouco 
conseguiram ajudar. São alunas que ingressam e permanecem no Curso Normal 
Superior, freqüentam as aulas, mas parecem desistir de tentar aprender algo mais 
do que repetir frases feitas, copiar trechos de livros ou anotações dos cadernos. É 
bem provável que sejam certificadas, mas pouco provável que se tornem, de fato, 
professoras alfabetizadoras - o que já vem acontecendo (ainda que venham a 
assumir, futuramente, essa função). Elas constituem cerca de 20% do total de 
alunas sob estudo. 

 

 Assim, concluem as autoras que, conhecer esse perfil das alunas pode 

ser um recurso vital para que professores-formadores entendam suas relações 

com o conhecimento. Ou seja, no curso de formação para o magistério, isso 

significa “... reconhecer que, boa parte de nossas futuras professoras parece 

continuar a estudar (muitas vezes com sacrifício pessoal e financeiro) só para 
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ter um diploma, um emprego melhor, sem, entretanto, encontrar sentido e 

prazer nisso”.  

A questão passa a ser, portanto: o que fazer para mudar a relação 

dessas alunas com a escola e com o estudo? Nas palavras das autoras: 

 
Eis, portanto, nosso perigoso ponto de chegada: a constatação da 
existência de um sistema encarregado de interditar bons novos 
professores, formando não-leitores, valorizando cada vez mais a 
cultura do apelo visual, do aprender pela repetição de frases curtas, 
mensagens pobres, sem reflexões e de verdades digeríveis, criadas 
para não serem questionadas. Nossas aulas em cursos de formação 
para o magistério estão se tornando isso: uma vacina contra o prazer 
de ler e estudar, de ouvir com atenção, de aprender coisas novas, de 
compreender e não só repetir (GIOVANNI e ONOFRE, 2006, s/p). 

 

  Marin e Giovanni (2006 e 2007) investigando a mesma temática 

apontam de forma mais especifica a precariedade das condições de domínio 

dos conteúdos escolares básicos relacionados à leitura e à escrita de alunos 

concluintes do Curso Normal Superior de instituição privada. 

Para Marin e Giovanni (2006 e 2007) trata-se de compreender e 

enfrentar o risco maior que percebem as autoras hoje, que é o de perpetuar-se 

um modelo perverso em relação ao processo de “precarização” da formação e 

da profissão docente, que acaba por forjar uma identidade profissional calcada 

na “cultura do desempenho”, em vez de se centrar na relação com o 

conhecimento. 

Nesse sentido, as autoras questionam: O que é preciso, então, para ensinar 

a ler e a escrever? Em que consiste uma boa formação inicial de professores 

alfabetizadores para preencher esses requisitos de ordem cognitiva e social? Como 

vem ocorrendo o processo de formação de novos professores alfabetizadores? Como 

professores vêm sendo preparados para essa tarefa? 

Segundo elas, questões como essas há muito tempo permanecem 

centrais em pesquisas educacionais voltadas para a compreensão do trabalho 

e da formação de professores, responsáveis pelo ensino da leitura e da escrita 

nos anos iniciais da escolaridade. 
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Ambos os textos de Marin e Giovanni (2006 e 2007) apresentam 

resultados de pesquisa levada a efeito nos anos de 2004 e 2005, com alunos 

concluintes de curso de formação em âmbito superior, estudo este voltado para 

o exame desse modelo de formação em vigência, hoje, no Brasil, para a 

formação de professores dos anos iniciais da escola básica, focalizando-o a 

partir de seu interior, por meio de parte de seus agentes (os alunos-mestres), 

investigando as condições que exibem para o exercício da docência. A parte 

empírica da pesquisa, realizada pelas autoras, incidiu sobre o Curso Normal 

Superior, focalizando-o na perspectiva analítica de sua execução, abordando 

os alunos, interrogando a realidade. 

Nesses dois estudos, Marin e Giovanni (2006 e 2007) abordam, 

respectivamente dados relativos às condições com as quais o alunado está 

saindo dos novos cursos de formação de professores para atuar nos anos 

iniciais da escolaridade, seja investigando redações feitas pelos alunos no que 

tange à expressão escrita e aos tipos de argumentos utilizados nas respostas 

às questões apresentadas. (Marin e Giovanni, 2006), seja analisando 

conhecimentos específicos relativos à prática pedagógica (Marin e Giovanni, 

2007).  Segundo as autoras, as respostas dos alunos foram dadas 

individualmente em duas situações coletivas de aula, para as quais foram 

construídos dois instrumentos com algumas questões selecionadas em 

materiais de avaliações realizadas por diferentes órgãos em âmbito nacional: 

os testes utilizados para avaliação do Índice nacional de Alfabetismo Nacional 

– INAF – em 2001 e 2004, as provas utilizadas para o Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM – em 2004 e para o Exame Nacional de Cursos – 

Provão/Pedagogia – de 2000 a 2003; além da prova utilizada para avaliação do 

Programa Especial para Formação de Professores de Educação Infantil e 

primeiras séries do Ensino Fundamental, em exercício na rede escolar 

municipal dos municípios da Região Metropolitana de Campinas – ProEsf – da 

UNICAMP, em 2005. 

As autoras afirmam que, apesar de utilizarem para exame das condições 

de desempenho em leitura e escrita, por alunos concluintes de curso de 

formação superior para o magistério – futuros professores alfabetizadores, 

questões extraídas de instrumentos de avaliação centralizada (como os do 
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sistema nacional de avaliação de cursos de Ensino Superior e Médio), o seu 

propósito não está em focalizar competências e conhecimentos imediatos 

sobre a prática pedagógica, mas em identificar aspectos das condições pelas 

quais o ensino da leitura e da escrita na escola pode ser levado a bom termo, 

uma vez que é uma realidade que não pode ser explicada pela ativação de 

determinadas características e práticas dos professores, sem que se faca 

referência aos contextos e condições escolares e sociais geradoras do 

desempenho em leitura e escrita. 

Nessa perspectiva, segundo Marin e Giovanni, (2006) os resultados que 

encontraram são: problemas de expressão escrita, de compreensão de texto, 

de utilização de argumentos, que denunciam a condição de mera decifração do 

código escrito pelas professorandas, e não a apropriação da escrita como uma 

“ordem cultural”, na qual um professor não mobiliza apenas informações 

específicas e técnicas sobre letras, palavras e frases para ensinar a ler e a 

escrever, mas trabalha com os “lugares” das palavras, dos livros e com a 

cultura que os envolve. Verifica-se no desempenho das alunas atitudes de 

pressa, desinteresse ou superficialidade nesse tipo de atividade, em detrimento 

da necessária atitude de leitor atento do próprio texto, que se há de esperar de 

professores (e de futuros professores). 

Tais problemas na expressão escrita dessas futuras professoras 

alfabetizadoras, (Marin e Giovanni, 2006), suscitam algumas considerações: a 

primeira delas refere-se ao alerta de que não se aprende a escrever somente 

porque se lê a palavra escrita corretamente ou porque alguém lhe diz como se 

deve escrever, pois aprender a escrever é resultado de um processo e escrita 

tem “vida própria” e envolve muitos saberes.1 

Para as autoras, construir esse processo ou percurso na escola tem sido 

o principal desafio de alunos e professores, porque a essa construção se 

relacionam as âncoras do início do processo, os contextos social e cultural que 

marcam as relações entre o sujeito que escreve e a linguagem, a possibilidade 

de tomar distância em relação à própria escrita, de falar sobre, de verbalizar 

                                                 
1 A esse respeito as autores abordam Pereira, L. A. 2005. CARVALHO, J. A. B. et al. (Orgs.). A escrita 
na escola, hoje: problemas e desafios. (Actas do II Encontro de reflexão sobre o ensino da escrita). 
Braga-Pt: Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, p. 55-67. 
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conhecimentos em relação à escrita para, finalmente, tomá-la como objeto de 

estudo. 

Nesse sentido, as autoras consideram que não basta apenas identificar 

problemas no processo de escrita dessas futuras professoras, sem referi-los ao 

seu contexto de origem e ao contexto que os mantêm, pois a elas faltam os 

principais “andaimes” da construção dessa pluralidade de saberes que constitui 

a escrita e é pouco provável que possam erguê-los sozinhas e que os 

construam em seus futuros alunos. 

Marin e Giovanni (2006) afirmam que é muito presente a urgência de 

que a escola retome sua função básica de cuidar adequadamente de aspectos 

culturais de seus estudantes, para que não cheguem ao ensino superior 

nessas condições, após 14 anos de escolarização, mantendo ainda as 

condições de não provimento de tais aspectos, de seu ponto de partida social e 

familiar. 

Nessa direção, apontam a necessidade de questionamento mais 

vigoroso sobre o lugar do conhecimento na escola – um conhecimento 

empobrecido, que se confunde com informação, com instrumentalização da 

ação e  com um saber imediato e útil (p. 46) – especialmente quando se 

consideram suas relações com as políticas educacionais. 

Para Marin e Giovanni (2006), é preciso ir além nesse questionamento, 

pois nem esse conhecimento empobrecido está sendo fornecido, uma vez que 

o saber imediato para a vida prática do dia-a-dia e útil para o exercício do 

magistério não está presente nas manifestações da expressão escrita desses 

formandos, que não demonstraram essa proficiência em seu desempenho nas 

respostas às questões analisadas, o que as leva a questionar: o que pensar 

então das turmas de alunos que estarão sob sua responsabilidade, nas 

próximas décadas de sua atuação como alfabetizadoras? 

Para as autoras, parece de todo apropriado apontar que os professores 

formandos, pesquisados até o momento, não conseguiram, de fato, alterar boa 

parte do habitus primário na direção do uso da língua culta e que, além disso, o 

habitus cultivado pela escolarização foi na direção da fragmentação, da 

ausência de análise e, conseqüentemente, da incapacidade de perceber o 
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próprio conflito e incoerência de seu pensamento presentes no conjunto das 

justificativas apresentadas – o que as leva a um último ponto a ser analisado: o 

agravamento dessa condição pela ausência de domínio dos conhecimentos 

sobre a escrita. 

Do ponto de vista do domínio de conhecimentos relativos à metodologia 

do ensino da leitura e da escrita, segundo as autoras, percebe-se que não é 

uma circunstância simples que está em jogo nas questões a que foram 

submetidas às futuras professoras, mas que exigem diferentes condições 

delas, embora as questões se refiram a uma situação comum, do dia-a-dia das 

escolas, mas na qual os professores se vêem às voltas com as atividades das 

crianças para organizá-las, analisar suas produções, julgar seu desempenho, 

corrigir as distorções e propiciar a superação das dificuldades de leitura e 

escrita demonstradas pelas crianças. 

A análise das autoras levou-as a identificar, nas respostas dos 

formandos: 

 compreensão e manifestação adequadas 
 utilização errônea do conceito de função social da escrita manifesta de 

vários modos 
 interpretação sobre a possível (in)compreensão do aluno quanto à tarefa 
 ausência de identificação de erros ortográficos no texto da criança 
 incompreensão manifesta da relação entre pensamento e escrita 
 interpretações para a produção escrita da criança ser a apresentada 
 justificativas que reproduzem a expressão escrita da criança (Marin e 

Giovanni, 2007). 
 

As autoras apontam ainda, para o fato de que a trajetória escolar desses 

alunos-mestres não lhes propiciou as condições fundamentais, inclusive, para a 

continuidade de sua formação após a certificação e que no interior de sua 

profissão, isso lhes atribui um lugar de desigualdade, mantém a condição de 

não formação e indica muitas possibilidades de subalternidade - condições 

incompatíveis com o esperado para o exercício da função docente. 

Todos esses aspectos apontados pelas autoras levam, também, a 

pensar em algumas conseqüências dessa forma incompleta de formação para 

a atuação dos professores dos anos iniciais da educação básica. Marin e 



 119

Giovanni (2006 e 2007) afirmam que, de um lado, como o ingresso na carreira 

se dá mediante provas e concursos em que os conhecimentos são auferidos é 

possível ocorrer processo de exclusão dessa esfera de atuação e, de outro 

lado, o processo de exclusão do alunado segue ocorrendo, não da escola, mas 

na escola, diante da ausência do domínio desses bens culturais e simbólicos 

representados pela língua escrita. 

A partir dos dados expostos, Marin e Giovanni (2006) apontam que 

também a integração dessas futuras professoras à vida social resulta 

prejudicada, levando-as a ficar à margem de ocorrências sociais, destituindo-as 

de poder, pois os conhecimentos continuam privilégios da camada social que 

possui tais conhecimentos. Nas palavras da autora, tais condições de 

precarização e aligeiramento da formação docente representam uma das 

facetas da falência do sistema escolar. 

       A ausência de domínio dos conhecimentos da leitura e da escrita torna 

estes formandos incapazes de detectar os erros das crianças, de maneira a 

propiciar uma intervenção de correção. Essas futuras professoras não 

identificam o que é certo e o que é errado, sua relação com a escrita é precária 

e sua oralidade é determinada por suas condições socioeconômicas, permite 

identificar que o capital cultural da escola não superou o capital cultural familiar, 

significando que a escola não exerceu sua função educadora incisivamente 

principalmente tratando-se de disposições duráveis no uso da língua, da leitura 

e na expressão escrita com correção. 

       Conclui-se que a educação está em crise, mas, sobretudo, que não é 

possível continuar a aceitar o despreparo dos professores para o ensino da 

leitura e da escrita nos anos iniciais da escolaridade no Brasil.   
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CAPÍTULO V 

 

A LEGISLAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
ALFABETIZADORES NO BRASIL  

 
 
 

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS  
 
 

 

 

 Neste capítulo tenho como intenção, retomar as questões de pesquisa 

levantadas neste estudo, buscando discutir os documentos que expressam as 

atuais políticas educacionais para formação de professores alfabetizadores no 

Brasil. 

  

5.1. Os documentos que subsidiam a formação atual de professores 
alfabetizadores  

 

 O quadro 4, a seguir, reúne informações sobre os documentos 

estudados, (ano de publicação, tipo de documento e seus elaboradores) que 

permitem compreender melhor a formulação de políticas referentes à formação 

de professores no Brasil. 

 Vejamos. 
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QUADRO 4: Características dos documentos analisados  
 
 

Documento Tipo de documento 

1. BRASIL, 
Conselho 
Nacional de 
Educação. 
Decreto nº 
3.276 – 
06/12/1999.  

1. DECRETO/ CNE:  
Dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na 
educação básica = disposições gerais / diretrizes  
Assinado pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso e pelo 
Ministro Paulo Renato Costa Souza – ambos intelectuais, acadêmicos, no 
exercício de funções políticas. 

2.BRASIL, 
Ministério da 
Educação. 
Brasília: 
MEC/SEF, 
2000.  

2. PROPOSTA MEC: 
Propõe diretrizes para a formação inicial de professores da educação básica em 
cursos de nível superior = disposições gerais / diretrizes 
Grupo de Trabalho: Ruy Leite Berger Filho (Coordenação),  Célia Maria 
Carolino Pires (Assessora do MEC – na área de Educação MatemáTICA E 
Formação de Professores), Guiomar Namo de Mello (pesquisadora acadêmica, 
com atuação em diferentes instâncias: Secretaria Municipal de Educação de São 
Paulo, Deputada Federal, Membro do Conselho Nacioinal de Educação,
Especialista  em Educação em órgãos internacionais – BIRD e BID – e diretora 
executiva na Fundação Civita  Projeto Rede Ensinar para formação de professores 
a distância),  Maria Beatriz Gomes da Silva (Docente pesquisa da UFRS), Maria 
Inês Laranjeira (Técnica coordenadora da formação de professores na Secretaria 
de Educação Superior do MEC), Neide Marisa Rodrigues Nogueira (ver 
informações),  Rubens de Oliveira Martins (Gestor de políticas públicas e 
governamentais do MEC e Professor da Faculdades Integradas da Upis). 

3. BRASIL, 
Ministério da 
Educação. 
Brasília: 2000.  

3. PROPOSTA/MEC: Projeto de estruturação do Curso Normal Superior = 
orientações específicas 

Assinado pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso e pelo 
Ministro Paulo Renato Costa Souza – ambos intelectuais, acadêmicos, no exercício 
de funções políticas. 

4.Documento da 
Secretária 
Estadual de 
Educação do 
Governo do 
Estado de São 
Paulo – 
Programa de 
Educação 
Continuada – 
PEC/FOR 
PROF – 2000  

4. PROGRAMA/SEESP: 
Programa especial de formação em nível superior para professores em exercício 
de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental.- SEESP = orientações específicas 
 

5 Documento - 
BRASIL, 
Conselho 
Nacional de 
Educação. 
Proposta de 
Diretrizes 
Curriculares do 
Curso de 
Pedagogia – 
2000.  

5. DIVULGAÇÃO/CNE: 
    Posicionamentos dos Fóruns Paulistas de Pedagogia, Educação Infantil, Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Especial, reunidos em São Paulo, nos 
meses de março, abril e maio de 2002 – fóruns – CNE = disposições gerais / 
diretrizes 
Assinado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (político e líder 
sindical) e pelo Ministro da Educação Cristóvam Buarque (acadêmico em 
exercício de função política). 
Grupo de Trabalho: Tizuko Morchida Kishimoto (acadêmica da Faculdade de 
Educação da USP e, representante dos Fóruns de Educação). 
 

6 BRASIL, 
Conselho 
Nacional de 
Educação. 
Portaria 
nº1403, de 
09/06/2003.  

6. PORTARIA/ CNE:  
    Institui o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de professores. 

= orientações específicas 
Assinado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva  (político e líder 
sindical) e pelo Ministro da Educação Cristóvam Buarque (acadêmico em 
exercício de função política). 
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7 BRASIL, 
Conselho 
Nacional de 
Educação. 
Resolução 
CNE/CP nº1, 
de 15/05/2005.  

7. RESOLUÇÃO/CNE: 
     Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em 

Pedagogia, Licenciatura = disposições gerais/diretrizes. 
Assinado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva  (político e líder 
sindical) e pelo Ministro da Educação Cristóvam Buarque (acadêmico em 
exercício de função política). 

 
8 BRASIL, 

Conselho 
Nacional de 
Educação. 
Parecer 
CNE/CP 
nº5/2005 
aprovado em 
13/12/2005. 

8. PARECER/CNE:  
     Analisa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia = 

disposições gerais/diretrizes 
Parecerista: Roberto Cláudio Frota (acadêmico,  ex- reitor da UFC  e 
Presidente  do Conselho Nacional de Educação) . 

 

9 BRASIL, 
Conselho 
Nacional de 
Educação – 
Conselho 
Pleno. 
Resolução 
CNE/CP nº1, 
de 15/05/2006.  

9. RESOLUÇÃO/CNE:  
     Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura = disposições gerais / diretrizes 
     Assinado pelo Ministro Fernando Haddad e Edson Oliveira Nunes –

Presidente do Conselho Nacional de Educação. 

10 BRASIL, 
Ministério da 
Educação 
Secretaria de 
educação 
Superior. 
Departamento 
de supervisão 
do ensino 
superior. 
Despacho do 
Diretor. 6 de 
julho de 2006. 

10. DESPACHO/MEC- SES: Estipula prazo para as Instituições de Ensino para 
adaptarem os projetos pedagógicos dos cursos de Pedagogia (licenciatura e 
bacharelado) e Normal Superior às novas Diretrizes Curriculares = orientações 
específicas 

      Assinado pelo Ministro Fernando Haddad e Mário Portugal pederneiras –
Diretor do departamento de Supervisão do Ensino Superior. 

 

 Observando-se no Quadro 4 as características deste conjunto de 

documentos analisados é possível identificar três tipos de documentos: a) os 

que estabelecem disposições gerais para a formação de professores no 

Brasil; b) os que explicitam as diretrizes curriculares para os cursos que 

formam professores no país e c) os que definem orientações específicas 

para organização e funcionamento desses cursos.  

 É possível ainda observar que as deliberações principais aconteceram 

no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), não sendo 

alteradas no governo atual. Trata-se de políticas abertas à influência de 

organismos internacionais, em especial as orientações implementadas pelo 

Banco Mundial. 
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 As conseqüências de tais políticas vêm sendo analisadas por diferentes 

autores. A principal delas diz respeito à padronização de “soluções” para os 

problemas relacionados ao fracasso escolar das escolas e de seus alunos e 

professores, em todo território nacional. 

 Maués (2003), por exemplo, analisa as exigências desse modelo 

globalizado e capitalista, pelo qual, a escola passa a ser severamente criticada, 

sendo responsabilizada pelo insucesso e despreparo dos alunos no mercado 

de trabalho. Os conteúdos trabalhados na escola são considerados 

desvinculados da realidade e das novas demandas exigidas nos países em 

desenvolvimento. Consequentemente, os professores também são apontados 

como “culpados” pelo fracasso. Assim, a legislação que acompanha as 

propostas de reforma, não atingem somente os sistemas educacionais, mas 

também a qualificação dos profissionais do ensino, com o treinamento de 

competências pela realização de um trabalho que, corresponda às expectativas 

da legislação às exigências de mercado. 

Assumindo-se como sem recursos suficientes para implantar tais 

mudanças, o Estado delega à iniciativa privada, a liberdade para oferecer tais 

serviços, mercantilizando, desregulamentando e roubando a autonomia 

educacional, caracterizando-se um modelo de política pública que Maués 

(2003) resume como responsável pela desregulamentação do ensino, pelo 

aligeiramento dos programas de formação, pela vinculação do mundo 

educacional com o empresarial, pela introdução em massa de novas 

tecnologias de informação, ao mesmo tempo em que promove a diminuição 

das despesas com educação, com a justificativa de que todas estas medidas 

seriam “armas para a luta contra o fracasso escolar”.  

 Segundo Maués (2003) esse modelo de formação com objetivos a 

serem alcançados em curto prazo, prioriza a prática em detrimento da teoria, a 

formação continuada em detrimento da formação inicial, a educação à distância 

em detrimento da formação presencial e a pedagogia das competências em 

detrimento da pedagogia voltada para a relação com o conhecimento, 

efetivando uma política de precarização e aligeiramento dos cursos de 
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formação docente, aumentando o número de profissionais certificados, mas 

diminuindo os custos e os incentivos à pesquisa. 

 Azanha (2004), por sua vez, também aponta nesse debate o perigo que 

essa política de formação desencadeia ao desenhar um perfil de profissional 

com base exclusivamente no “rol de competências” a serem desenvolvidas, 

não integrando à formação dos educadores, as bases para o discernimento de 

relações conceituais e para a compreensão da profissão em face da conjuntura 

sócio-econômica e cultural. 

 É neste panorama que se acirra o debate em torno das políticas públicas 

que regulamentam os cursos de formação de professores. De um lado estão os 

educadores aliados ao governo que propõem um processo educacional que 

priorize as competências na formação de educadores, distinguindo a formação 

“prática” da formação “científica” e, de outro lado, estão os representantes dos 

movimentos de educadores que defendem a reformulação dos cursos de 

formação dos profissionais da educação, em oposição ao modelo esboçado 

pelo Governo e suas decorrências. 

 Para Ruy Berger Filho, por exemplo, um dos integrantes e 

coordenadores da comissão encarregada PCN para formação de professores 

para a escola básica no Brasil, a formação baseada nas competências está 

falando, de uma “outra escola” que não é a existente no interior do próprio 

sistema de ensino, diferente daquela na qual cada objeto de ensino esteja 

referido apenas ao momento seguinte da escolarização; menos centrada no 

acúmulo de informações para consumo no próprio sistema escolar; menos 

orientada para uma falsa erudição enciclopédica; menos referida ao tempo 

futuro. Falamos de uma escola integradora, cuja referência é o que está fora de 

seus muros, em que a produção interna integra-se à produção da prática social 

e ao desenvolvimento pessoal; que reconhece a multiplicidade de agentes e 

fontes de informação e se apropria deles integrando-os ao seu fazer; que tem 

como centro da sua produção a construção das condições de busca, 

identificação, seleção, articulação e produção de conhecimentos para agir no e 

sobre o mundo; que integre os tempos, apropriando-se do passado para 
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articular o futuro no presente. A construção destes esquemas de mobilização 

dos conhecimentos, das emoções e do fazer é a construção de competências. 

 Freitas (2002) destaca na formação proposta atualmente para os 

educadores brasileiros, a ausência do caráter sócio-histórico da profissão, 

como também a necessidade de um profissional com domínio e plena 

compreensão da realidade do passado e principalmente de seu tempo, com 

conhecimento e critica suficiente que lhe permita discernir e interferir, que 

possibilite transformar as condições da escola, da educação e da sociedade. 

 Freitas (2002) acrescenta ainda, que o modelo de formação atualmente 

proposto regride aos modelos tecnicistas de 1970 sob uma nova roupagem, 

deslocando a qualificação apenas para o individual, centrando-se somente no 

sujeito, para o qual a qualificação torna-se um instrumento próprio para lidar 

com a competitividade, em detrimento das relações e dos interesses dos 

diferentes atores envolvidos no processo educativo. 

 Os documentos analisados no Quadro 4 revelam, portanto, uma política 

de formação frequentemente considerada “pragmática e conteudista”, tornando 

as instituições formadoras locais de caráter técnico-profissionalizante, 

destinadas a formar professores capazes de “solucionar problemas da prática 

educativa cotidiana”, distante do modelo universitário de pesquisa e reflexão. 

 Para Freitas a perspectiva das competências, ou seja, da “epistemologia 

da prática” tende a forjar uma cultura voltada à prática individual, estritamente 

ligada ao mercado de trabalho, em detrimento da dimensão de qualificação 

profissional e de profissão, reduzindo idéia de desenvolvimento à 

empregabilidade ou laboralidade. 

 Torriglia e Soares (2000) também criticam este reducionismo, que 

estreita drasticamente as possibilidades de reflexão, de crítica e de debate, 

necessárias aos profissionais do complexo campo educativo, ameaçando a 

formação de uma identidade profissional independente. As idéias de 

desintegração e desqualificação do conhecimento e as formas de sua produção 
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passam a marcar o papel do professor na escola e na sua vida social. As 

autoras reiteram a importância da pesquisa para a formação de professores. 

 Finalmente, para Severino (2007) os documentos que regulam 

atualmente a formação de professores no Brasil revelam uma concepção 

reducionista do curso de Pedagogia, marcada pelo senso comum, no qual a 

educação é uma tarefa simples, exigindo somente treinamento didático. Os 

documentos “esquecem” que a formação do educador pressupõe uma 

estrutura curricular que dê conta da complexidade da educação, na teoria e na 

prática, articulando docência, gestão e conhecimento.  

 

5.2. O que dizem os documentos sobre “alfabetizar” e “formar 
alfabetizadores” 

 

 O Quadro 5, a seguir, apresenta as referências feitas ao termo 

“alfabetização” nos documentos analisados 

 

 

QUADRO 5: Referências à alfabetização nos documentos 

 
Documento Referências à alfabetização 

1. BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Decreto nº 3.276 – 
06/12/1999. Dispõe sobre a 
formação em nível superior de 
professores para atuar na 
educação básica 
 

Aponta que os cursos normais superiores deverão necessariamente 
contemplar áreas de conteúdo metodológico, adequado à faixa etária 
dos alunos, incluindo Metodologias de Alfabetização. 

2. BRASIL, Ministério da Educação. 
Brasília: MEC/SEF, 2000. Propõe 
diretrizes para a formação inicial 
de professores da educação 
básica em cursos de nível superior 

O documento menciona o tema uma única vez, referindo-se ao 
auxílio das pesquisas na criação de didáticas específicas para os 
diferentes objetos de ensino da educação básica e para seus 
conteúdos. Para isso, citou como exemplo os estudos sobre a 
psicogênese da língua escrita que trouxeram dados para a didática 
na área de Língua Portuguesa, especialmente no que se refere à 
alfabetização. 
 

3. BRASIL, Ministério da Educação. 
Brasília: 2000 
Projeto de estruturação do Curso 
Normal Superior.  

O texto não apresenta o conceito alfabetização, e sim termos como: 
“a língua” e “aprender a leitura e a escrita”; Aponta que a língua não 
se reduz ao inventário de palavras e regras, mas implica construção 
de sentidos no processo de interação entre sujeitos. Afirma que este 
é um processo complexo e pressupõe a inserção do aluno no mundo 
da cultura escrita, apropriando-se de seu uso nas diversas práticas 
sociais. 
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4. Documento da Secretária Estadual 
de Educação do Governo do 
Estado de São Paulo – Programa 
de Educação Continuada – 
PEC/FOR PROF – 2000 
Programa especial de formação 
em nível superior para professores 
em exercício de 1ª à 4ª séries do 
Ensino Fundamental.- SEESP =   

O curso propõe uma carga de 3000 horas distribuída em:  
- 1372 horas de atividade de aula e trabalhos monitorados (4 
módulos).  
- 400 horas de Vivências Educadoras no curso.  
- 200 horas de Vivências Educacionais na escola.  
- 228 horas de oficinas culturais.  
- 800 horas de reconhecimento do exercício profissional associadas 
ao trabalho desenvolvido nas atividades complementares.  
Dentro das 400 horas de Vivências Educadoras são estabelecidos 
onze eixos temáticos nas diversas áreas de conhecimento (História, 
Ciências, Artes, Matemática, Educação Física, Língua Portuguesa).  
Entre estes onze eixos, um refere-se à análise de práticas de 
alfabetização.  
O documento não especifica quanto tempo é destinado a cada eixo. 
Em caso de divisão em tempos iguais, seria destinado aos estudos 
de alfabetização aproximadamente 33 a 34 horas.  
O documento privilegia o desenvolvimento de competências por 
meio de vivências educadoras.  
 

5. Documento - BRASIL, Conselho 
Nacional de Educação. Proposta 
de Diretrizes Curriculares do 
Curso de Pedagogia – 2000.  
Posicionamentos dos Fóruns 
Paulistas de Pedagogia, Educação 
Infantil, Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental e Educação 
Especial, reunidos em São Paulo, 
nos meses de março, abril e maio 
de 2002. 

Não há referências. 
 

6. BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Portaria nº1403, de 
09/06/2003.  

Não há referências. 
 

7. BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Resolução CNE/CP 
nº1, de 15/05/2005.  
Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso de 
graduação em Pedagogia, 
Licenciatura 

Não há referências. 
 

8. BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Parecer CNE/CP 
nº5/2005 aprovado em 
13/12/2005. 
Analisa as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de 
Pedagogia 

O Parecer afirma que: 
- é importante considerar, que nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, os alunos devem ser introduzidos nos códigos 
instituídos da língua escrita, com a finalidade de desenvolver seu 
manejo. Desta forma, o Licenciado em Pedagogia precisa conhecer 
processos de letramento, modos de ensinar a decodificação e a 
codificação da linguagem escrita, e de consolidar o domínio da 
linguagem padrão. 
- os núcleos de estudos propostos nas Diretrizes Curriculares devem 
propiciar a formação daquele profissional que: cuida, educa, 
administra a aprendizagem, alfabetiza em múltiplas linguagens, 
estimula e prepara para a continuidade do estudo. 
 

9. BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação – Conselho Pleno. 
Resolução CNE/CP nº1, de 
15/05/2006.  
Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de 
Graduação em Pedagogia, 
licenciatura 

O documento não usa o termo alfabetização, mas aponta no art. 5, 
inciso VI que o egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a 
ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
Geografia, Artes, educação Física de forma interdisciplinar e 
adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano. 
Estabelece que a estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a 
diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, 
constituir-se-á de: decodificação e utilização de códigos de 
diferentes linguagens utilizadas por crianças, além do trabalho 
didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de 
escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História e Geografia, Artes e Educação Física. 
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10. BRASIL, Ministério da Educação 
Secretaria de educação Superior. 
Departamento de supervisão do 
ensino superior. Despacho do 
Diretor. 6 de julho de 2006. 
Estipula prazo para as Instituições 
de Ensino para adaptarem os 
projetos pedagógicos dos cursos 
de Pedagogia (licenciatura e 
bacharelado) e Normal Superior às 
novas Diretrizes Curriculares 

Não há referências. 
 

  
 
 

 O exame das informações reunidas no Quadro 5 revela que são poucas 

as referências à alfabetização nos documentos analisados. Alguns não 

apresentam nenhuma referência. Quando aparecem, são pequenas 

observações, apresentando-se de maneira muito genérica e redundante. Em 

nenhum momento nos deparamos com uma análise curricular específica, com 

metas, planos e objetivos que fundamentem a formação do professor, seja em 

relação à alfabetização, seja em relação às demais áreas do conhecimento. 

 Dos dez documentos analisados, apenas dois utilizam especificamente o 

termo “alfabetização”. Os demais utilizam termos como “aprender a ler e a 

escrever”, a “língua materna”, “Língua Portuguesa”, “decodificação de códigos 

escritos”. A palavra “letramento” também aparece somente duas vezes. 

 As referências ao processo de alfabetização e a suas repercussões 

histórica, cultural e social estão ausentes em todos os documentos. Em 

nenhum momento se percebe a preocupação explícita em relação à 

necessidade de se pensar sobre o processo de alfabetização, considerando o 

seu passado, a sua história e o seu valor social, como aponta Mortatti (2000). 

 Para Graff (1994) existe uma confusão na compreensão do conceito de 

alfabetização e mesmo do que significa “ser alfabetizado”. Nos documentos 

analisados essa confusão também está presente. Neles a alfabetização carece 

de ser compreendida em seus amplos sentidos, simultaneamente abrangendo 

conceito, principio, condição, meta. Para Graff (1994) a alfabetização não se 

limita à decifração de códigos, (como aparece no Parecer CNE/CP nº 5/2005 
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aprovado em 13/12/2005), mas ao contrário, implica em compreender o que 

este conjunto de códigos quer dizer. 

 Pelo que se observa no Quadro 5, a alfabetização tem sido pensada 

somente em seu aspecto funcional, como condição importante para 

determinadas aspirações e ações, desconsiderando-se os benefícios e 

mudanças que ela é capaz de gerar nos indivíduos, promovendo-os a um novo 

patamar de humanização e de inserção social. 

 A discussão sobre tais benefícios e sobre os contextos do ensino e da 

aprendizagem da leitura e escrita (como, quando, onde, por que e para quem a 

a alfabetização está sendo destinada) está ausente nos documentos 

analisados. Os significados atribuídos a esse processo e seus diferentes níveis 

de aquisição sequer são considerados e discutidos. 

 Como afirma Chartier (1998) é fundamental a compreensão de que a 

alfabetização não está desvinculada de nossa história, os conteúdos e métodos 

mudam à medida que, a demanda social pela leitura e escrita também muda e 

dessa forma, as condições de formação dos professores, também devem estar 

em constante redefinição. 

 Para Chartier a mudança na formação do professor contribui 

parcialmente para a formação dos alunos. Para ela, outros quesitos como a 

maneira que o professor concebe sua profissão, estabelece seus objetivos 

pedagógicos, define o tipo de leitor que visa formar e percebe a demanda 

social de alfabetização de cada época é que vão definir o jovem leitor a  ser 

formado. Mas, para que isso seja possível é importante que os professores 

compreendam a complexidade que envolve o processo de alfabetização. 

 Na análise dos documentos esta perspectiva histórico-social da 

alfabetização e do processo de formação de professores alfabetizadores está 

ausente, e a alfabetização não é reconhecida como algo em constante 

processo de reconstrução e de novos desafios.  A única referência encontrada 

relaciona-se aos estudos da psicogênese da linguagem e da escrita, mas sem 

referência ao contexto histórico-social. 



 130

 A discussão sobre o fenômeno do letramento também está ausente. A 

palavra letramento é citada em apenas um documento e mesmo assim, essa 

citação limita-se apenas a afirmar que os “(...) licenciados em Pedagogia 

devem conhecer processos de letramento, modos de ensinar a decodificar e a 

codificar”. O conceito de letramento e suas decorrências para o trabalho do 

professor e para aprendizagem do aluno não aparecem. 

 Para Soares (2004) um indivíduo alfabetizado, não é necessariamente 

um indivíduo letrado e são vários os fatores a serem contemplados para se 

conseguir criar um ambiente pedagógico que proporcione “situações letradas” e 

desenvolva nos alunos os diferentes níveis de letramento. Ou seja, uma 

pessoa que apenas decodifica ou codifica o sistema alfabético, pode fazer uma 

leitura sem compreender o que está lendo. Ser letrado não significa somente 

ler e escrever. Vai além disso. Significa fazer “uso social da leitura e da 

escrita”, praticar a leitura e a escrita na vida cotidiana, respondendo 

adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita. 

 Muitas pessoas se alfabetizam, mas não necessariamente adquirem 

competência para dominar essas práticas sociais. Nos documentos que 

subsidiam a formação de professores no Brasil (em especial aqueles que não 

realizam a tarefa de alfabetizar) esta discussão está totalmente ausente. Não 

se referem ao tipo de leitor e produtor de texto que se deseja formar, deixando 

explícito somente que, se trata de preparar o professor para formar os alunos 

para o mercado de trabalho. 

 O que o exame do Quadro 5 revela, portanto, é que quando o assunto 

“alfabetização” é tratado nos documentos, não é feita nenhuma referência à 

complexidade que envolve os processos de “alfabetização” e “letramento”, 

quais os desafios existem relacionados ao assunto para o ensino básico, qual a 

relação de conhecimento necessária aos formados em Pedagogia, que 

precisam dominar estes fenômenos em toda sua plenitude. 

 A alfabetização e o letramento não são fenômenos separados da 

realidade, a escola não é um fenômeno à margem da realidade, não dá para se 

discutir formação de professores se os fenômenos ligados a essa formação são 
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meramente pragmáticos e funcionalistas. Não dá para pensar somente em 

ensinar como se decifrar o código alfabético, se não há compreensão da 

complexidade das relações de leitura e escrita presentes na sociedade e do 

porquê, para quê e para quem elas existem. 

 Infelizmente chegamos ao final da analise deste quadro, observando a 

distância das nossas leis em relação aos avanços observados nas pesquisas e 

que também, se encontram distantes dos cursos de formação de professores. 

O que se constata é que a legislação permanece muito defasada em relação 

ao estágio de avanço das pesquisas sobre alfabetização. É possível entender, 

mas não aceitar tal situação. 

 Para aprofundar essa análise, o Quadro 6 apresentado a seguir,  reúne 

as referências em relação à formação de professores alfabetizadores 

identificadas nos documentos analisados. 

 
 
QUADRO 6: Referências à formação de alfabetizadores nos 
documentos 
 
 

Documento Referências à formação de alfabetizadores 

1. BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Decreto nº 3.276 – 
06/12/1999 
Dispõe sobre a formação em 
nível superior de professores 
para atuar na educação básica 

Não há referências. 
 

2. BRASIL, Ministério da 
Educação. Brasília: MEC/SEF, 
2000. Propõe diretrizes para a 
formação inicial de professores 
da educação básica em cursos 
de nível superior 

• Aborda as mudanças propostas à Educação Básica no Brasil com a 
LDB 9394/96 desencadeando desafios à formação de professores, 
mas não se refere especificamente aos professores dos anos iniciais 
do ensino fundamental; 

• Aponta que o mundo contemporâneo tem trazido questionamentos e 
redefinições ao papel do professor em geral e que as novas 
concepções sobre educação, as novas teorias de desenvolvimento e 
aprendizagem (não cita quais são essas novas teorias), o impacto 
tecnológico da informação e comunicação são desafios aos 
professores que, diante deste cenário de exigências, não foram e 
não se encontram preparados para enfrentá-los;  

• Cita algumas das exigências modernas aos professores: orientar e 
mediar o ensino e a aprendizagem dos alunos, responsabilizarem-se 
pelo sucesso da aprendizagem dos alunos, assumir e saber lidar 
com a diversidade entre os alunos, incentivar atividades de 
enriquecimento curricular, elaborar e executar projetos; utilizar novas 
metodologias, estratégias, materiais de apoio desenvolver hábitos de 
colaboração e trabalho em equipe (não faz referência específica ao 
ensino da leitura e da escrita e à formação do alfabetizador) 
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• Diante destes desafios aponta a necessidade de revisão dos cursos 
de formação docente indicando que estes necessitam: fomentar e 
fortalecer processos de mudanças no interior das instituições 
formadoras; fortalecer e aprimorar a capacidade acadêmica e 
profissional dos docentes formadores; atualizar e aperfeiçoar o 
currículo frente às exigências; articular a formação correspondendo a 
realidade escolar na sociedade contemporânea; articular a formação 
com as mudanças em curso na organização pedagógica e curricular 
da educação brasileira, preparando os professores para serem 
agentes dessas mudanças; melhorar a oferta de recursos 
bibliográficos e tecnologias em todas as instituições ou programas de 
formação (nenhuma dessas novas finalidades para a formação de 
professores para o processo de alfabetização);  

• Considera que a melhoria da qualificação profissional dos 
professores irá depender também de: estabelecer um sistema 
nacional de desenvolvimento profissional contínuo para todos os 
professores do sistema educacional; fortalecer os vínculos entre as 
instituições formadoras e o sistema de avaliação e certificação de 
cursos, diplomas e competências de professores em âmbito nacional 
= nenhuma dessas novas exigências se refere à formação dos 
professores que se dedicam à alfabetização.  

• A proposta busca construir uma sintonia entre a formação inicial de 
professores e os princípios prescritos pela LDBEN, DCN para 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como 
as recomendações dos PCN (essa vinculação a outros documentos 
não se faz referência explícita à formação de professores para o 
processo de alfabetização); 

• Objetiva a proposição de orientações gerais que apontam na direção 
da profissionalização do professor para atendimento das 
necessidades atuais da educação básica na sociedade brasileira 
(sem referência explícita à formação de professores para o ensino da 
leitura e da escrita);  

     Reporta-se a documentos anteriores nos quais se baseia, já 
existentes no MEC, a textos elaborados por colaboradores 
individuais, comissões de especialistas e grupos de trabalho no 
âmbito das diferentes Secretarias do Ministério da Educação e 
estudos desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais/ INEP (indicados em bibliografia anexa, 
mas sem referência explícita a professores que se dedicam à 
alfabetização). 

3. BRASIL, Ministério da Educaçã
Brasília: 2000.  

É feita uma introdução a respeito da importância de cada área do 
conhecimento para formação de professores para os anos iniciais do 
ensino fundamental e faz referências a conteúdos considerados 
essenciais, incluindo referências a Metodologia da Alfabetização. 

4. Documento da Secretária 
Estadual de Educação do 
Governo do Estado de São 
Paulo – Programa de Educação 
Continuada – PEC/FOR PROF – 
2000 Programa especial de 
formação em nível superior para 
professores em exercício de 1ª à 
4ª séries do Ensino 
Fundamental.- SEESP 

• O documento inicia com a contextualização do programa PEC/FOR 
PROF, argumentando que a Secretaria Estadual de Educação, a partir 
de 1995, tem realizado mudanças no sistema educacional de São 
Paulo, baseadas em três eixos norteadores: racionalização 
organizacional, mudanças nos padrões de gestão e melhoria na 
qualidade de ensino – e que o programa dá continuidade à LDBEN 
(Lei 9394/96) que estabeleceu no artigo 62 que a formação docente 
para educação básica exigirá nível superior como formação mínima 
também para a Educação Infantil e as quatro séries iniciais do Ensino 
Fundamental. 

• Para que isso se torne possível caracteriza-se como necessário 
realizar programas de capacitação para todos os professores desse 
nível de escolaridade em exercício, que não tenham formação 
universitária, utilizando também recursos de educação à distância. 

5. Documento - BRASIL, Conselho 
Nacional de Educação. Proposta 
de Diretrizes Curriculares do 
Curso de Pedagogia – 2000. 
Posicionamentos dos Fóruns 
Paulistas de Pedagogia, 

• O texto aborda diversos temas, discutidos nos Fóruns Paulistas. 
Incorpora as propostas discutidas pela Comissão de Especialistas de 
Ensino de Pedagogia em 06/05/99 e formulações contidas em 
documentos produzidos pela ANFOPE.   
Não há referências. 
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Educação Infantil, Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental e 
Educação Especial, reunidos em 
São Paulo, nos meses de março, 
abril e maio de 2002. 

6. BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Portaria nº1403, de 
09/06/2003. Institui o Sistema 
Nacional de Certificação e 
Formação Continuada de 
professores. 

• Aponta por meio dos artigos as instruções instituídas para o Sistema 
Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores da 
Educação Básica.  
Não há referências. 

 

7. BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Resolução CNE/CP 
nº1, de 15/05/2005. Institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o curso de graduação em 
Pedagogia, Licenciatura. 

 
Não há referências. 

8. BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação. Parecer CNE/CP 
nº5/2005 aprovado em 
13/12/2005. Analisa as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o 
Curso de Pedagogia 

• O Conselho Nacional de Educação, em 2003, designou uma 
Comissão Bicameral, formada por Conselheiros da Câmara de 
Educação Superior e da Câmara de Educação Básica, com a 
finalidade de definir Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia. Posteriormente, foi promovida uma audiência pública 
(2003) na qual ficou evidente a diversidade de posições em termos de 
princípios, formas de organização do curso e de titulação a ser 
oferecida. Finalmente, em 2004, a Comissão Bicameral do CNE 
recebeu a incumbência de tratar das matérias referentes à formação
de professores, dando prioridade às diretrizes  curriculares para o 
Curso de Pedagogia. Esta comissão aprofundou os estudos sobre as 
normas gerais e as práticas curriculares vigentes nas licenciaturas, 
bem como sobre a situação paradoxal da formação de professores 
para a educação infantil e os anos iniciais para o ensino fundamental. 

• As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia 
resultam, de um conjunto de documentos determinado na legislação 
em vigor, assim como de um longo processo de consultas e 
discussões, em que experiências e propostas inovadoras, avaliações 
institucionais e de resultados acadêmicos da formação inicial e 
continuada de professores foram confrontados com práticas docentes, 
possibilidades e carências verificadas nas instituições escolares.  

• Especificamente com relação à formação de professores que vão se 
dedicar a alfabetizar seus alunos, as Diretrizes prevêem: 
• Aponta que é importante considerar, que nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, os alunos devem ser introduzidos nos 
códigos instituídos da língua escrita, com a finalidade de 
desenvolver seu manejo. Desta forma, o Licenciado em 
Pedagogia precisa conhecer processos de letramento, modos 
de ensinar a decodificação e a codificação da linguagem escrita, 
de consolidar o domínio da linguagem padrão.  

• Os três núcleos de estudos, propostos pelo documento da forma 
como se apresentam, devem propiciar a formação daquele 
profissional que: cuida, educa, administra a aprendizagem, 
alfabetiza em múltiplas linguagens, estimula e prepara para a 
continuidade do estudo. 

• O tema se apresenta em dois momentos distintos tomando 
ambos um trecho de duas frases que apontam requisitos 
necessários à formação de pedagogos, entretanto, não há um 
enfoque, um tópico que sistematize como este processo para 
professor alfabetizador deva acontecer.  

• A referência consiste em atribuir as Instituições em formar 
professores alfabetizadores, mas não sugere procedimentos, 
currículo, métodos ou teorias.  

• Faz referência à alfabetização como códigos instituídos modos 
de codificação e decodificação, processos de letramento e 
alfabetização em múltiplas linguagens. Estas referências estão 
citadas como necessárias, mas não é explícito que devam fazer 
parte do currículo.  
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9. BRASIL, Conselho Nacional de 
Educação – Conselho Pleno. 
Resolução CNE/CP nº1, de 
15/05/2006. Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o 
Curso de Graduação em 
Pedagogia, licenciatura. 

• Regulamenta a instituição das Diretrizes para o Curso de Pedagogia, 
Licenciatura em todo o território Nacional.  

• Especificamente com relação à formação de professores que vão se 
dedicar a alfabetizar seus alunos, as Diretrizes prevêem: 

 
• Aponta no art. 5, inciso VI que o egresso do curso de pedagogia 
deverá estar apto a ensinar Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências, História, Geografia, Artes, educação Física de forma 
interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento 
humano. 
• Aponta no art. 6, inciso I, letra i, que a estrutura do curso de 
pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia 
pedagógica das instituições, constituir-se-á de: 
• Articulará: i) decodificação e utilização de códigos de diferentes 
linguagens utilizadas por crianças, além do trabalho didático com 
conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de escolarização, 
relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia, Artes e Educação Física. 

 
10. BRASIL, Ministério da 

Educação Secretaria de 
educação Superior. 
Departamento de supervisão do 
ensino superior. Despacho do 
Diretor. 6 de julho de 2006. 
Estipula prazo para as 
Instituições de Ensino para 
adaptarem os projetos 
pedagógicos dos cursos de 
Pedagogia (licenciatura e 
bacharelado) e Normal Superior 
às novas Diretrizes Curriculares 

• Não há referências. 
 

 

 Para análise do Quadro 6 vale retomar aqui algumas das questões que 

nortearam a pesquisa: 

 O que os documentos que norteiam a organização da formação de professores no 
Brasil estabelecem para que os professores dos anos iniciais da escola básica 
(em especial os quatro primeiros anos do ensino fundamental) sejam preparados 
para enfrentar a tarefa específica de alfabetizar?  

 Que decorrência metodológica de formação desses professores está sendo 
prevista nestes documentos orientadores, em âmbito nacional, para que os 
professores atuem adequadamente, como alfabetizadores, nos anos iniciais do 
ensino fundamental?  

 Que tipo de professores pretendem formar? 

 A principal constatação presente no Quadro 6 é que, dos dez 

documentos analisados, somente dois trazem referências explicitas e claras em 

relação à formação dos professores que irão se dedicar à tarefa de alfabetizar. 

Na maior parte dos documentos, portanto, tais referências estão ausentes. 
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 Quando presentes, elas compõem um perfil desses profissionais, 

calcado na aquisição de competências, na priorização da prática em detrimento 

da teoria, apesar de citarem estudos psicolingüísticos como avanços na área. 

 A esse respeito, Giovanni e Onofre (2006), apontam a fragilidade dos 

cursos de formação de professores e sua relação com as políticas e 

disposições legais. As autoras trabalham com a hipótese de que, “... os 

conhecimentos já disponíveis sobre a natureza do trabalho docente (saberes, 

valores, atitudes, competências) e sobre a forma como professores/as 

aprendem, utilizam e produzem esse saber profissional (articulando formação 

recebida, exercício da profissão, história de vida, experiências e práticas 

sociais que compõem seu capital cultural) têm reforçado a indissociabilidade 

entre formação e profissão, mas não têm conseguido impedir que, nas últimas 

décadas, projetos políticos de formação de alfabetizadores no Brasil (e no 

Estado de São Paulo, em particular) sejam submetidos a sucessivos 

mecanismos de aligeiramento e perda de identidade, ignorando os índices 

sempre alarmantes de fracasso escolar, os quais resultam num perfil de jovens 

aspirantes ao magistério, cada vez mais distante do perfil necessário à 

formação do/a alfabetizador/a”. (s/p). 

E acrescentam:  

Eis, portanto, nosso perigoso ponto de chegada: a constatação da 
existência de um sistema encarregado de interditar bons novos 
professores, formando não-leitores, valorizando cada vez mais a cultura 
do apelo visual, do aprender pela repetição de frases curtas, mensagens 
pobres, sem reflexões e de verdades digeríveis, criadas para não serem 
questionadas. Nossas aulas em cursos de formação para o magistério 
estão se tornando isso: uma vacina contra o prazer de ler e estudar, de 
ouvir com atenção, de aprender coisas novas, de compreender e não só 
repetir (GIOVANNI e ONOFRE, 2006, s/p). 

 

 Pode-se, pois, concluir que a trajetória dos alunos-mestres e suas 

necessidades formativas não têm constituído, nos cursos de formação para o 

magistério, orientados pelos documentos legais aqui analisados, condição 

orientadora de sua profissionalização. Ao contrário, os cursos terminam por 

lhes conferir uma posição de não-formação, ou seja, condições adversas para 
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o exercício da função docente, principalmente tratando-se de sua condição de 

profissionais responsáveis pelo processo de alfabetização. 

 A concepção de formação de professores identificada centra-se, 

sobretudo, na idéia de privilegiar, nesta formação, a prática, ou seja, os 

exercícios, atividades, relacionados à docência na Educação Infantil e séries 

iniciais do Ensino Fundamental, em detrimento da teoria, ou melhor, dos 

estudos avançados sobre educação em geral, e sobre o ensino em particular, 

na perspectiva da História, da Sociologia, da Filosofia, por exemplo, muito 

embora os documentos afirmem que a Pedagogia constitui “um campo teórico-

investigativo da educação”. 

 Ao eleger a ação do professor na escola e nas salas de aula, como eixo 

central do processo de formação, os documentos analisados definem 

conteúdos e procedimentos curriculares, competências e perfis com base na 

prática, sem referências a um trabalho intelectual que envolva: pesquisa, 

crítica, discernimento conceitual, autonomia para escolhas e decisões, 

participação política, aprofundamento e domínio de conhecimentos científicos e 

sociais. 

 Isso resulta numa orientação metodológica para formar esses 

professores, cujo eixo consiste em fornecer soluções instrumentais de 

problemas a serem enfrentados na prática. 

 Assim, o grande “nó” que se constata com a análise desses documentos 

é exatamente essa relação distorcida entre teoria e prática que marca suas 

proposições e que se resume na idéia de que a prática pode se constituir em 

critério e referência para ela mesma; o que nos leva a perguntar com 

Rodrigues e Kuenzer (2007): 

(...) a quem interessa reduzir a formação do professor ao conhecimento 
tácito, através de uma epistemologia na qual a prática se constrói por 
meio de uma reflexão sobre si mesma, sem a mediação da teoria, 
desqualificando-se o único espaço em que os futuros professores 
poderiam ter acesso ao conhecimento científico, tecnológico e sócio-
histórico (...) (p.59). 
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Por outro lado, nas palavras das mesmas autoras, é preciso afirmar 

ainda que: 

    (...) não se trata de retroceder as práticas teoricistas, de longa data 
 questionada, mas também não há como sustentar o pragmatismo 
 utilitarista que tem se traduzido em práticas pedagógicas 
 espontaneístas cada  vez maiores e justificadas pela legislação, 
 contrariando os avanços que a pesquisa e o debate sobre a Pedagogia 
 e seu  estatuto epistemológico alcançaram nos últimos anos (...) 
 (RODRIGUES e KUENZER, 2007, p. 59-60). 

 

 Percebe-se, pois, nos documentos analisados, uma supervalorização da 

prática em detrimento da teoria. Os estudos relacionados à Filosofia, 

Sociologia, Psicologia não são mencionados. As discussões de fenômenos 

básicos existentes na escola e presentes em salas de aula, como as relações 

de classe, raça, gênero, simplesmente desaparecem. 

 Além disso, há que se destacar também que, dentre as exigências que 

se colocam para o papel docente, a proposta de diretrizes para a formação 

básica em cursos de nível superior (BRASIL, Ministério da Educação. Brasília: 

MEC/SEF, 2000) estabelece que estes sejam capazes de: 

 orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 

 responsabilizar-se pelo sucesso de aprendizagem dos alunos; 

 assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; 

 elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; 

 utilizar novas metodologias, estratégias e material de apoio; 

 desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe; 

 Observa-se que os verbos utilizados estão todos relacionados à prática, 

desaparecendo os verbos ligados à teoria, ao estudo e ao conhecimento 

(como, pesquisar, criticar, pensar, repensar, analisar, refletir, confrontar, 

coletar, comparar entre outros). O professor perde seu caráter de estudioso 

das questões relacionadas ao ensino e ao universo da escola e da sala de aula 

e torna-se um executor de propostas pensadas por outros.  
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 Embora os documentos apontem que a teoria e prática devem “caminhar 

juntas”, nas suas orientações contata-se a ênfase na prática como eixo central 

para as reformas curriculares e para a orientação do trabalho de formação dos 

professores. 

 Neste modelo formação proposto pelos documentos, os cursos de 

formação são majoritariamente privatizados, diminuindo desta forma seus 

custos, aligeirando o processo e priorizando, conseqüentemente, quantidade 

em oposição à qualidade. As disputas ideológicas e políticas são priorizadas 

em detrimento do ensino de qualidade. Não é a legislação que caminha em 

direção ao atendimento dos interesses e necessidades emergentes da 

educação, mas sim a educação que caminha para os interesses subentendidos 

na legislação. 

 Os frutos dessa legislação são alunos-mestres e futuros professores 

temerosos e despreparados para a realização da tarefa para a qual se 

destinam, profissionais apenas “treinados”, que não conseguem lidar com 

situações diferentes, com a realidade complexa do contexto escolar e das 

salas de aula, reproduzindo-se as condições para a disseminação do fracasso 

escolar, especialmente no processo de alfabetização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Este estudo nasceu de uma grande inquietação. Como professora 

alfabetizadora percebia que havia adentrado em um mundo cheio de 

incertezas, fragilidades e dificuldades. Descobri em minha docência, a 

ausência de saberes que pudessem me auxiliar na difícil tarefa de alfabetizar. 

 Essa dificuldade cresceu ainda mais ao perceber que minha formação 

(recente, pois tinha acabado de me formar) não havia oferecido condições para 

que eu pudesse articular teoria e prática, reflexão e ação, conhecimento e 

prática pedagógica, garantindo desta forma, autonomia e consciência das 

minhas atitudes e ações na docência em sala de aula.  

 Ao compartilhar esta dificuldade com colegas de trabalho descobri que 

eu não era a única professora com tal problema. Todas manifestavam dúvidas 

e diziam sentir-se entregues à própria sorte em relação à qualidade do ensino 

que estavam oferecendo aos seus alunos. Para fugir da incerteza dedicavam-

se simplesmente a aplicar as cartilhas e as receitas prontas que lhes chegavam 

às mãos, atribuindo o fracasso ou o sucesso da alfabetização aos próprios 

alunos e a suas famílias. 

 “Fracasso escolar” foi sempre um termo que me afligiu. Ao me deparar 

com a sala de aula e os desafios para alfabetizar percebi que poderia ser mais 

uma professora contribuindo para o insucesso da escola. Minha formação e 

atuação profissional estavam cheias de lacunas. As conseqüências negativas 

decorrentes deste fato seriam inevitáveis. Mas não era para reproduzir o 

fracasso que tinha escolhido a educação como profissão. Ao contrário, 

acreditava que ela fosse um dos elementos fundamentais à sociedade para a 

busca de um mundo mais justo e sem discriminações. 

 Mas por que isso acontece? Por que nós professores sentimos tanta 

dificuldade em alfabetizar? Por que os processos de alfabetização nos 
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parecem tão complexos? Por que existem tantas crianças na escola que não 

aprendem a ler e a escrever? Por que nossas práticas sempre regridem aos 

modelos de ensino que tivemos? Por que na formação que adquirimos não 

aprendemos a alfabetizar. Desses questionamentos surgiu a necessidade 

deste estudo e a busca do processo de compreensão do cerne do problema: os 

cursos de formação não estão dando conta de preparar profissionais 

capacitados para alfabetizar. 

 Parece claro que, para entendermos os cursos de formação precisamos 

compreender os documentos legais que os regulamentam e, principalmente, o 

que eles determinam para a formação de professores alfabetizadores. Partindo 

desse pressuposto as questões levantadas para este estudo foram:  

 O tema “alfabetização” está presente na Legislação? De que forma ele aparece?  

 Quais orientações, princípios, conteúdos e metodologias sobre alfabetização os 
documentos legais estabelecem?  

 O que os documentos que norteiam a organização da formação de professores no 
Brasil estabelecem para que os professores dos anos iniciais da escola básica 
(em especial os quatro primeiros anos do ensino fundamental) sejam preparados 
para enfrentar a tarefa específica de alfabetizar?  

 Que decorrência metodológica de formação desses professores está sendo 
prevista nestes documentos orientadores, em âmbito nacional, para que os 
professores atuem adequadamente, como alfabetizadores, nos anos iniciais do 
ensino fundamental?  

 Que tipo de profissionais e de funções os documentos prevêem?  

 

 Revisando autores que discutem sobre o assunto e analisando os 

documentos e subsídios descobri que muito ainda precisa ser esclarecido. A 

legislação é muito “modesta” em se tratando de formação de professores 

alfabetizadores. O termo alfabetização é citado poucas vezes, enquanto as 

expressões “professores alfabetizadores”, ou mesmo, “professores que irão 

alfabetizar” não aparecem nenhuma vez. 

 Princípios, conteúdos e metodologias sobre alfabetização também não 

são claramente evidenciados. Os documentos defendem a valorização da 

prática e do treinamento de competências para proporcionar uma educação “de 
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qualidade”. Quando aparecem, transformam o documento em um guia ou 

“manual de instruções”.  

 A formação de professores é apontada de maneira geral, não havendo 

discussões sobre uma formação especifica para a alfabetização, 

desconsiderando que todos estes alunos – futuros mestres – estarão expostos 

a situações que demandam mobilização de conhecimentos sobre a 

alfabetização.  

 Isso, sem dúvida, responde a idéia central deste trabalho – a presença 

do termo “alfabetização” na legislação atual para formação de professores no 

Brasil. A principal constatação é que nenhum documento menciona “formação 

de professor para alfabetizar”. A lei não trata do “professor alfabetizador”, 

embora todos os profissionais formados nos cursos que “formam professores 

para a educação infantil e anos iniciais da escolarização”, sejam igualmente 

autorizados/ licenciados para lecionar em classes de alfabetização. 

Além disso, percebe-se também que a legislação está muito defasada 

em relação às pesquisas sobre alfabetização e sobre o trabalho de professores 

alfabetizadores, suas proposições e recomendações são caracteristicamente 

genéricas e inespecíficas a esse respeito. 

 Segundo Saviani (1976), quando examinamos um texto legal, nem tudo 

está claramente expresso nele. Há que se passar, segundo o autor, “do 

produto ao processo”, “das linhas às entrelinhas” da legislação sob análise. Ou 

seja, a interpretação do texto legal é, segundo Saviani, a tarefa de “(...) 

ultrapassar o que está explicito e manifesto (as linhas) para pôr em evidência o 

que está implícito e oculto (as entrelinhas)” (p. 14). 

 Trata-se de perceber que o contexto que produz a lei explica seu texto, 

cujo caráter é, principalmente, político. 

 O que este estudo parece revelar é que o exame da legislação sobre a 

formação atual de professores no Brasil constitui recurso privilegiado para 

análise da atuação desses profissionais nas escolas. 
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 Não se trata de considerar que as escolas e os cursos de formação 

sejam fruto somente dos documentos legais que os subsidiam, mas de 

perceber como essas duas instancias – legal e real – se relacionam. Em outras 

palavras, a análise do texto da lei e de sua estrutura é somente uma primeira 

etapa na compreensão dessa relação. O movimento principal nesse processo 

está na análise do contexto em que essa legislação foi produzida. 

 Assim, o que o exame dos documentos sobre a formação de professores 

aqui selecionados nos revela é exatamente o contexto de desqualificação dos 

professores e de seus cursos de formação. 

 A esse respeito, apesar de longa, vale a pena incluir aqui, para encerrar 

esta Dissertação, a citação de Shiroma, Moraes e Evangelista (2002): 

A que, pois, foi avocado o professor? A profissionalização, proposição 
problemática em si mesma, visto que supõe, simultaneamente, que ele não 
é profissional e que deve ser profissionalizado, o sentido dessa 
profissionalização e a lógica que a ordena são exibidos nos documentos 
dos organismos multilaterais e nacionais. Além de atestarem, como vimos, 
a convergência de interesses do entre o estado brasileiro e as políticas 
internacionais, neles se pode perceber que a profissionalização exige do 
professor que “saiba fazer”, que supere o descompasso entre sua prática 
de ensino e a vida. Para tanto, foi necessário o peculiar estratagema da 
deslegitimação de seus saberes teóricos e práticos, seguido do esforço de 
convencê-los de que precisam de uma re-profissionalização, desconectada 
das raízes de seu métier. O ardil consiste em que, buscando retirar do 
mestre a identidade construída ao longo da história de seu ofício, esvazia-
a de seu sentido original e em seu lugar procura constituir uma outra 
mentalidade, competitiva e individualista por excelência. O resultado 
adicional desse ideário é a quebra de organização profissional e sindical. 
Procedimentos assemelhados a esse levaram Gimeno Sacristán a formular 
o epílogo da reforma da Espanha: “a curto prazo os confunde, a longo 
prazo os desmobiliza” (p. 99). 
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ANEXO 1: Roteiro para análise dos documentos  

 

1 – Identificação do Documento:  
1.1 – Título:  
1.2 – Data:  
1.3 – Tipo de documento:  
1.4 – Órgão expedidor: 
1.5 – Assunto:  
  
2 – Contexto em que foi produzido:  
2.1 – Destinatário(s) / Destinação prevista para o documento:  
2.2 – Origem do documento:  
2.3 – Quem são seus elaboradores (função que exercem / profissão e instituição de  
         origem)? 
  
3 – Estrutura do documento (esquema): 
   
4 – Conteúdo :   
4.1 – Principais idéias e orientações para formação de professores 
4.2 – Observações adicionais:  
  
5 – Referências específicas à alfabetização:  
5.1 – O que menciona especificamente sobre alfabetização?  
5.2 – De que forma o documento se refere à alfabetização (em que parte documento  

essa referência aparece / que espaço dedica ao tema / como se apresenta 
graficamente)?  

5.3 – Em que tipo de referências se constituem para os cursos de formação de 
professores?  

5.4 – Há algum tipo de referência à temática “alfabetização” nos currículos de 
formação propostos?  

5.5 – Como se referem aos processos / tempos e espaços destinados à  alfabetização, 
hoje, no Brasil?  

5.6– Há instruções / recomendações / alertas direcionadas especificamente a 
formadores de professores alfabetizadores? Quais? De que tipo?  

5.7  – E aos professores alfabetizadores diretamente? Quais? De que tipo?  
5.8  – Há referências a métodos e práticas indicadas para professores alfabetizadores 

em formação? Quais? De que tipo?  
5.9  – Há referências a recursos didáticos indicados para salas de alfabetização?    
         Quais?  
5.10  – É possível identificar fundamentação teórica? Qual(is)?    
5.11 – Há orientações para professores iniciantes (pós-formados)? Quais? De que 

natureza?  
5.12 – Há referências à preparação / formação básica e continuada de professores 

que serão formadores nos cursos de pedagogia e Normal Superior?  
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5.13 – Há referências a critérios de recrutamento de professores formadores em tais 
cursos?  

5.14 – Há referências a critérios de seleção de alunos ingressantes nos  Cursos?    
           Quais?  
5.15 – Há critérios de formação e certificação de alunos concluintes? Quais?  
  
 
 


