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                                                    RESUMO 
                          

No presente trabalho realizamos uma análise sobre como a formação de 

professores alfabetizadores tem sido abordada nos cursos de Pedagogia no Estado 

de São Paulo. O baixo rendimento apresentado pelos alunos da Educação Básica 

nas avaliações externas aponta para a necessidade de estudos e ações eficazes 

para a melhor compreensão deste quadro. Considerando o contexto histórico, a 

política educacional, suas contribuições e limitações, procuramos conhecer as 

concepções de alfabetização existentes nestas instituições formadoras. As 

entrevistas com as professoras revelaram incoerências e dificuldades na formação 

do professor para a alfabetização, instrumento social que possibilita melhor 

atuação do aluno na realidade em que vive. A contribuição de autores como Gatti, 

Saviani, Sacristán entre outros, a análise de documentos legais, institucionais, além 

de entrevistas com professores de cursos de Pedagogia pautaram o estudo do 

tema acima descrito.  

 

 PALAVRAS CHAVE: políticas educacionais. formação inicial de professores. 

alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

                   

In this work, we made an analysis about how the formation of literacy teachers has 

been approached in the Pedagogy courses in São Paulo state. The low 

performance shown by the students of the Elementary School in the external 

evaluations points out the necessity of studies and effective actions to a better 

comprehension of this scenario. Considering the historical context, the educacional 

policy, its contributions and limitations, we tried to know the conceptions of literacy 

that there are in these institutions. The interviews with the teachers showed 

incoherence and difficulties in the formation of the literacy teacher, a social 

instrument that allows a better performance of the student in the reality in which he 

lives. The contribution of authors such as Gatti, Saviani, Sacristán, among others, 

the analysis of legal and institutional documents, besides the interviews with 

teachers of Educational courses, ruled the study of the above described theme. 

  

KEY-WORDS: educational policy. initial teacher training. literacy.                     
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”A retomada da infância distante, buscando a 
compreensão do meu ato de “ler” o mundo 
particular em que me movia (...), me é 
absolutamente significativa. Neste esforço a 
que me vou entregando, recrio, e revivo, no 
texto que escrevo, a experiência vivida no 
momento em que ainda não lia a palavra”                  
(Freire, 1982, p.12) 

 
         Foto A Cartilha -Fonte: E E Caetano de Campos- São Paulo (site Fundação Mario Covas)
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INTRODUÇÃO 
 
 Muitas inquietações, dúvidas, estudos e desafios sobre alfabetização 

estiveram presentes durante minha infância e depois de adulta, na minha 

atuação pedagógica como professora alfabetizadora, coordenadora 

pedagógica, supervisora escolar e professora universitária. 

 Em 2005, a Secretaria Municipal de São Paulo criou o “Programa Ler e 

Escrever” pela Portaria nº 6.328/05 – SME, que tinha como objetivo, “organizar 

ações e reunir esforços para melhorar a qualidade do ensino, principalmente no 

que diz respeito às competências de leitura e escrita” (2005, p.7).  

O desafio colocado pelo referido Programa era o de formação de alunos 

leitores e escritores, condição essencial à cultura letrada nas situações de 

trabalho, de lazer e na resolução de questões cotidianas. 

           Como apresentado no Documento elaborado pela Secretaria Municipal 

de Educação, “Guia para Planejamento do Professor Alfabetizador”,  

 
[...] Pesquisa por amostragem realizada pelo Ibope/Ação Educativa 

em 2005, para avaliar a capacidade de escrita dos alunos do 3o ano 

do Ciclo I revelou que existem escolas que chegam a ter até 30% de 

alunos que não escrevem convencionalmente1 (2006,p.5). 

 

 Pautada por este diagnóstico, a Secretaria Municipal de São Paulo em 

2006, subsidiou o “Projeto Toda Força ao 1ºano”, o qual acompanhei a 

implementação na Diretoria Municipal de Educação Santo Amaro.  

           Entre outras ações o Programa firmou um convênio com Instituições de 

Ensino Superior, possibilitando a contratação de um aluno estagiário para cada 

classe de alfabetização, nas escolas municipais.                          

 Ações como esta, voltada à alfabetização, apontaram uma melhora no 

desempenho dos estudantes, de acordo com a avaliação “Prova São Paulo” 

realizada em 2010 nas escolas municipais de São Paulo. Um percentual de 

77,3% dos alunos se encontravam alfabéticos, ao final do segundo ano do 

Ciclo I do Ensino Fundamental. 

                                                 
1

  Competência fundamental do leitor, em proficiência para o SAEB 2005, que consiste num conjunto de 
habilidades relacionadas à correta apreensão da organização textual, por meio das marcas lingüísticas. 
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 Quanto ao Estado de São Paulo, os resultados das provas do SARESP 

(Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) em 

2010 mostraram que a média das notas dos alunos das 4ª séries das escolas 

estaduais aumentou de 180 para 190,4 em Português.  

Apesar da melhora, em relação ao percentual apontado nas provas de 

2008, estes números ainda representam uma grande defasagem dentro de 

uma escala que vai até 500, como se pode observar também pelas 

informações contidas no Relatório de Monitoramento de Educação para Todos 

de 2008, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO). 

O documento aponta que, apesar de diminuir o analfabetismo na faixa 

de 15 anos ou mais, entre 1999 (13,6%) e 2007(10,5%), o Brasil se encontrava 

no grupo de 28 países que não atingiram a meta de igual ou a superior a 97% 

de alfabéticos e, segundo o relatório, “têm mostrado progresso lento e corre 

risco de não atingir a meta” (2008, p.20).  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), também mostrou uma melhora em 

relação à diminuição do analfabetismo no país. Em 1992, a taxa de 

analfabetismo no Brasil era de 17,2% entre pessoas de 15 anos ou mais de 

idade que em 2007, caiu para 9,9%.Os números ainda continuam altos, pois 

um em cada dez brasileiros com mais de 15 anos de idade, ainda não sabe ler 

nem escrever.  

 Estes dados me remeteram à experiência docente principalmente no 

“Programa Ler e Escrever” e como docente na Pós – Graduação em 

Psicopedagogia na Universidade Nove de Julho (UNINOVE). Na ocasião, 

notava as dificuldades e o desconhecimento de princípios lingüísticos básicos 

da aprendizagem da escrita e da leitura, na formação entre os estagiários e 

professores que atuavam nas classes de alfabetização, o que me levava a 

pensar em suas consequências na sala de aula e na formação dos alunos. 

Este ensino nos cursos de Pedagogia, dado às suas especificidades, 

apresenta algumas inadequações,e particularidades que nem sempre são 

consideradas, segundo a pesquisa realizada por Gatti em 2007. 
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           Programas de formação continuada para professores voltados aos 

alfabetizadores e os debates produzidos nessa área, nos remetem à 

importância de se conhecer a formação inicial de professores alfabetizadores,  

O trabalho tem como objetivo: 

a) identificar a significação dada à alfabetização nos currículos dos 

cursos de Pedagogia no Estado de São Paulo; 

 b) relacionar esse significado à experiência e formação de professores e 

coordenadores dos cursos de Pedagogia, bem como os aspectos da gestão 

desses cursos e  

c) analisar documentos que orientam e subsidiam a formação de 

professores alfabetizadores. 

            O levantamento teórico sobre o tema para elaboração do trabalho, 

partiu a princípio do desejo de caracterizar o currículo na formação inicial. 

Tomamos como referência a concepção de currículo, apoiado em Gimeno 

Sacristán, por meio do que entendemos que currículo é “um processo, uma 

práxis, em que acontecem múltiplas transformações, que lhes dão um sentido 

particular, valor e significado (p.137, 1998). Por ser uma práxis em sua 

configuração, intervêm idéias e práticas numa relação contínua, modificando-se 

mutuamente. 

           A problematização neste trabalho, além dos objetivos e metodologia, 

nos levou a levantar a hipótese de que apesar das orientações legais, os 

cursos de Pedagogia não contemplam a formação de professores 

alfabetizadores. 

Foram necessárias algumas delimitações para ao projeto de pesquisa, 

que nos levaram a definir como campo de estudo as instituições de ensino 

superior, que ministravam o curso de Pedagogia, no Estado de São Paulo. 

Delimitado o campo de pesquisa, escolhemos cinco instituições em um 

universo de 289 (duzentos e oitenta e nove), sendo uma pública e quatro 

privadas e cujas matrizes curriculares, apresentavam diferentes nomenclaturas 

e cargas horárias na disciplina de alfabetização. Em uma Instituição haviam 

duas professoras responsáveis por esta disciplina, totalizando seis 

entrevistadas. 

Para compreender as concepções desses professores, inicialmente 

decidimos por três instituições particulares na cidade de São Paulo, onde 
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entrevistamos quatro professoras. Após a qualificação, acrescentamos ao 

trabalho uma Instituição pública e uma particular,totalizando seis  

entrevistadas.  

             A pesquisa nos cursos de Pedagogia, foi realizada, por meio da 

abordagem qualitativa e quantitativa, que possibilitou contato direto com os 

sujeitos, professores alfabetizadores.  

Fizemos uso de técnicas como entrevista e análise de documentos, 

processos importantes nesse trabalho, pois mostraram contradições entre as 

políticas para formação de professores e o existente nos cursos de Pedagogia.  

As narrativas dos professores alfabetizadores constituíram-se em 

importante estratégia pois permitiram conhecer suas ações, experiências, 

conhecimentos sobre alfabetização e explicitação das concepções atribuídas 

aos mesmos. Assim, encontramos em Sacristán suporte imprescindível para as 

pretensões de se analisar as concepções do professor alfabetizador, 

verificadas por meio do relato sobre suas práticas e experiências. 

Para introduzir o leitor neste trabalho, o dividimos em capítulos, iniciando 

com a “Introdução”. Nela apresentamos a justificativa da pesquisa, as 

delimitações do objeto, a metodologia e os detalhes necessários para a 

organização desta dissertação. 

           No primeiro capítulo “Alfabetização: Breve caracterização”, tratamos do 

processo histórico da formação de professores alfabetizadores no Brasil e 

apresentamos documentos que subsidiavam esta formação docente, por meio 

de um percurso técnico/bibliográfico. 

           Em seguida, no capítulo II, apresentamos o contexto atual da formação 

docente, a estrutura curricular para a formação dos professores alfabetizadores 

e em seguida,destacamos um levantamento realizado sobre as matrizes 

curriculares existentes nas instituições do ensino superior no Estado de São 

Paulo.            

            No capítulo III tratamos da formação de professores alfabetizadores, a 

concepção de alfabetização, outros olhares para alfabetização e analfabetismo.  

Em seguida, no capítulo IV, “Currículo e Alfabetização”,apresentamos 

depoimentos obtidos por meio de entrevistas realizadas com as professoras e 

coordenadora pedagógica que participam da elaboração dos documentos e do 
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ensino da disciplina “Alfabetização” nas instituições do ensino superior onde 

atuam. 

            Na sequência, em “Considerações Finais”, após a análise das 

informações obtidas, tecemos algumas considerações finais, a fim de contribuir 

para o estudo da formação inicial de professores alfabetizadores. 

 Esse tema é de grande relevância social, pois se trata de uma 

necessidade para a melhoria da educação e sobretudo do processo formativo 

inicial dos docentes. Esclarecemos que não priorizamos a pesquisa sobre a 

concepção de alfabetização nesses cursos, mas o entendimento dos 

profissionais sobre esse ensino. 

A expectativa primeira deste trabalho, foi a de aprofundar os estudos 

sobre a formação de professores alfabetizadores no ensino superior. 

Para tanto, consideramos importante abordar a história da Formação 

Superior de Professores no Brasil e o ensino da “Alfabetização”, que como diz 

Severino (2002), é um importante ato de educação: 

. 

           [...] aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é antes 

de mais nada,  aprender a ler o mundo e compreender seu 

contexto, como sujeito e constituir-se como cidadão. 

Considerando que a formação em alfabetização é um ato de 

educação e educação é um ato fundamentalmente político, ela 

deve ser vivenciada como uma prática concreta de libertação e 

de construção da história” (SEVERINO,2002, p.8). 
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CAPÍTULO I -  ALFABETIZAÇÃO: BREVE CARACTERIZAÇÃO 
 

1.1. O processo histórico da formação docente no Brasil  
 Pensar a formação do professor alfabetizador sem antes buscar retratar 

o contexto histórico e o ensino nos cursos de formação no Brasil, seria 

fragmentar a compreensão sobre o tema. Neste sentido buscaremos 

contextualizar e posicionar historicamente as concepções e as práticas de 

alfabetização, na formação docente do o século XIX aos dias atuais  

 A formação inicial de docentes no Brasil teve seu início, segundo 

Saviani, com a Lei das Escolas de Primeiras Letras, de 15 de outubro de 1827, 

onde “recebeu a influência dos ideais positivistas e liberais nas propostas de 

defesa da harmonia social e de uniformização do caráter nacional”( 2008,p.2).                   

 A aprendizagem da leitura e da escrita nessa época, segundo Mortatti 

(2006), era restrita a poucos, ocorria no próprio lar ou de maneira precária, nas 

poucas escolas existentes, em salas adaptadas que abrigavam alunos de todas 

as idades, conhecidas por aulas régias.2 O material impresso para fins de 

ensino de leitura, segundo Mortatti,  era editado ou produzido na Europa. 

O analfabetismo também era um problema, como retrata o documento 

“O Mapa do Analfabetismo no Brasil” (MEC-INEP) que, 

 
 [...] em sua interessante obra História da Instrução Pública no Brasil 

(1500-1889), escrita em 1889, José Ricardo Pires de Almeida (2000) 

comenta o fato de que no Brasil Colônia “havia um grande número de 

negociantes ricos que não sabiam ler” (p. 37). Prova disso é que no 

Império admitia-se o voto do analfabeto desde que, é claro, este 

possuísse bens e títulos. O autor relata outro fato que também ajuda 

a entender as causas desse fenômeno e que ainda hoje se encontra 

presente: os baixos salários dos professores que impedia a 

contratação de pessoal qualificado e que levava ao “afastamento 

natural das pessoas inteligentes de uma função mal remunerada e 

que não encontra na opinião pública a consideração a que tem 

direito” (idem, p. 65). No mesmo trabalho, ele mostra que, em 1886, 

enquanto o porcentual da população escolarizada no Brasil era de 

apenas 1,8%, na Argentina este índice era de 6%” (2000,p.3). 

 

                                                 
2  As aulas régias compreendiam o estudo das humanidades, pertencentes ao Estado e não mais 
restritas à Igreja - foi a primeira forma do sistema de ensino público no Brasil, 1760 
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  Outro aspecto apresentado por Mortatti (2006), sobre formação docente 

é que, até o final do Império brasileiro, o ensino dependia muito do empenho do 

professor e da contribuição dos colegas mais velhos e alfabéticos, que 

ajudavam a professora nesse processo. 

No período entre 1890 e 1932, houve segundo Saviani (2006), o 

estabelecimento e a expansão do padrão das escolas normais, cujo marco 

inicial foi a reforma paulista da Escola Normal tendo, como anexo, a Escola-

Modelo. O currículo era constituído pelas mesmas matérias que integravam o 

das escolas de primeiras letras. Portanto, o que se pressupunha, era que os 

professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que ensinariam às 

crianças. 

 As cartilhas foram muito populares nas escolas onde se alfabetizava 

pelo método analítico, com palavras e sílabas, se opondo ao antigo método 

sintético, que ensinava as letras, o bê-a-bá. Podemos considerar que o padrão 

de organização e funcionamento das escolas normais foram instituídos, com a 

reforma da instrução pública do Estado de São Paulo, em 1890.  

 A reforma foi marcada por dois fatores: enriquecimento dos conteúdos 

curriculares e ênfase nos exercícios práticos de ensino, cuja característica foi a 

criação da Escola - Modelo anexa à Escola Normal, a principal inovação da 

reforma. Na ocasião, encontramos cartilhas propondo diferentes métodos de 

alfabetização. A “Cartilha Analítica” utilizava o método analítico e a “Nova 

Cartilha”, tentava conciliar dois métodos de alfabetização: analítico e sintético. 

 As antigas escolas normais, segundo Fusari (2008), formavam 

professores primários e de pré-escola para atuarem numa Escola Pública que 

era frequentada basicamente por alunos das camadas média e média-alta da 

sociedade brasileira.  

 
[...] Isto significa afirmar que a competência das normalistas esteve 

condicionada às necessidades e expectativas de um tipo de Escola, 

num momento histórico determinado. Ou seja, as escolas normais 

tiveram, pois, seu período áureo de funcionamento e cumpriram, de 

fato, um papel importante: formaram com competência o professor 

primário que iria trabalhar nas escolas públicas e particulares, até 

mesmo nas escolas isoladas do interior (Fusari, 2008, p.47). 
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 De 1932 a 1939, de acordo com Saviani (2008), houve a organização 

dos Institutos de Educação com as reformas de Anísio Teixeira, no Distrito 

Federal em 1932, e de Fernando de Azevedo, em São Paulo em 1933.  
 

[...] Os Institutos de Educação foram pensados e organizados de 

maneira a incorporar as exigências da pedagogia que buscava se 

firmar como um conhecimento de caráter científico. Caminhava-se, 

decisivamente, rumo à consolidação do modelo pedagógico -didático 

de formação docente (2008, p.4). 

                   

 Uma nova fase se abriu, pois os Institutos de Educação eram 

concebidos segundo, ainda Saviani (2008), como espaços de cultivo da 

educação e não apenas como objeto do ensino, mas também da pesquisa. 

Mais tarde, de 1939 a 1971, os Institutos de Educação foram elevados 

ao nível universitário e foi, sobre essa base, que se organizaram os Cursos de 

Licenciatura e de Pedagogia. Assim, o curso de graduação em Pedagogia, foi 

criado, em 1939, pelo Decret -lei n° 1.190. O curso de Pedagogia nasce como 

bacharelado, na Faculdade Nacional de Filosofia na Universidade do Brasil, 

numa “Seção de Pedagogia”, servindo de modelo para os cursos ofertados por 

outras IES. O bacharelado em Pedagogia tinha a duração de três anos, com o 

objetivo de formar “técnicos em educação”.O mesmo decreto criou o curso de 

Didática, com a duração de um ano, a funcionar numa “Seção Especial” na 

mesma faculdade. Era o sistema 3 + 1: três anos de bacharelado mais um ano 

de formação para o magistério (licenciatura). Os cursos de Licenciatura, 

formavam os professores para ministrar as várias disciplinas que compunham 

os currículos das escolas secundárias e o curso de Pedagogia formava os 

professores para exercer a docência nas escolas normais.  

 No processo de formação de alfabetizadores, segundo Mortatti (2006), 

era utilizado o método global, com as bases psicológicas da alfabetização 

contidas no livro Testes ABC, organizado por Lourenço Filho. Nesse livro, 

Mortatti informa que o autor propunha oito provas que compunham os testes, 

visando à organização de classes homogêneas e à eficácia da alfabetização. 

Na década de 1960, com a Lei n° 4.024/61, a primeira LDB, foram 

implantados, progressivamente, os mínimos de conteúdo e duração dos cursos 

de graduação (bacharelados e licenciaturas) ou “currículos mínimos”.O Parecer 
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CFE nº 251/1962 manteve o esquema 3+1, para o curso de Pedagogia, 

estabelecendo o currículo mínimo do curso de bacharelado em Pedagogia. A 

formação para o magistério foi disciplinada pelo Parecer CFE nº 292/1962, 

centrada em três disciplinas: Didática, Elementos de Administração Escolar, 

Psicologia da Educação e a Prática de Ensino, sob a forma de estágio 

supervisionado. Em 1968, a Reforma Universitária, instituída pela a Lei n° 

5.540/68, 

 [...] provocou a revisão dos currículos dos cursos de 

graduação, dispondo, no art. 26, que “o Conselho Federal de 

Educação fixará o currículo mínimo e a duração mínima dos 

cursos superiores correspondentes a profissões reguladas em 

lei e de outros necessários ao desenvolvimento nacional” 

(Frauches,2006,p.1). ] 

Assim, na década de 1970, o diploma do curso de Pedagogia 

compreendia uma ou duas habilitações, da mesma ordem de duração ou de 

ordens diferentes, “sendo lícito ao diplomado complementar estudos para obter 

novas habilitações”. De acordo com a Resolução CFE nº 2/69 o diplomado em 

Pedagogia poderia exercer entre outras atividades, o magistério na escola de 

1º grau (ensino fundamental).  

O currículo mínimo do curso de Pedagogia compreendia uma parte 

comum a todas as modalidades de habilitação e outra diversificada em função 

de habilitações específicas. A “alfabetização” era estudada nas disciplinas 

Metodologia do Ensino de 1º Grau e Prática de Ensino na Escola de 1º Grau. 

Durante seus estágios,os alunos dos cursos de Pedagogia encontravam 

nas salas de aula, o trabalho com a alfabetização utilizando as cartilhas, que 

essa década (1970), as  mais publicadas foram: “Cartilha de Bitu” e “Onde está 

o Patinho”.  

Em 1974, é publicada pelo IBEP - Instituto Brasileiro de Edições 

Pedagógicas, a cartilha “No Reino da Alegria” com um  formato bem maior que 

suas antecessoras. A introdução de exercícios após cada lição e o uso dos 

quadrinhos e tiras nas ilustrações foram também inovações importantes.  

 

 



21 
 

 
 

1.2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A LDB 5692/71 
 
1.2.1. Formação de professores no Ensino Superior  

                                       Junto às mudanças nos métodos de alfabetização, a educação 

brasileira após 1971, com a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - Lei nº 5.692/71, passou por modificações estruturais, 

consequências, segundo Saviani, do golpe militar de 1964 que “exigia 

adequações no campo educacional efetivadas mediante mudanças na 

legislação do ensino (2008, p.4). Em decorrência, a Lei n. 5.692/71 modificou 

os ensinos primário e médio, alterando suas denominações, respectivamente, 

para primeiro e segundo grau. 

 A expansão da rede de ensino e a extensão da escolaridade básica 

foram características marcantes das décadas de 1970 e 1980. Mais tarde, em 

1988, esse processo foi contemplado no artigo 205 da Constituição Federal. 

 
[...] A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho (1988). 

 

 O direito de acesso/expansão ao ensino fundamental foi garantido 

praticamente a todos os alunos na década de 1980, como apresentou a 

pesquisa realizada pelo IBGE em 1981, sobre estatísticas populacionais, 

sociais, políticas e culturais. Os dados mostraram que 93% das crianças e 

jovens, frequentavam a escola fundamental no Brasil.  

            Nesse processo de desenvolvimento social e econômico do país, com a 

ampliação do acesso à escola, cresceram as exigências de qualificação 

docente, para orientação da aprendizagem de crianças e adolescentes das 

classes populares. 

Para o enfrentamento ao problema da falta de professores, desde a LDB 

5692/71, foram criadas as licenciaturas curtas para formar, em menor prazo, os 

educadores com nível superior. 
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 Com esta medida, uma nova estrutura de formação de professores, 

ocorreu no Brasil e com ela, desapareceram as Escolas Normais e, em seu 

lugar foi instituída a Habilitação Específica para o Magistério (HEM) de 2º grau, 

Foi organizada em duas modalidades básicas: uma destinada a formar o 

professor polivalente das quatro primeiras séries do 1º grau, com a duração de 

três anos (2.200 horas) e a outra, voltada para a formação em nível de 2º grau 

com um ano de estudos adicionais (2.900 horas), habilitando ao magistério até 

a 6ª série do 1º grau. Com a HEM, o aluno concluía o segundo grau habilitado 

para lecionar nas séries iniciais do primeiro grau (ensino fundamental).  

 A formação de professores no ensino superior, desenvolvida nos cursos 

de curta duração (Institutos e nas Escolas Normais Superiores) segundo Fusari 

(2008), não atingiu o seu propósito de preparar os educadores escolares para 

os desafios da realidade e necessidade do ensino da Rede Pública:  
 

[...] houve uma redução do número de disciplinas de 

instrumentalização pedagógica específica para as áreas de 1ª a 4ª 

série: Alfabetização, Matemática, Estudos Sociais e Ciências, com 

aligeiramento de conteúdos e grande desarticulação destes com a 

sobreposição de uma abordagem empobrecida das questões da 

realidade educacional e a ausência de preocupação com a 

aprendizagem das crianças das camadas populares. (2008, p.6). 

 

 Assim, a década de 1970, passa a se caracterizar como um período 

marcado por profundas mudanças no panorama das investigações na área da 

Educação. Os debates em torno do papel da escola, da formação e atuação do 

educador, que segundo Spósito (1982), ocupou lugar central nas discussões 

sobre as relações entre educação e sociedade e o papel político do educador: 

 Quanto ao ensino da alfabetização, as dificuldades encontradas na 

década de 1970, segundo Mortatti (2006) fundam-se nas relações entre 

alfabetização e os processos psicológicos da criança, considerados como pré-

requisitos à aprendizagem da leitura e escrita.  

           Tradicionalmente, a perspectiva psicológica foi dominada pela ênfase 

nas relações entre inteligência e alfabetização. Nessa perspectiva, a 

alfabetização relacionava-se com o estágio de compreensão da escrita. A 

problemática do fracasso escolar, aí incluída a parceria entre Psicologia e 
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Pedagogia no delineamento das propostas de ensino, que segundo Spósito 

(1982), são impulsionados por dois condicionantes que caracterizam de forma 

marcante na década de 1970:  

 
[...] De um lado é, sem dúvida, nessa década que a escola, por 

sua expansão quantitativa, assume grande visibilidade social e 

assiste seu ideal de agência equalizadora de oportunidades 

sociais: por trás dos imutáveis indicadores de evasão e 

repetência – tradicionalmente expressos nas estatísticas 

oficiais, por índices de dois dígitos – havia, agora, um 

contingente assustadoramente maior de alunos... (1982, p.15)  

 

1.2.2. Formação de professores no Ensino Médio  
            Nesse contexto, além da formação de professores no ensino superior, 

desenvolvida nos cursos de curta duração (Institutos e nas Escolas Normais 

Superiores) na década de 1980, o MEC cria projetos de formação de 

professores em nível médio como “O Normalista” e “Ajudando a Vencer”. 

  Já no Estado de São Paulo, é criado em 1982, o Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) da Secretaria Estadual de Educação, 

com caráter de revitalização da Escola Normal. Segundo o documento “O 

Projeto CEFAM – Avaliação de Percurso”, da Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas (CENP), elaborado por Grosbaum, Brunstein e Pimentel, 

os CEFAMs deveriam permitir “a recuperação da especificidade da formação 

do professor das séries iniciais de escolaridade” (1992, p.14). 

 A formação de professores no CEFAM era desenvolvida em quatro 

séries anuais, em regime de tempo integral. As horas de trabalho pedagógico, 

de no mínimo quatro, eram destinadas à realização de sessão de estudos, 

pesquisas, planejamento e avaliação do currículo pleno da habilitação.  

 Quanto às matrizes curriculares dos CEFAMs, constatamos que no ano 

2000, sua carga horária total era de 6800 horas sendo: 3.640 horas de base 

nacional comum, 2.440 horas da parte diversificada e 720 o total de horas de 

estágios supervisionados. Já nos anos seguintes, (2001, 2002 e 2003) mesmo 

havendo uma diminuição de 1.800 horas desta carga horária, os CEFAMs 
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permaneciam com uma grande quantidade de horas dedicadas à formação 

docente: 5.000 horas/aula de atividades e 720 de estágios supervisionados. 

 Havia um equilíbrio entre as cargas horárias das disciplinas do núcleo 

comum e da parte diversificada. Como componentes curriculares obrigatórios, 

os conteúdos e metodologias de Língua Portuguesa, enfatizava o ensino da 

alfabetização. A prática de ensino e o estágio deveriam ser de observação, 

participação e regência, a partir do 2º ano, e deveriam ser realizados nas 

escolas da pré-escola à 4ª série, segundo o documento “O Projeto CEFAM  

Avaliação de Percurso” (1992, p.1), como apresentado a seguir, nas Matrizes 

Curriculares de uma Escola Estadual de São Paulo. 

                      

FIGURA1:  Matriz curricular para o ano 2000 – CEFAM 

 
Fonte: Escola Estadual Augusto Graco da Silveira Santos 
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                    FIGURA 2: Matriz curricular para o ano 2001 – CEFAM 

 
Fonte: Escola Estadual Augusto Graco da Silveira Santos 

                 

             Proposta semelhante ao CEFAM, o projeto do MEC “O normalista” 

valoriza o estágio na formação docente. Tinha como objetivo, apoiar a 

instalação de “campos avançados” prestando assistência às normalistas por 

meio de estágios nas escolas de primeiro grau, num sistema de monitoria em 
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que os alunos recebiam uma remuneração. O projeto buscava, segundo as 

autoras, Grosbaum, Brunstein e Pimentel (1992), 
 

[...] incentivar os alunos de menores recursos a continuar nas escolas 

com perspectiva de formá-los para o magistério mas, foi interrompido 

em 1993, com a mudança de dirigentes do MEC” (1992, p.9).  

 

Segundo o mesmo documento (1992),o projeto foi interrompido pela 

nova equipe de dirigentes do MEC, sob a alegação de que ele não atendia 

questões sociais mais amplas,  

 
[...]No período de 1985 a 1989, o Ministério da Educação foi 

conduzido por cinco diferentes titulares com gestões de duração 

média pouco superior a um ano, inviabilizando pela rotina de 

descontinuidade administrativa, a proposição e implantação de 

qualquer programa mais consistente voltado à qualidade do ensino 

(1992, p.10). 

                  

            Também com a intenção de formar docentes alfabetizadores para 

atuarem no segundo grau, o projeto “Ajudando a Vencer”, tinha como proposta, 

preparar os alunos dos CEFAM para a prática da alfabetização, por meio de 

estágios a serem realizados nas salas de 1ª e 2ª séries das escolas públicas de 

1º grau. O programa chegou a ser implantado em onze estados, mas no ano 

seguinte deixou de existir, como projeto patrocinado pelo MEC, segundo o 

documento “O Projeto CEFAM – Avaliação de Percurso”, “sob a falsa e 

rotineira alegação da inexistência de recursos financeiros para sua 

continuidade” (1992, p.10).                      

              Apesar das iniciativas dos governos, os projetos federais e estaduais, 

foram interrompidos e não atenderam aos seus objetivos, como analisa o 

documento, “O Projeto CEFAM – Avaliação de Percurso”: 

 
[...] Mesmo considerando que alguns esforços tenham sido feitos, o 

impacto desses projetos têm sido mínimo: os índices de reprovação 

nas séries iniciais permaneceram elevados e os níveis de 

aproveitamento, têm-se mostrado críticos. Interagindo com a 

escassez de recursos, a descontinuidade de ações administrativas é 
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outro fator que contribui para debilitar os possíveis efeitos de 

iniciativas governamentais destinadas à melhoria da qualificação dos 

docentes (1992, p.8).  

 

 Apesar das dificuldades, verificamos no documento elaborado pela 

CENP que, após sete anos da criação do CEFAM, a formação de professores 

foi avaliada pelo Conselho Estadual de Educação (Parecer CEE nº25/96), “o 

caminho acertado para tal formação” (1996, p.4). 

 O CEFAM também foi avaliado pelo Grupo de Trabalho de Educação da 

ADUSP (Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo) e pela 

ANDE (Associação Nacional de Educação) em 2008,  como uma forma positiva 

de formação, como consta no texto que subsidiou a discussão sobre a “LDB”, 

 
[...] considerando a realidade brasileira - país continental, diverso e 

díspar, avaliamos que a formação de professores em nível médio 

deve continuar em vigor, sobretudo por meio de experiências 

semelhantes à dos CEFAM ocorrida no Estado de São Paulo 

(2008, p.18).  

 

 Encontramos ainda na década de 1980, uma proposta de articulação 

entre formação docente e a prática docente das escolas do ensino 

fundamental, do estado de São Paulo. Assim, as Instituições paulistas: 

Universidade São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (UNESP) e 

Universidade de Campinas (UNICAMP),criaram projetos de formação 

continuada para professores da rede estadual.  

 A Rede de Ensino do Estado de São Paulo na década de 1980, contou 

também com o trabalho da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - 

FDE, que, por meio de seus diferentes serviços, oferecia formação continuada 

aos educadores escolares em serviço.  

Apesar dos esforços na década de 1980, Fusari entende que: 

 
 [...] pode-se afirmar que, de alguma maneira a Secretaria da 

Educação, através da criação e manutenção tanto de órgãos de 

Formação de Recursos Humanos, como de convênios com 

Universidades, vem-se preocupando com a formação dos educadores 
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em serviço, o que equivale a dizer que a formação regular dos 

educadores (Habilitação para o Magistério, Pedagogia, Licenciaturas), 

não está atingindo o seu propósito (2008, p.6). 

 

O comentário do autor parece nos remeter a um aspecto fundamental 

que permeia as políticas educacionais de alfabetização: a responsabilização da 

formação docente pelo sucesso ou fracasso da educação. 

Mais recentemente, a partir do início da década de 1990, a formação 

docente foi reformuladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) nº 9.394/96. O art. 27º desta lei define os conteúdos curriculares da 

educação básica, como “a difusão de valores fundamentais ao interesse social, 

aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática”. 

Assegurar o desenvolvimento do educando como formação 

indispensável para o exercício da cidadania, também  é tratado no art 3 das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia: 

“Para a formação do licenciado em Pedagogia é central o conhecimento da 

escola como organização complexa que tem a função de promover a educação 

para e na cidadania” (2006). 

 Neste contexto, verificamos que o foco da alfabetização na década de 

1990 voltou-se para abordagens cognitivas, sobretudo no quadro da Psicologia 

Genética de Piaget, em que a utilização da leitura e da escrita, é apresentada 

como condição do indivíduo posicionar-se e agir no seu meio social. Para 

Severino, 
 [...] aprender a ler .a escrever, alfabetizar-se é antes de mais nada, 

aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa 

manipulação mecânica de palavras mas numa relação dinâmica que 

vincula linguagem e realidade (Severino apud Freire,1993,p.8) 

 

Essa concepção indica a necessidade de mudanças em relação ao 

ensino de alfabetização e sugere melhorar as condições atuais de formação do 

professor alfabetizador como veremos a seguir. 
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CAPÍTULO II: O CONTEXTO ATUAL DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 
Na década de 1990, a Lei 9.394, de 1996, que estabelece diretrizes e 

bases para a educação nacional,(LDB), dedicou um título inteiro (o VI) aos 

profissionais da educação, especialmente para a sua formação. 

O art. 62 dispõe sobre a formação dos professores para a educação 

básica, nos seguintes termos: 

 
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação 

básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena, em universidades e 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.  

 

Já o art. 63, diz que os institutos superiores de educação manterão 

“cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 

normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e 

para as primeiras séries do ensino fundamental”.A missão do curso de 

Pedagogia, segundo Frauches (2006), está definida no art. 64:  

 
A formação de profissionais de educação para 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional para a educação básica, será feita 

em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, 

nesta formação, a base comum nacional.  

 

A Resolução CP/CNE nº 1, de 30/9/99, estabelece, em seu art. 12º, que 

“os institutos superiores de educação, de caráter profissional, visam à formação 

inicial, continuada e complementar para  o magistério da educação básica, 

podendo incluir entre outros,  os seguintes cursos e programas 

• curso normal superior, para licenciatura de profissionais em educação 

infantil e de professores para os anos iniciais do ensino fundamental e  
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• cursos de licenciatura destinados à formação de docentes dos anos 

finais do ensino fundamental e do ensino médio; 

O art. 6º da citada resolução dispõe que o curso Normal Superior, aberto 

a concluintes no ensino médio, deverá preparar profissionais capazes de na 

formação para o magistério dos anos iniciais do ensino fundamental, conhecer 

e adequar os conteúdos da língua portuguesa, da matemática, de outras 

linguagens e códigos, do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

de modo a assegurar sua aprendizagem pelos alunos a partir de seis anos. 

Já o Decreto nº 3.276, de 6/12/99, que regulamenta os artigos 61 a 63 

da citada lei, confirmou, em seu art. 3º,  § 2º,  que “a formação em nível 

superior de professores para a atuação multidisciplinar, destinada ao 

magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, far-

se-á exclusivamente em cursos normais superiores”. 

Segundo Frauches (2006), 

 
[...] Provocado pelo Parecer nº 10/2000-CNE, de 9/5/2000, 

homologado em 4/8/2000, o ministro da Educação propôs e o 

presidente da República aceitou substituir o “exclusivamente” 

por “preferencialmente”, como aparece no Decreto nº 3.554, de 

7/8/2000 Assim, o  § 2º, art. 3º, do mencionado Decreto 3.276, 

de 1999, passou a ter a seguinte redação: A formação em nível 

superior de professores para a atuação multidisciplinar, 

destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais 

do ensino fundamental, far-se-á preferencialmente em cursos 

normais superiores (2006, p.01).  

 

A decisão do CNE não foi pacífica, segundo Frauches (2006). O Parecer 

10/2000 teve voto em separado da então  conselheira Eunice Ribeiro Durham, 

subscrito pelos conselheiros Yugo Okida e Sylvia Figueiredo Gouvêa, contrário 

a essa alteração, sob o argumento de que “a lei não diz que os cursos normais 

superiores serão a forma preferencial de preparação de docentes das séries 

iniciais e da educação infantil – ela estabelece, ao contrário, que os cursos 

normais superiores são destinados à formação desses docentes”. 

Posteriormente, o CNE aprovou o Parecer 133/2001, que oferta cursos 

destinados à formação de professores de nível superior, para atuar na 
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Educação Infantil e nos Anos iniciais do Ensino Fundamental, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

• quando se tratar de universidades e de centros universitários, os cursos 

poderão ser oferecidos preferencialmente como Curso Normal Superior 

ou como curso com outra denominação, desde que observadas as 

respectivas diretrizes curriculares;  

• as instituições não-universitárias terão que criar Institutos Superiores de 

Educação, caso pretendam formar professores em nível superior para 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e esta 

formação deverá ser oferecida em Curso Normal Superior, obedecendo, 

ao disposto na Resolução CNE/CP 1/99.  

Pelo Parecer CP/CNE nº 5/2005, aprovado em 13/12/2005, o Conselho 

Nacional de Educação, em sessão plenária, deliberou que o curso de 

graduação em Pedagogia é destinado à “formação inicial para o exercício da 

docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 

cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos”. 

O Parecer 5/2005  foi objeto de pedido de reexame pelo ministro da 

Educação e a Câmara de Educação Superior do CNE, deu nova redação ao 

art. 14 da resolução anexa ao Parecer CP/CNE n° 5/2005, definindo que o 

curso de Licenciatura em Pedagogia além de destinar-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos. Se determina parágrafo único, que as atividades docentes 

também compreendem participação na organização e gestão de sistemas e 

instituições de ensino. Assim, a formação de profissionais de educação para 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional 

para a educação básica, passou a ser feita em cursos de graduação em 

pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 

garantida, nesta formação, a base comum nacional. 
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Frauches (2006) reforça que devem ser observadas igualmente as 

disposições do Parágrafo Único do art. 67 da mesma Lei nº 9.394/96, no 

sentido de que a experiência docente é pré-requisito para o exercício 

profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas 

de cada sistema de ensino. 

Fica, portanto, reiterada a concepção de que a formação dos 

profissionais da educação, para funções próprias do magistério e outras, deve 

ser baseada no princípio da gestão democrática (obrigatória no ensino público, 

conforme a CF, art. 206-VI; LDB, art. 3º-VIII) e superar aquelas vinculadas ao 

trabalho em estruturas hierárquicas e burocráticas.  

Esta decisão, segundo o Conselheiro Francisco Cordão (2006),  

 
[...] transforma o curso de Pedagogia em um curso genérico e 

desfigurado, sem condições de contribuir efetivamente tanto 

para a valorização dos professores e da sua formação inicial 

quanto para o aprimoramento da Educação Básica no Brasil” 

(2006, p.03). 

 

Assim, a Pedagogia, passa a ofertar as licenciaturas para a formação de 

professores para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino 

fundamental, para os cursos normais de nível médio e profissionalizantes, além 

da formação de profissionais da educação para a administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional em escolas e órgãos dos 

sistemas de ensino da Educação Básica. 

A extinção do curso de magistério a nível médio criou um problema a ser 

enfrentado por estados e municípios brasileiros, a respeito da formação inicial. 

Isso porque o Brasil ainda tinha, na ocasião da promulgação da LDB (1996), 

um significativo contingente de professores leigos atuando nas primeiras séries 

do ensino fundamental e na educação infantil.  

Quando sancionada a LDB previu, nas disposições transitórias, a 

Década da Educação, a ser contada a partir de um ano da publicação da Lei, 

ou seja, de 1997 a 2007. “Até o fim da Década da Educação somente seriam 

admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço”, preconizava o Art. 87º e § 4º, 
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Para conhecermos o perfil dos profissionais da educação e ampliarmos 

o conhecimento sobre sua formação, buscamos no CENSO de 2007, dados 

que caracterizassem sua escolaridade e que se constituíam em informações 

importantes sobre a formação inicial dos professores alfabetizadores. 

No que se refere à escolaridade dos professores da educação básica 

verificamos que 1.160.811 (61,7%) possuíam nível superior em Licenciatura. 

Destes, 50,1%  tinham curso superior em Pedagogia. 

Dentre aqueles que possuíam escolaridade de nível médio, 474.950 

(25,2%), cursaram o ensino médio na modalidade Normal ou Magistério, 

formação mínima admitida por lei em 2007 para o exercício da docência na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. 

Os professores que necessitavam completar a formação mínima para 

exercer a docência na educação básica, os denominados “professores leigos,” 

formavam um contingente de 119.323 docentes (6,3%), distribuídos em todo o 

país. 

Para melhor ilustrar esses dados, segue o quadro abaixo: 

 

QUADRO 1: Escolaridade dos Professores da Educação Básica-2007 
                         Total de Professores: 1.882.961 

 

 
Nível 

Fundamental 
Nível Médio 

Normal/Magistério
Nível Superior 

(c/ Licenciatura) 
Nível Superior 

em outros 
cursos 

(s/ Licenciatura) 

 
Total de 

professores 

119.323 474.950 1.160.811 127.877 1.882.961 

 

6,3 % 25,2, % 61,7% 6,8% 100% 

  Pedagogia    

  580.405   

  50,1%   

Fonte MEC-INEP -2007 
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Como vimos, pela LDB/1996, o Brasil deveria ter todos os seus 

professores de ensino fundamental e médio com curso superior,  mas segundo 

o Censo Escolar do MEC 2010, entre 2007 e 2009, o número de professores 

sem curso superior aumentou. Somam-se 636.432 na educação básica, 

representando 32% do total, enquanto que em 2007, eram 596.27(25,2%). 

            Embora os dados apresentem essa carência, na década de 1990, 

houve uma maior procura pelo ensino superior e um aumento das instituições 

particulares.  

           De acordo com os dados obtidos no INEP, em 2006, existiam no Brasil 

1562 cursos de graduação presencial em Pedagogia, com cerca de 281.000 

alunos matriculados. A maioria deles (56%) era oferecida por instituições 

privadas, 32% instituições estaduais, 10% federais e 2% municipais. 

          Os dados do INEP-2006, disponibilizados no portal do MEC, também 

mostram o crescimento de cerca de 70% na oferta de cursos em nível superior 

nas esferas municipal, estadual e federal, para o atendimento da demanda de 

professores, como apresentado no gráfico a seguir: 

     GRÁFICO 1: Evolução do Número de Instituições de Pedagogia - Brasil   
2002 a 2007 
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 Em 2009, o país já contava com 97% de professores com formação 

superior em Pedagogia, atuando nas classes do ensino fundamental, segundo 

o INEP. 

 O Estado de São Paulo, de acordo com o Censo (INEP) de 2007 

possuía 318 cursos de Pedagogia presenciais, sendo apenas 29 (vinte e nove), 

instituições públicas: 2 (duas) federais, 13 (treze) estaduais e 14 (catorze) 

municipais,  enquanto que as instituições particulares somavam 289 cursos.  

 A educação a distância na atualidade, tem sido uma nova alternativa de 

ampliação do ensino superior. Ao final da década de 1990, a LDB, lei 

nº9394/96, no seu artigo 6º, legalizou a Educação a distância (EaD) no ensino 

superior, assim como as Diretrizes Curriculares, destacou o domínio das 

tecnologias de informação ao desenvolvimento de aprendizagens. 

 A quantidade de cursos que oferecem a modalidade a distância (EaD) 

no Brasil tem aumentado a cada ano. Segundo a Associação Brasileira de 

Educação a Distância (ABED), em 2000, havia 13 cursos superiores reunindo 

1.758 alunos. Já em 2008, 1.752 cursos de graduação e pós-graduação lato 

sensu, com 786.718 matriculados.  

 O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 

também propôs essa forma de ensino à distância para educadores que atuam 

na educação básica. Criada em 2005 para suprir a demanda por formação 

superior, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio de parcerias entre 38 

universidades federais, tem oferecido 92 opções de graduação e pós-

graduação entre eles, o Programa Pró-Letramento, dirigido aos professores 

que atuam em classes de alfabetização. 

 O recurso do Ensino à Distância fomentando a incorporação das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) e das técnicas de educação a 

distância aos métodos didático-pedagógicos nas instituições do ensino 

superior, segundo estudo comparativo realizado em 2007 por Dilvo Ristoff, 

então diretor do Departamento de Estatísticas e Avaliação da Educação 

Superior do INEP, tem mostrado eficiência. Os resultados do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE/2006) nas modalidades presencial e 

a distância, mostrou que das 13 áreas em que o confronto foi possível, os 

alunos de EaD se saíram melhor em sete áreas, entre elas, a da Pedagogia. 
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As iniciativas do MEC, não só como a LDB, mas também como o decreto nº 

6.755/09, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica e o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), tratam da necessidade de expansão da oferta de vagas dos cursos de 

Pedagogia, incentivando o aumento das matrículas a este curso.  

No PDE, encontramos a valorização da educação superior no processo 

de desenvolvimento econômico e social:  

 
[...] enquanto formadora de recursos humanos altamente qualificados 

e peça imprescindível na produção científico-tecnológica, elemento-

chave da integração e da formação da Nação (2008, p.3). 

 

            Além da carência do número de professores, pudemos notar ainda  

que, a maioria dos cursos de Pedagogia existentes no Estado de São Paulo, 

segundo o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2008, 

apresentam  conceitos médios: 

 

GRÁFICO 2 – Classificação dos Cursos de Pedagogia  

 

Fonte ENADE 2008 
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            Como pudemos notar, embora os conceitos ainda não sejam adequados, 
o estado São Paulo apresenta a maior quantidade de instituições com o 
conceito 5 (7 cursos) do Brasil: 
 

FIGURA 3 – Conceito do ENADE por estado brasileiro  
                   

 
 

Fonte ENADE 2008 
  

Constatamos também que nos anos de 1990 ocorreram muitas ações 
governamentais voltadas à formação docente. Além da formação inicial, o 
governo federal ofereceu cursos de formação continuada como: ”Alfabetização 
e Linguagem” e “Leitura e Escrita”. E o governo do Estado de São Paulo, 
instituiu a Escola de Formação de Professores, objetivando  estreitar a 
distância entre os cursos de Pedagogia e a sala de aula.   
 Medidas como estas, parecem ter sido influenciadas, pela “Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos” em Jointien (1990), proclamada pela 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura), UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e BM (Banco 

Mundial), para discutir as questões mundiais da educação. 

 O MEC reafirmou a necessidade de revisão do projeto educacional do 

país, elaborando o Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003) que, 

em consonância com o que estabelece a Constituição de 1988, assumiu o 

compromisso de eliminar o analfabetismo e a extensão do ensino fundamental 



38 
 

 
 

para todos, em dez anos. O Documento elaborado em 1993 pelo MEC é 

considerado um conjunto de diretrizes políticas voltado à recuperação da 

escola fundamental no país.  

 
[...] a necessidade e a obrigação de o Estado elaborar parâmetros 

claros no campo curricular capazes de orientar as ações educativas 

do ensino obrigatório, de forma adequá-los aos ideais democráticos e 

à busca da melhoria da qualidade do ensino nas escolas brasileiras 

(1997, p. 15).  

O compromisso assumido de eliminar o analfabetismo e de recuperar a 

escola fundamental como previam as políticas públicas, influenciou a 

elaboração de outros documentos legais, que trataremos a seguir, pois nos 

ajudam a compreender como estão sendo formados os professores 

alfabetizadores. 

           Para conhecermos melhor sobre a formação do professor 

alfabetizador,retornaremos a seguir, os instrumentos legais e documentos 

curriculares que subsidiam atualmente esta formação. Iniciaremos 

apresentando as legislações voltadas à formação dos professores e em 

seguida, detalharemos sua importância. 

2.1. Documentos que subsidiam a formação docente, após a LDB/96 
  

   Após a LDB, outros instrumentos legais passaram a ditar orientações 

normativas, destinadas a apresentar princípios e procedimentos a serem 

observados na organização institucional e curricular, nos cursos de Pedagogia. 

Entre eles, destacamos:  

            O Decreto, nº6.755 de 2006, trata das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia e Licenciatura. Institui que o 

profissional a ser formado nos cursos de pedagogia estará  habilitado a atuar 

no ensino, na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos 

educacionais e na produção e difusão do conhecimento, em diversas áreas da 

educação, tendo a docência como base obrigatória de sua formação e 

identidade profissionais. Assim, este profissional, entre outras habilitações, 
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poderá atuar na área da docência, em educação infantil, nas séries iniciais do 

ensino  fundamental e nas disciplinas da formação pedagógica do nível médio. 

               Com a determinação de novas diretrizes curriculares, o currículo dos 

cursos de Pedagogia, passa a desempenhar um papel fundamental na 

formação dos professores. Para o MEC, o conceito de Currículo, 

 
[...] nega aquele que representa as matérias constantes de um curso, 

e também, aquele que se refere a programas de conteúdos das 

disciplinas, e significa “a expressão de princípios e metas do projeto 

educativo, que precisam ser flexíveis para promover discussões e 

reelaborações quando realizado em sala de aula, pois é o professor 

que traduz os princípios elencados em prática didática”. (1999, p. 49) 

 

     Contudo, entendemos que nenhum currículo pode ser constituído à 

margem do contexto no qual se configura e independente das condições em 

que se desenvolve. Para Sacristán, 
 

[...] ele é um objeto social e histórico e sua peculiaridade dentro de 

um sistema educativo é um importante traço substancial. Deste modo, 

o currículo pressupõe uma política que prescreve certos mínimos e 

orientações curriculares e portanto, o Currículo Prescrito é regulado 

por uma política curricular que, em termos gerais, representa “toda 

aquela decisão ou condicionamento dos conteúdos e da prática do 

desenvolvimento do currículo a partir das instâncias de decisão 

política e administrativa, estabelecendo as regras do jogo do sistema 

curricular” e planeja um campo de atuação com um grau de 

flexibilidade para os diferentes agentes moldadores do currículo 

(1998, p.105). 

 

 Neste contexto, as Diretrizes Curriculares, como política curricular nos 

cursos de Pedagogia também para a educadora Bernadete Gatti(2007), têm 

um papel importante na formação inicial dos professores e da educação 

continuada dos que já estão exercendo a docência, mas  

 
[...] a resposta a essa sinalização estará na prática cotidiana das 

instituições formadoras as quais têm mostrado, até aqui, algumas 

dificuldades em mudar a qualidade na oferta desses cursos. No 

entanto, com as discussões e seminários desenvolvidos nos últimos 
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anos especialmente após a promulgação da nova lei, aspectos 

importantes para a alteração qualitativa da formação pré -serviço de 

professores vêm sendo detalhados e novas orientações começam a 

ser implantadas nas instituições formadoras (Gatti,2007,p.15). 

 

 Esse processo construído nas relações sociais e dependente das 

condições em que se desenvolve é tratado no Plano de Desenvolvimento para 

a Educação (PDE).Em 2007, o governo brasileiro lançou um conjunto de 

medidas que incluía um diagnóstico detalhado sobre o ensino público e ações 

com foco na formação do professor, ressaltando a importância da articulação 

entre a teoria e a prática, com base no domínio de conhecimentos científicos e 

didáticos. Para o Ministro Haddad, 

 
A ampliação do acesso ao ensino superior, bem como a possibilidade 

de reestruturar o sistema universitário federal, como ações do PDE, 

só adquirem plenamente sentido quando vislumbradas como elos 

adicionais de um conjunto de projetos no âmbito da educação 

superior que articulam, com um olho na educação básica e outro na 

pós-graduação, ampliação de acesso e permanência, reestruturação” 

(PDE, 2008,p.25). 

 

 O trabalho articulado entre a teoria e a prática é destaque no Parecer 

CNE/CP nº3/2006 – MEC- elaborado pelas relatoras Clélia Brandão Craveiro e 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Para as relatoras, entre as finalidades do 

curso de Pedagogia, o estudante poderá na prática docente, vivenciar 

situações que reelaborem o suporte teórico, além de buscar sempre novos 

saberes: 

 

[...] Assim concebida, a formação em Pedagogia inicia-se no curso 

de graduação, quando os estudantes são desafiados a articular 

conhecimentos do campo educacional com práticas profissionais e de 

pesquisa, estas sempre planejadas e supervisionadas com a 

colaboração dos estudantes. Tais práticas compreendem tanto o 

exercício da docência como o de diferentes funções do trabalho 

pedagógico em escolas, o planejamento, a coordenação, a avaliação 

de práticas educativas em espaços não-escolares, a realização de 

pesquisas que apoiem essas práticas (2006, p.6).   
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No mesmo parecer, as relatoras destacaram a importância da formação 

continuada para os professores após o término da sua graduação. [...] Nesta 

perspectiva, a consolidação da formação iniciada terá lugar no exercício da 

profissão que não pode prescindir da qualificação continuada (2006, p.6). 

 Após a homologação em 2006 das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, no seu art.7º encontramos definida 

a carga horária para atividades formativas e estágios supervisionados: 

 
O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima 

de 3.200horas de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas: 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a 

aulas, realização de seminários, participação na realização de 

pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de documentação, visitas 

a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de diferente 

natureza, participação em grupos cooperativos de estudos; 

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente 

em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, 

conforme o projeto pedagógico da instituição; 

III - 100 horas de atividades teórico -práticas de aprofundamento em 

áreas específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação 

científica, da extensão e da monitoria. 

 

 Nesta estruturação, verificamos que a carga horária estabelecida de 

3.200h/a, é bem menor daquela existente nos CEFAMs no ano 2000 (6800h/a) 

e nos anos seguintes (5.000 h/a). A carga horária voltada à alfabetização era 

de 760h/a no ano 2000 e 440h/a nos anos posteriores. Quanto ao estágio 

supervisionado as diretrizes curriculares exigem 300h/a, enquanto que no 

período em que existiam os CEFAMs, a carga horária era de 720h/a. 

 Mesmo com uma carga horária menor, a formação atual do pedagogo 

requer um profissional voltado a uma práxis transformadora, como apresentada 

nas diretrizes curriculares. Esta legislação, no seu artigo 2º, prioriza a formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, momento onde se inicia a alfabetização. 
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 Isto nos remete à importância deste futuro professor alfabetizador 

conhecer os códigos instituídos da língua escrita, os modos de ensinar a 

linguagem escrita e consolidar o domínio da norma padrão da língua. 

 De forma semelhante, a Deliberação CEE 78/2008 fixou as normas 

complementares para a formação dos docentes para a educação básica, 

oferecidos pelos estabelecimentos de ensino superior vinculados ao sistema 

estadual. Ela ressalva em seu Artigo 3º, a Organização Didática composta por 

conteúdos, procedimentos e orientações curriculares, para os anos iniciais do 

1º ciclo do Ensino Fundamental incluindo a alfabetização. 

 Por fim, ainda sobre a formação do docente em alfabetização, a Portaria 

nº485 de 28 de maio de 2009, do Ministério da Educação, aprova o instrumento 

de avaliação para autorização de Cursos Pedagogia, no âmbito do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Esse instrumento 

apresenta na sua Organização Didático -Pedagógica a disciplina “Alfabetização 

e Letramento” como exigência de formação e indica a necessidade de avaliar 

inclusive, a metodologia, o estágio supervisionado e a integração do aluno à 

prática educativa com os sistemas públicos. 

             Após o levantamento dos documentos que subsidiam a formação do 

professor alfabetizador, vamos aprofundar as questões sobre a estrutura 

curricular nos cursos de Pedagogia, para melhor entender a formação que aí 

ocorre. 
 

2.2. A Estrutura Curricular e a Formação do Professor Alfabetizador  
   Historicamente, segundo Saviani (2005), existem dois modelos de 

estrutura curricular nas instituições de formação de professores: Modelo dos 

conteúdos culturais –cognitivos onde a formação se esgota na cultura geral e 

no domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento correspondente 

à disciplina que o professor irá lecionar e Modelo pedagógico - didático que se 

contrapõe ao anterior ao considerar que a formação propriamente dita dos 

professores só se completa com o efetivo preparo pedagógico -didático.  

A estrutura curricular no modelo pedagógico -didático predominou nas 

escolas normais, ou seja, na formação dos professores primários. 

 No primeiro modelo considera-se que a formação pedagógica - didática 

virá em decorrência do domínio dos conteúdos, sendo adquirida na própria 
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prática docente ou mediante treinamento em serviço. Do outro lado, aponta 

para um modelo onde a instituição formadora deverá de forma deliberada e 

sistemática por meio da organização curricular, preparar pedagógica e 

didaticamente a formação de professores. Deste modo, a organização 

curricular deverá partir da prática social pedagógica. Para Fusari, 

 
 [...] lidar com a grade curricular exige competência pedagógica, exige 

posicionamento teórico por parte dos educadores... mais uma vez, 

pode-se afirmar que esta competência não é inata nos educadores e 

sim formada, construída, a partir de sua prática social pedagógica, 

quando esta é questionada, problematizada, avaliada (2008, p.8). 

 

 Uma estrutura curricular na qual os estudantes de Pedagogia tenham 

acesso aos conteúdos com os quais vão lidar quando chegarem às salas de 

aula é proposta por Gatti (2009). Em sua pesquisa "Formação de Professores 

para o Ensino Fundamental: instituições formadoras e seus currículos", 

realizada a pedido da Fundação Victor Civita. A pesquisadora  analisou a grade 

curricular e a ementa de 71 cursos de Pedagogia de todo o País.  

Neste estudo, Gatti concluiu que a formação dos docentes para a 

educação infantil e fundamental no Brasil é inadequada à prática de ensino e 

considera que a estrutura curricular e a organização dos componentes 

disciplinares, são alicerces para essa formação. Ainda sobre o currículo, Gatti 

ressalta que:  

 

[...] um currículo que registre uma preocupação metodológica, com as 

justificativas sobre o “por quê”, o “quê” e o “como’ ensinar 

determinadas faixas etárias, o que, de certa forma, “contribuiria para 

evitar que essas matérias se transformassem em meros receituários” 

(2009, pag. 21).   

   

  A pesquisa efetuada por Gatti constatou que nas disciplinas que podem 

ser classificadas como voltadas à formação profissional específica3 (saberes 

que tratam da interação entre professor, aluno e objeto de estudo, as relações 

de ensino-aprendizagem de cada conteúdo para cada faixa etária), ocupam 

                                                 
3  Categoria utilizada para citar os conhecimentos relativos à modalidade e nível de ensino 
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apenas 30% da grade curricular dos cursos. Desta forma, continua a autora, 

“pode-se inferir, que a parte curricular que propicia o desenvolvimento de 

habilidades profissionais específicas para a atuação nas escolas e nas salas de 

aula fica bem reduzida” (2009, p.23). Gatti ainda destaca que,  

 

                     [...] a relação teoria -prática, como propostos nos documentos legais 

e nas discussões da área, também se mostra comprometida desde 

essa base formativa (2009, p.23). 

 

 Com base nas ementas dos cursos de Pedagogia, Gatti observa que os 

conteúdos das disciplinas que fazem referência à “alfabetização” comparecem 

apenas esporadicamente nos cursos de formação docente. “Na grande maioria 

dos cursos analisados, eles são abordados de forma genérica ou superficial no 

interior das disciplinas de metodologia e práticas de ensino” (2009, p.23).                          

 Considerando que os professores formados nos Cursos de Pedagogia 

tornam-se licenciados para atuar nas classes de alfabetização e demais anos 

iniciais da escola básica, parece que o tema “alfabetização”, deva ser um 

elemento fundamental na elaboração da proposta pedagógica destes cursos.               

 O trabalho docente com alfabetização está voltado não só aos primeiros 

anos do ensino fundamental com crianças de seis e sete anos de idade, como 

se estende por toda a formação escolar, com alunos da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) onde muitos já atuam no campo de trabalho.  

Daí surge a necessidade de uma nova compreensão da formação inicial, 

que situe a educação, a pedagogia, a escola, a docência, a licenciatura no 

contexto mais amplo das práticas educacionais e das teorias educacionais. 

 Nesse sentido, Soares propõe na formação dos docentes que vão lidar 

com indivíduos na fase da alfabetização, a inclusão de disciplinas de 

lingüística, psicologia cognitiva e de disciplinas relativas às metodologias de 

alfabetização, uma vez que, cada área do conhecimento no segmento da 

Educação Básica possui suas especificidades. 

 
[...] seria importante que os cursos de pedagogia contemplassem 

disciplinas  que permitam aos futuros professores exercitar a leitura e 

a produção de textos, além daquelas relacionadas às metodologias 

da leitura e da produção textual. Finalmente, para formar professores 



45 
 

 
 

em condições de inserir as crianças no mundo da literatura, os cursos 

de pedagogia, devem ter disciplinas de literatura infantil e de 

metodologia de trabalho com textos literários (2004, p.24). 

 

 Outras publicações recentes sobre a temática “formação inicial docente 

e alfabetização” contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho, como a 

tese de doutorado de Diana Carvalho (2005).  

A pesquisadora constatou que o conhecimento sobre o desenvolvimento 

infantil, um dos temas mais frequentes nos cursos de Pedagogia realizados 

pelas professoras, é o item que causou menos impacto no trabalho delas em 

sala de aula. As professoras lembram da disciplina “Psicologia” mas, quando 

falam da contribuição desta ciência para sua prática pedagógica,em sala de 

aula parece de pouca valia.  

 
[...]os depoimentos das professoras, demonstram que não há uma 

compreensão da função da teoria e de sua relação dialética com a 

prática no processo de produção do conhecimento e que os cursos 

de formação não se propõem a discutir realmente o que acontece na 

sala de aula (2005, p.12). 

 

 Em relação às 300 (trezentas) horas dedicadas ao Estágio 

Supervisionado, prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares do Curso de 

Pedagogia, ainda Gatti,ressalta que “não se apresentam de forma consistente, 

pois não fica claro sobre como deve ser essa experiência, tão importante para 

o educador” (2009, p.29). Gatti afirma ainda que “a observação é a atividade 

mais frequente nos registros destes estágios e poucas vezes aparecem a 

relação entre o que foi visto em aula e a teoria da sua formação” (2009, p.30). 

Na pesquisa das 71 instituições superiores analisadas pela 

pesquisadora, apenas cinco apresentam propostas de estágio, com convênios 

com escolas, que enquanto instituição social de ensino,era quase ausente nas 

ementas, o que para Gatti, “o que leva a pensar numa formação de caráter 

mais abstrato e pouco integrado ao contexto onde o profissional -professor vai 

atuar” (2009, p.30). 
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 O trabalho integrado entre a teoria e a prática também é apresentado na 

tese de doutorado de Araujo (2008). O referido projeto, desenvolvido em 2007, 

observou que, 

 
[...] uma grande lacuna nos cursos, diz respeito à falta de articulação 

entre a teoria e a prática, o que é bastante preocupante, pelas 

dificuldades que pode acarretar no desenvolvimento da prática 

pedagógica. Nossas professoras apontam ausências ou insuficiências 

de conteúdos e de carga horária das disciplinas voltadas para a 

alfabetização, na grade curricular do curso. (2007,p.8).  

 

 A pesquisadora em didática da leitura e escrita, Délia Lerner, contribui 

para esta questão declarando que, 
               

[...] diversas experiências alternativas de alfabetização realizadas na 

América Latina (E. Ferreiro,1989) colocaram em evidência que a 

presença da sala de aula nas situações de capacitação dos 

professores é fundamental (2002, p.49).  

 

  Quanto aos Projetos Pedagógicos existentes nos cursos de Pedagogia, 

no estudo desenvolvido por Gatti, a autora constatou que são poucos os 

elaborados coletivamente, compartilhados com os outros docentes e coerentes 

com a grade curricular, como previsto no artigo 12º da LDB. 

            A elaboração da proposta pedagógica pela equipe escolar também é 

tratada nas Diretrizes Curriculares, exigindo novas formas de se pensar o 

currículo e sua organização, para além daquelas concepções fragmentadas, 

restritas e apontam para uma organização curricular fundamentada nos  

 
[...] princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 

democratização, pertinência e relevância social, ética e sensibilidade 

afetiva e estética. (Diretrizes Curriculares 2006, p.1). 

 

 Considerando esses princípios, para conhecer como ocorre a formação 

dos professores alfabetizadores e se esta atende as orientações dos órgãos 

competentes, iniciamos um estudo sobre as matrizes curriculares dos cursos 

de Pedagogia, apresentado a seguir. 
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2.3. Matrizes Curriculares dos Cursos de Pedagogia  
 Para analisar a formação de docentes alfabetizadores nos cursos de 

Pedagogia no Estado de São Paulo, levantamos bibliografias existentes sobre 

o assunto e documentos legais do MEC, CNE e do CEE, que contêm dados ou 

informações susceptíveis de serem aproveitados, permitindo uma melhor visão 

do tema escolhido: formação inicial de professores alfabetizadores. 

           Como vimos no Capítulo II, a Resolução CNE/CP nº1/2006 instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia e 

trouxe mudanças curriculares na organização dos cursos de graduação e na 

formação dos profissionais da educação no Brasil. Exigiu com isso, alterações 

nas matrizes curriculares desses cursos.  

          No artigo 2º das Diretrizes Curriculares, é priorizada a formação inicial 

para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, momento onde se inicia a alfabetização.  

Isto nos remete à importância deste futuro professor conhecer os 

códigos instituídos da língua escrita, os processos de letramento, os modos de 

ensinar a linguagem e de consolidar o domínio da linguagem padrão.  

           Também no artigo 5º, apresenta a estrutura dos cursos de Pedagogia, 

destacando o estudo da didática, as teorias e metodologias pedagógicas, 

destacando os conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de escolarização e a 

exigência de uma sólida formação teórico -prática e interdisciplinar do 

licenciado em Pedagogia. 

  
[...] decodificação e utilização de códigos de   crianças, além do 

trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos primeiros anos de 

escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História e Geografia, Artes, Educação Física (2006,p.3). 

 
O aluno também deverá participar de seminários, estudos curriculares, 

projetos de iniciação científica, monitoria e de atividades práticas. Estas devem 

propiciar vivências nas mais diferentes áreas do campo educacional, 

assegurando aprofundamentos e diversificação de estudos, experiências e 

utilização de recursos pedagógicos.  
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O graduando deverá participar de pesquisas educacionais, aprofundar 

seus estudos e realizar trabalhos que permitam articular estudos e práticas 

educacionais. 

Após este estudo, passamos a levantar 338 matrizes curriculares em 

289 cursos de Pedagogia existentes no Estado de São Paulo. Essa diferença 

se justifica porque cinco instituições apresentaram a mesma matriz curricular 

em todas as suas 37 unidades educacionais e apenas uma faculdade particular 

apresentou diferentes matrizes curriculares em suas doze (12) unidades. 

A pesquisa teve como base dados encontrados no site do MEC: 

http://emec.mec.gov.br.  

Constatamos que das 289 instituições de ensino superior autorizadas 

pelo MEC no Estado de São Paulo, 260 são particulares e  29 (vinte e nove) 

públicas, sendo 14(catorze) municipais, 13 (treze) estaduais e duas federais: 

 

GRÁFICO 3 –  Instituições Públicas do Estado de São Paulo 
 

 
                      

Do total das Instituições (289), 173 são Faculdades, 45 Universidades, 

39 Centros Universitários, 03 Escolas Superiores, 25 Institutos de Educação, 

02 Pontifícias Universidades Católicas e 02 União de Escolas.  
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GRÁFICO 4 – Instituições de Formação Docente 

 
 

QUADRO 2 - Instituições Públicas e Privadas 
 

 Particulares Municipais Estaduais Federais Total 

Total de 
Instituições 
 
 

262 90% 13 4,9% 12 4,6% 02 1,5% 289 

Faculdades 
 
 

163 94,% 9 6% 0 0% 0 0% 172 

Universidades 
 
 

29 60% 4 8% 12 26% 2 4% 47 

Centros 
Universitários 
 
 

39 100% 0 0% 0 0% 0 0% 39 

Outros* 
 
 

31 100% 0 0% 0 0% 0 0% 31 

*03 Escolas Superiores, 24 Institutos de Educação, 02 Pontifícias Universidades Católicas e 02 União de Escolas. 

 

          Iniciamos a busca por Instituição via internet (Google), obtendo matrizes 

curriculares em 165 instituições. Em seguida, nas publicações no Diário Oficial 

da União (DOU) conseguimos mais oitenta informações, todas elas elaboradas 

a partir do ano 2006, data da publicação da Resolução CNE/CP nº1/06.  

           Faltavam 44 instituições para completar este levantamento. Solicitamos 

então pelo portal da instituição (fale conosco) ou por correio eletrônico, aos 
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coordenadores dos cursos o seu envio, mas só recebemos quatro devolutivas. 

Em seguida, demos 38 (trinta e oito) telefonemas e para finalizar, tivemos que 

ir pessoalmente à secretaria de duas instituições.  Algumas Instituições 

particulares têm sua matriz curricular em construção e alertam ainda para uma 

possível alteração informando que: “Matriz Curricular sujeita a alterações”, em 

atendimento às exigências da Resolução nº1/2006 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

Licenciatura. Principalmente quanto às novas disciplinas: Estrutura e 

Funcionamento do Ensino Infantil e Fundamental, Libras, Fundamentos da 

Educação de Jovens e Adultos e Alfabetização, as instituições informam a 

necessidade da revisão nas suas matrizes curriculares. 

Duas faculdades particulares elencam algumas unidades de estudo, em 

três ciclos: optativo, obrigatório e conclusivo. No ciclo optativo, será ofertada ao 

aluno uma lista de unidades de estudo, facultando-lhe a possibilidade de 

selecionar aquelas que desejar cursar desde que o somatório das cargas 

horárias dessas unidades totalize, pelo menos, a carga horária correspondente 

àquela estabelecida para compor a etapa inicial do curso. O ciclo obrigatório 

compreende uma única etapa do curso e poderá ser integralizado tanto na 

etapa inicial quanto ao longo das demais dos ciclos do curso. Em caso de 

demanda diferenciada, os conteúdos optativos selecionados pelo aluno para 

compor a etapa inicial, poderão ser cursados no transcorrer do curso, isto é nas 

etapas posteriores. O ciclo conclusivo é composto de duas etapas, nas quais 

serão oferecidas unidades de estudo que completam a formação do aluno. 

Além destas unidades obrigatórias que integram os três ciclos anteriormente 

definidos, poderão também ser oferecidas outras de caráter eletivo e não serão 

computadas para a integralização na carga horária do curso.  

Durante esse levantamento notamos que as matrizes curriculares 

apresentam diferenças nas  nomenclaturas e na carga horária para a disciplina 

“Alfabetização”. O artigo 12 da Resolução nº1/2006 exige 3.200 h/aula nos 

cursos de Pedagogia sendo 2800 h/aula destinadas à formação curricular, 

distribuídas entre: aulas, seminários, pesquisas, consultas a bibliotecas e 

centros de documentação, visitas às instituições educacionais e culturais, 

atividades práticas e participação de grupos de estudos e, para completar a 

carga horária, 300h para estágio supervisionado. 
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Encontramos nas matrizes curriculares de três faculdades particulares, 

uma carga adicional, oferecida em uma terceira habilitação, complementando a 

formação integrada nos cursos previstos: Docência e Gestão dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental ou Docência e Gestão na Educação Infantil. Quinze 

faculdades particulares, dois (2) Institutos Municipais no interior do Estado de 

São Paulo e duas (2) Pontifícias Universidades Católicas, não apresentam em 

suas matrizes curriculares, as horas dedicadas a este ensino. Notamos que 

metade (51%) das matrizes estudadas (166), oferecem somente 80h/a à 

disciplina de alfabetização, número este que julgamos ser pequeno tendo em 

vista a importância dessa disciplina.  

Ainda mais preocupante, foram as 37 (trinta e sete) instituições (11%), 

cujas matrizes curriculares não apresentaram nenhuma referência à disciplina 

de Alfabetização, Entre essas, se encontra uma Universidade Municipal no 

interior do estado de São Paulo. Interessadas em conhecer como formam os 

futuros professores alfabetizadores, entramos em contato pelo correio 

eletrônico,  mas não conseguimos autorização para realizar as entrevistas. 

Portanto, quanto à carga horária da disciplina de “Alfabetização” 

presentes nas matrizes curriculares das Instituições de Ensino Superior no 

Estado de São Paulo, observamos, as seguintes horas/aula: apresentam a 

disciplina, mas não sua carga horária (19); não apresentam a disciplina (37); 

apresentam a seguinte carga horária na disciplina: 40h/a (27); de 60h/a a 72h/a 

(47); 80h/a (166) e acima de 80/a (43) perfazendo um total de 338 matrizes. 

 

GRÁFICO 5  -  Carga Horária Disciplina Alfabetização 
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Constatamos nesse levantamento, uma Universidade Federal com 0 h/a 

e uma outra com 80h/a. Quanto às Estaduais, uma Universidade não apresenta 

a carga horária da disciplina de Alfabetização; nove, com 80h/a; duas, com 

120h/a; e uma, com 160h/a. Em relação às Municipais, encontramos um 

Instituto e uma Universidade sem a disciplina “Alfabetização”; dez, com 80h/a;e 

duas, com 160h/a. 

 Além da disciplina ‘Alfabetização”, neste levantamento, o estágio 

supervisionado, importante recurso formativo e de integração do ensino 

superior com os sistemas de ensino público, preferencialmente nos primeiros 

anos do ensino fundamental (Portaria nº485/2009, do MEC), apontou que 

apenas quinze instituições particulares (6%), têm uma proposta especifica 

voltada à alfabetização.  

           Entre as instituições, um Instituto Superior de Educação (particular), 

registrou  o estágio supervisionado como possibilidade para desvelar o 

fenômeno educacional e destacou a importância da observação, a participação 

e a execução de projetos didáticos em turmas de alfabetização e ainda, 

solicitava relatório crítico e/ou artigo ao final do estágio desenvolvido. Além do 

acompanhamento e do registro detalhado, a instituição apresentou a maior 

carga horária de estágio supervisionado em alfabetização (100h/a). Estas 

informações contribuíram para, posteriormente, escolher esta instituição para a 

realização de entrevistas com as professoras alfabetizadoras. 

          Esse levantamento mostrou uma Universidade particular no litoral de São 

Paulo, que em sua matriz curricular oferece a disciplina de “Fundamentos da 

Alfabetização I e II” à distância (EAD) e outras com a possibilidade de alguns 

componentes curriculares na modalidade semi- presencial, aos sábados, 

totalizando 152h/a. Ao entrar em contato telefônico com a Coordenadora 

Pedagógica expressando o interesse em fazer entrevistas, ela não permitiu.  

 Quanto à valorização da formação de docentes alfabetizadores, 

encontramos disponível nas Matrizes Curriculares de um Centro Universitário - 

Fundação (instituição de caráter público e de direito privado), no interior do 

Estado de São Paulo, a possibilidade do estudante aprofundar seus estudos na 

disciplina “alfabetização”, cursando as opções das disciplinas de: Didática, 

Metodologia e Prática do Ensino da Linguagem Oral e Escrita na Educação 
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Infantil e Alfabetização e Alfabetização e Politização de Jovens, Adultos e 

Melhor Idade na Diversidade Linguística e Cultural.  

 Pudemos verificar 72 (setenta e duas) diferentes nomenclaturas voltadas 

à alfabetização, das quais apresentamos as mais registradas no gráfico a 

seguir: 

 

GRÁFICO 7 - Nomenclaturas  da Disciplina de Alfabetização 
 

 
 

             A disciplina “Alfabetização e Letramento”, foi a que mais vezes 

apareceu neste levantamento isto é, em 52 matrizes. Esta denominação é 

utilizada pela concepção construtivista presente nos atuais documentos legais, 

como a Portaria nº485/09 do MEC, que institui o instrumento de avaliação para 

autorização de Cursos Pedagogia, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e em programas oficiais como “Brasil Alfabetizado”, 

“Ler e Escrever” entre outros, que norteiam a formação do professor 

alfabetizador. 

            Para melhor entendimento sobre “alfabetização”, trataremos no próximo 

capítulo os tratamentos voltados ao processo da “alfabetização”, não 

propriamente à análise de métodos e técnicas em si mesmos, mas ao caráter 

político da educação. 
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 CAPÍTULO III. ALFABETISMO NO BRASIL 
   

 O alfabetismo será o foco deste capítulo. Destacaremos como, na atual 

conjuntura, os programas oficiais que abordam esse ensino, as diferentes 

concepções de alfabetização presentes na formação docente, materiais 

pedagógicos publicados sobre o tema, avaliações voltadas à alfabetização e 

terminaremos abordando o analfabetismo no Brasil. 

  

3.1. A formação continuada para Professores Alfabetizadores 
 Atualmente, a formação de Professores no Brasil, além do espaço das 

instituições superiores, como apresentamos anteriormente, conta também com 

cursos  oferecidos em formação continuada. 

A necessidade da formação continuada para os professores 

alfabetizadores parece estar relacionada, como sugere o documento publicado 

pelo MEC em 2008, “Reflexões sobre a Prática”, à falta de aquisição dos 

conceitos específicos desta área, na formação inicial dos professores. 

O curso “Pró Letramento”, oferecido pelo MEC, foi estruturado segundo 

o documento “Reflexões sobre a Prática”, com o objetivo de proporcionar uma 

revisão e atualização de conceitos específicos das áreas da alfabetização e do 

letramento que “muitas vezes, não foram devidamente explorados na formação 

inicial dos professores” (2008, p.17). 

            A formação continuada na esfera federal é de responsabilidade da 

Secretaria de Educação Básica (SEB), que oferece cursos de alfabetização, 

priorizando as práticas de alfabetização e letramento.  

 Dentre esses programas, o Pró-Letramento utiliza a estrutura das 

Universidades Federais e Estaduais para o seu desenvolvimento. No Estado de 

São Paulo, encontramos a Universidade Estadual de Campinas como parceira 

nesta formação. Essa rede é responsável por grande parte do desenvolvimento 

e oferta de programas de formação permanente e pela elaboração de novos 

instrumentos pedagógicos para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem, pois segundo o documento “Reflexões sobre a Prática” do 

MEC, embora a prática profissional seja um elemento constitutivo da formação 

dos educadores, estes necessitam de espaços e tempos para sua formação,  
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[...] para discutir suas experiências, atualizar-se em relação às novas 

tendências e abordagens produzidas na área, envolver-se em temas 

e procedimentos que possam contribuir para a superação de 

problemas e lacunas em sua prática docente. Poderá, em 

consequência, ter crescente autonomia para se tornar protagonista de 

seu processo de formação e contribuir para a formação de seus pares 

(2008,p.15). 

                

 Entre os objetivos do programa Pró-Letramento encontramos: atualizar e 

instrumentalizar os professores que estão em serviço nos anos iniciais do 

ensino fundamental e produzir efeitos positivos nas práticas de ensino.  

            Para atingir esses objetivos, o Programa oferece cursos de atualização 

para professores na modalidade à distância, desenvolvidos com apoio de 

material impresso e vídeos, além de contar com atividades presenciais e semi- 

presenciais que são acompanhadas pelos profissionais das Universidades 

participantes. 

Além da esfera federal, existem programas de formação para 

professores alfabetizadores, também oferecidos pelo município e  estado de 

São Paulo. Os materiais didáticos desses cursos, apresentam seqüências de 

atividades para os alunos e  orientações didáticas para o professor.  

Entre os programas oferecidos para professores alfabetizadores no 

estado de São Paulo, encontramos o programa “Ler e Escrever” que segundo o 

site do FDE(Fundação para o Desenvolvimento da Educação) é a ação 

principal da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Ele foi 

estabelecido pela Resolução/SEE 86/2007 e tem como principal meta 

alfabetizar todos os alunos da rede Estadual de Ensino com oito anos de idade. 

Várias ações estão sendo propostas para se atingir tal meta. Entre elas, está o 

Bolsa Alfabetização, um programa articulado ao Ler e Escrever que possibilita 

a entrada do aluno universitário, estudante dos cursos de Letras e Pedagogia, 

na sala de aula dos primeiros anos, como um colaborador do professor.   

O aluno universitário, batizado como aluno -pesquisador (AP), fará uma 

exploração didática na sala de aula em que estiver atuando, para acompanhar 

o avanço dos alunos na leitura e na escrita. Ele fará uma observação e um 

registro das atividades didáticas desenvolvidas em sala de aula, aprofundando 

estes procedimentos com estudos teóricos e práticos sobre os temas 
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desenvolvidos, como veremos nos depoimentos das professoras entrevistadas, 

no próximo capítulo.  

Entre os objetivos do programa apresentam: aprimorar a formação inicial 

dos alunos estudantes dos cursos de Pedagogia e Letras, possibilitando-os a 

atuar como docentes da rede pública de ensino com conhecimento de sua 

realidade; possibilitar o acesso à leitura e à escrita a todos os alunos de 2º ano 

e comprometer as IES com causa do ensino público. 

A proposta de comprometer as instituições de ensino superior com as 

práticas em salas de aula, está presente no artigo 7º, da Resolução CNE/CP Nº 

1/2006, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, licenciatura, que exige 300 horas dedicadas ao 

Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. As orientações curriculares emanadas das 

instâncias de decisão política, têm como objetivo nortear uma formação de 

professores dentro dos cursos de Pedagogia. 

 Para Sacristán, a idéia de um currículo mínimo comum está ligada à 

pretensão de definir aprendizagens homogêneas mínimas a todos os 

estudantes de todas as escolas. Posto desta forma, Gatti sinaliza em sua 

pesquisa, “a importância da formação específica e aprofundada dos 

professores em questões de metodologias de ensino, desafio este para as 

atuais estruturas dos cursos de formação de professores” (2007, p. 10), 

            Pudemos verificar nas Matrizes Curriculares dos cursos de Pedagogia 

do Estado de São Paulo e nos Projetos Pedagógicos de duas Instituições 

visitadas, que a disciplina ‘alfabetização” é contemplada na concepção sócio -

construtivista que tem, como referência, a psicolinguista Emília Ferreiro.  

 Esta concepção encontra-se presente também nos materiais didáticos, 

nas avaliações, nos documentos oficiais e na formação docente da Rede 

Nacional de Formação e Pró-Letramento, oferecidos pelo MEC. Segundo o 

documento, “Reflexões sobre a Prática” (MEC), eles “elegem as questões 

sobre a organização das práticas de alfabetização e letramento” (2008, p.15). 

Neste documento, confirmam que a alfabetização relacionada a este novo 

contexto histórico-social desenvolve não somente o conhecimento da língua 

falada e escrita, como também a compreensão, a conscientização, o uso dos 

mais diversos símbolos e linguagens, inclusive a digital.  
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 A concepção construtivista também se encontra nos cursos de formação 

inicial de professores. A forma como está sendo tratada nesses cursos, é 

apresentada na pesquisa realizada por Gatti (2007). Segundo a pesquisadora, 

apenas 20,5% das disciplinas dos cursos ministrados em todo país, se 

destinam ao estudo de metodologias e práticas de ensino.  

Maria Malta Campos, da Fundação Carlos Chagas, ressalta a 

importância da criação de espaços que permitam a discussão sobre 

metodologia, conteúdo e didática educacional, nos cursos de formação: “...os 

professores precisam dominar os conteúdos que irão desenvolver com as 

crianças e conhecer os métodos de trabalhar esses conteúdos, a cada faixa 

etária (2009,p.12). 

Portanto, entende-se que o futuro professor alfabetizador estaria melhor 

preparado se na sua formação inicial houvesse um ensino sobre alfabetização 

e que os conhecimentos adquiridos sobre metodologias e estratégias 

pudessem auxiliá-lo nos avanços, dificuldades, falhas e limitações que 

ocorrerão durante esse processo, como veremos a seguir. 

 

3.2. Concepção de Alfabetização 
 O ensino sobre o processo de aquisição da língua escrita em atividades 

de alfabetização e atividades de letramento, segundo Magda Soares (2004), 

pode ser dividido, no Brasil, em anterior e posterior aos anos de 1980. 

Historicamente, o conceito de alfabetização se identificou ao ensino -

aprendizado da “tecnologia da escrita”, quer dizer, do sistema alfabético de 

escrita, o que, em linhas gerais, significa, na leitura, a capacidade de 

decodificar os sinais gráficos, transformando-os em “sons”, e, e, na escrita, a 

capacidade de codificar os sons da fala, transformando-os em sinais gráficos. 

            A partir dos anos 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado com as 

contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, 

particularmente com os trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. De 

acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não se 

reduziria ao domínio de correspondências entre grafemas e fonemas (a 

decodificação e a codificação)4, mas se caracterizaria como um processo ativo 

                                                 
4

Os termos “grafemas” e “fonemas” correspondem, aproximadamente, a “letras” e “sons”, usados na linguagem 
corrente 
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por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, 

construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da 

língua escrita, compreendida como um sistema de representação. 

            Soares (2004) afirma que a partir da década de 1980, o construtivismo 

trouxe uma significativa mudança, alterando pressupostos e objetivos na área 

da alfabetização, porque alterou fundamentalmente a concepção do processo 

de aprendizagem e apagou a distinção entre aprendizagem do sistema de 

escrita e práticas efetivas de leitura e de escrita. 

A teoria formulada e comprovada pelas pesquisadoras Ferreiro e 

Teberosky (1986), divulgada na obra “Psicogênese da língua escrita”, passou a 

fazer parte de documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) em 1997 e ainda hoje, em documentos como: “Programa Ler e 

Escrever- São Paulo e “Pró - Letramento” – MEC.  

A aprendizagem da leitura e da escrita, não apresenta nenhum método 

pedagógico, mas revela os processos de aprendizado das crianças. Utilizando 

os resultados da psicolinguística contemporânea e a teoria epistemológica de 

Piaget como marco de referência, segundo Soares (2004), Emília Ferreiro 

mostrou como a criança constrói diferentes hipóteses acerca do sistema de 

escrita, antes de chegar a compreender as hipóteses do sistema alfabético 

 
[...] as cartilhas deixaram de ocupar um papel central no ensino da 

leitura e da escrita e foram substituídas pelo trabalho com diferentes 

suportes e portadores de textos reais, que circulam na sociedade 

(Soares, 2004, p.31).  

 

          Críticas às cartilhas, eram justificadas por serem materiais que enfatizam 

a memorização e por serem instrumentos frequentes no ensino tradicional, 

enquanto Piaget apoiava os métodos ativos de ensino. Os defensores desta 

teoria condenavam o uso da cartilha no período de alfabetização, questionando 

a natureza e a qualidade dos textos que eram apresentados nesse tipo de 

material. Desse modo, segundo Mortatti (2006), [...] tirou-se a cartilha dos 

professores, deixando-os com muitas dúvidas, inclusive sobre qual material 

utilizar em seu lugar” ( 2006, p. 270). 
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Aos poucos, a nova concepção sobre o ensino da leitura passou a estar 

presente nos cursos de formação. Para Teberosky, [...] é preciso que os futuros 

profissionais, disponham de marcos conceituais que lhes permitam enfrentar o 

ensino da leitura de maneira estratégica e diversificada (2003, p.32). 

Para estudar a alfabetização na formação de professores nos cursos de 

Pedagogia, é preciso destacar alguns outros trabalhos que são referências nas 

elaborações de documentos orientadores de políticas públicas, como “Pró- 

Letramento” e “Ensino e Aprendizagem da Leitura e Escrita” (MEC,2008), cujas 

referências bibliográficas, encontramos o trabalho de  Magda Soares. No artigo 

publicado por Soares(2003), “Letramento e Escolarização” encontramos a 

definição de Alfabetização, como: 

 
[...] processo pelo qual se adquire o domínio de um código e das 

habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja: o domínio da 

tecnologia – do conjunto de técnicas – para exercer a arte e a ciência 

da escrita (p.80). 

 

 Portanto, é importante que o pedagogo conheça os aspectos específicos 

da alfabetização, pois nela existem elementos que irão garantir ao aluno o 

domínio da base alfabética e a compreensão do sistema de escrita. Esse é um 

aprendizado complexo, que exige diferentes formas de raciocínio, envolvendo 

abstração e memorização, já que, como diz Mendonça, “a escrita é uma 

convenção e, portanto, precisa ser ensinada” (2007,p.34). Outro processo 

relacionado à Alfabetização, é o “letramento” conceituado por Soares (2003) da 

seguinte forma: 

 
                            [...] Ao exercício competente da tecnologia da escrita denomina-se 

letramento, que implica habilidades várias, tais como: capacidade 

de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos - para informar ou 

informar-se, para interagir com outros, para imergir no imaginário, 

no estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir, para divertir-

se, para orientar-se(Soares, 2003,p.80). 

 

 Entendemos que a grande diferença entre alfabetização e letramento, 

consiste em que o indivíduo alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. Já o 

indivíduo letrado, é aquele que vive em estado de letramento, que usa 
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socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde 

adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita.  

 As definições de “Alfabetização” e “‘Letramento” mostram que, os dois 

processos são distintos em termos de fatores cognitivos e de produtos, porém 

indissociáveis. Para Mendonça, não há necessidade de primeiro aprender a 

técnica, para só depois dar início ao processo de letramento 

 
[...] bastando para tanto, que sejam utilizados textos veiculados 

socialmente reais, e não textos artificiais, como os da cartilha 

que tinham, como único objetivo, a fixação de sílabas 

trabalhadas por meio de palavra – chave (2007, p.37).  

 

 Para que se efetive essa aprendizagem, o docente necessita aprender 

os aspectos específicos da alfabetização. Como por exemplo, o processo de 

alfabetização se inicia usando apenas a letra de forma, também chamada de 

bastão. Tal preferência, como explica Soares, tem razões de desenvolvimento 

cognitivo e linguístico:  

 
[...] No momento em que a criança está descobrindo as letras e suas 

correspondências com fonemas, é importante que cada letra 

mantenha sua individualidade, o que não acontece com a escrita 

‘emendada’ que é a cursiva; daí o uso exclusivo da letra de imprensa, 

cujos traços são mais fáceis para a criança grafar, na fase em que 

ainda está desenvolvendo suas habilidades motoras (2004,p.4). 

 

 A utilização das letras “bastão” está presente na realização da 

“Sondagem da Escrita”, que é uma das possibilidades da aquisição do sistema 

de escrita dentro dos pressupostos construtivistas. 

 A sondagem é um recurso essencial para identificar as hipóteses que o 

alfabetizando tem acerca do funcionamento da língua. Assim o professor estará 

apto a realizar intervenções que permitirão ao seu aluno, aprender sobre a 

base alfabética da escrita. Esse recurso, segundo Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky, em Psicogênese da Língua Escrita, ocorre de acordo com os níveis 

conceptuais linguísticos e revelam as hipóteses que o alfabetizando alcançou. 

Apresentam cinco níveis ou, hipóteses da escrita: “Pré -Silábica”, “Silábica Sem 
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Valor Sonoro”, “Silábica Com Valor Sonoro”, “Silábica –Alfabética” e 

“Alfabética”. 

Atualmente, entender a alfabetização como compreensão dos meios que 

o indivíduo utiliza para representar a construção do seu conhecimento sobre a 

língua escrita, significa entender o seu processo evolutivo, tornando-se assim, 

imprescindível conhecer determinados aspectos desta evolução, essencial para 

o aprendizado. 

No livro “Reflexões sobre Alfabetização”, Emília Ferreiro ressalta que, 

[...] as hipóteses que as crianças desenvolvem, constituem respostas a 

verdadeiros problemas conceituais, semelhantes aos que os seres humanos se 

colocaram ao longo da história da escrita (1989, p.12). 

Diagnosticar o que os alunos sabem, quais hipóteses têm sobre a língua 

escrita e qual o caminho que vão percorrer até compreender o sistema e 

estarem alfabetizados permite ao professor organizar intervenções adequadas 

à diversidade de saberes da turma. 

 No documento elaborado pelo MEC em 2007: Formação Continuada a 

Distância de Professores para o Atendimento Educacional Especializado- 

Deficiência Mental (SEESP/SEED/MEC Brasília/DF–2007),  a formadora 

descreve seu projeto utilizando a sondagem da escrita. 
                       

 [...] A solicitação do registro escrito ou através de desenhos das 

histórias foi utilizada para que se pudesse saber o que o aluno estava 

entendendo do que foi contado, unicamente. O objetivo desse 

primeiro registro não era o que estava escrito convencionalmente, 

mas o que “dava para ser lido” pelo aluno. Portanto, muitos registros 

foram feitos de forma particular sem se considerar o que estava certo 

ou errado, mas o que o aluno “lia” do texto dado (2007 p.10). 

 

           Pelo que se lê, nota-se a importância da sondagem diagnóstica, para a 

aprendizagem da leitura e escrita. A mudança ocorrida com os estudos da 

Psicologia Genética na década de 1980 obrigou a uma revisão radical das 

concepções do sujeito aprendiz da escrita e de suas relações com esse objeto 

de aprendizagem. 
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 Neste contexto, é preciso que o professor adquira conhecimentos 

específicos para intervir e orientar com segurança a escrita do seu aluno. 

Segundo Lerner, 
[...] O professor ensina por participação quando lê e escreve junto das 

crianças e com as crianças. Não se limita a intervir em relação aos 

textos produzidos por elas, ele também escreve e compartilha com 

seus alunos os problemas que surgem ao escrever, bem como a 

reflexão sobre as possíveis soluções (2002, p.130). 

 

          Os conhecimentos se propagam velozmente e acompanhar esse 

processo requer um professor consciente e atuante. Como elaborador de 

currículo, este necessita conhecer os diferentes olhares sobre alfabetização e 

assim fazer a escolha mais adequada para a sua atuação pedagógica.  
  
3.3. Outros Olhares para a Alfabetização          
 O construtivismo ganhou força internacionalmente durante os anos de 

1970, época em que textos de Piaget e Vygotsky eram referências na formação 

de professores nos Estados Unidos e da Europa. Uma década mais tarde, tal 

corrente começaria a ser gradativamente abandonada nos países que a 

adotaram pioneiramente. Segundo Capovilla, 

 
[...] os responsáveis pelo sistema educacional daqueles países 

chegaram a uma mesma conclusão: a de que a adoção de uma 

filosofia que não se traduzia em um método claro de ensino, 

deixava os professores perdidos, deteriorando o desempenho 

dos alunos. Hoje são poucos os países ainda entusiastas do 

construtivismo. Entre eles, estão os de pior desempenho nas 

avaliações internacionais de educação (2010,p.122). 

      

 A concepção construtivista no ensino básico, segundo Capovilla, pode 

trazer resultados danosos na aprendizagem dos alunos, especialmente 

naqueles que se encontram na fase da alfabetização: 

 
[...] Enquanto na pedagogia tradicional (a do bê-á-bá) as 

crianças são apresentadas às letras do alfabeto e aos seus 
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sons, depois vão formando sílabas até chegar às palavras, os 

construtivistas suprimiram os fonemas e já mostram ao aluno a 

palavra pronta (2010, p.122). 

 

 A alfabetização no contexto construtivista considera que cada 

alfabetizando constrói sua escrita de acordo com hipóteses próprias. A 

formação de alfabetizadores nesta concepção, durante muitos anos, segundo 

Mendonça (2007) trouxe algumas orientações equivocadas a respeito do papel 

deste professor. “Ele não era visto como profissional responsável por aquele 

ensino e sim como um orientador deste processo, onde os alunos aprendiam 

sozinhos” (2007, p.37).  

Estas interpretações equivocadas do construtivismo têm recusado a 

apresentação de informações relevantes ao avanço dos alunos, como se todos 

os conhecimentos pertinentes à apropriação da língua escrita pudessem ser 

construídos pelos próprios alunos, sem a contribuição e a orientação de um 

adulto mais experiente. 

 Assim, também para Batista, Silva, Bregunci, Castanheira e Monteiro 

(2007), autores do texto “Alfabetização e Linguagem” do Programa Pró-

Letramento do MEC, a falta do conhecimento sobre alfabetização na formação 

de professores na concepção construtivista, poderá acarretar compreensões 

equivocadas dessas teorias:  

 
 [...]. Isso se verifica quando essas práticas negam os aspectos 

psicomotores ou grafo -motores, desprezando seu impacto no 

processo inicial de alfabetização e descuidando de instrumentos e 

equipamentos imprescindíveis a quem se inicia nas práticas da 

escrita e da leitura (2007, p.12). 

 

            Do mesmo modo que as opções por métodos e práticas, algumas 

orientações inadequadas fundadas no conceito de letramento podem produzir 

distorções. Há propostas pedagógicas e livros didáticos, que segundo Batista, 

Silva, Bregunci, Castanheira e Monteiro (2007), 

 
[...] valorizam de forma parcial importantes conquistas como o prazer 

pelo ato de escrever e a inserção nas práticas sociais da leitura e da 
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escrita, mas não garantem o acesso da criança ao sistema alfabético 

e às convenções da escrita, deixando em segundo plano a 
imprescindível exploração sistemática do código e das relações entre 

grafemas e fonemas (2007, p.12). 

 

             A exploração sistemática do código e das relações entre grafemas e 

fonemas era muito utilizado no ensino da alfabetização com as cartilhas. Neste 

recurso pedagógico tradicional,segundo Mendonça (2007), encontramos os 

métodos de soletração, fônico, silábico, palavração, sentenciação, eclético ou 

global.  

Emília Ferreiro(1989) ressalta que a alfabetização com cartilha, ocorre 

de forma mecânica e nesse processo, a escrita é uma mera transcrição da fala.  

            Diferentemente das concepções apontadas, Paulo Freire dedicou-se ao 

estudo da alfabetização para adultos, entendida como uma educação 

libertadora e conscientizadora. Começou a experimentar uma concepção na 

alfabetização, no círculo cultural que ele mesmo coordenava como monitor e 

cujos membros conhecia pessoalmente. Freire relata na obra experiência do 

MOVA (SP/ Brasil) que,  

 
[...] na 21ª hora de alfabetização, um participante era capaz de ler 

artigos simples de jornal e escrever sentenças curtas. Os slides, 

particularmente, criavam grande interesse e contribuíam para a 

motivação dos participantes. Depois de 30 horas (sendo uma hora por 

dia, durante cinco dias da semana) a experiência foi concluída. Três 

participantes tinham aprendido a ler e escrever. Podiam ler textos 

curtos e jornais e escrever cartas. Dois participantes evadiram-se. 

Assim nasceu o "Método Paulo Freire de Alfabetização"(Freire,1996, 

p.10) 

 

 O “Método Paulo Freire” também chamado por “Método da Palavra 

Geradora” utilizava a “palavra geradora”, que para Mendonça, 

 
[...] é extraída do universo vocabular dos aprendizes conforme 

critérios de produtividade temática, fonêmica e do teor de motivação e 

conscientização e, a seguir, através da decomposição das sílabas e 

pela sua combinação, são geradas outras palavras (2007, p.75). 
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 A “palavra geradora” nesse processo é codificada e decodificada e 

embora tenha uma sequência de passos a serem desenvolvidos, eles não 

constituem um molde que impeça o alfabetizando de refletir sobre a escrita. Ao 

contrário, Paulo Freire valorizava a reflexão e a crítica de sua realidade por 

meio da leitura do mundo, ou seja, da sociedade e de seu momento histórico, 

garantindo a contextualização de todo o trabalho, diferentemente dos demais 

métodos. 

 As diferentes compreensões sobre as teorias construtivistas de 

alfabetização, também são encontradas nas avaliações elaboradas pelo MEC, 

como a “Provinha Brasil”.  

 Esta avaliação é voltada aos alunos matriculados no 2º ano do ensino 

fundamental e acontece em duas etapas: uma no início e outra ao término do 

ano letivo. Entre as contribuições trazidas por esta avaliação, segundo consta 

da apostila explicativa elaborada pelo MEC para aplicação da Provinha Brasil, 

“Reflexões sobre a Prática” ela pode trazer para a organização do trabalho 

docente reflexões sobre a prática pedagógica desenvolvida na escola: “o 

objetivo de tal reflexão é o de redefinir o planejamento de ensino e 

aprendizagem, modificando-o, especificando-o, aprimorando-o” (2008, p.7). 

Entre as finalidades da Provinha Brasil,  

[...] é a de construir um instrumento pedagógico, sem fins 
classificatórios. Ela foi concebida a partir do pressuposto de que uma 
avaliação da fase inicial da alfabetização pode trazer para o professor 
e para o gestor da escola informações que vão contribuir para o 
aperfeiçoamento e a reorientação das práticas pedagógicas. 
Apresenta-se dessa forma, como instrumento que propiciará o 
redimensionamento da prática pedagógica do professor. A intenção 
desse documento é a de possibilitar o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas que alcancem níveis apresentados atualmente nas 
escolas do país (2008, p.6). 

 Assim, tem como objetivo avaliar o nível de alfabetização dos 

alunos/turma nos anos iniciais do ensino fundamental e diagnosticar possíveis 

insuficiências das habilidades de leitura e escrita. 

 Mas, a intenção de ajudar as escolas a identificar o que as crianças 

ainda não sabem em leitura e escrita e a planejar ações para superar as 

dificuldades, é prejudicada na sua aplicação.  
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 As atividades que compõem estas provas, assim como orientações para 

a sua aplicação, diferenciam-se do conteúdo proposto para estudo, como 

recomendado na matriz de referência e suporte teórico do MEC.  

 Nos textos norteadores elaborados para os professores responsáveis 

pela aplicação da “Provinha Brasil”, a consultora do MEC Magda Soares 

prioriza as práticas construtivistas e ressalta as incoerências dos métodos 

(silábico fonêmico e analítico). No entanto, o “Guia de Correção e Interpretação 

de Resultados” emitida pelo INEP/MEC utiliza, entre as propostas de análise, a 

identificação do valor sonoro das partes iniciais e/ou finais de palavras. 

 Assim, nas atividades  do “Caderno do Aluno” (Provinha Brasil 2008), as 

questões de número 5, 17 e 21 se diferenciam do conteúdo proposto para 

estudo 

 

            FIGURA 4.  “Provinha Brasil 1” – 2008 

 
Questão 5 - página 17 
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 No material de estudo do “Caderno do Professor”, os especialistas não 

utilizaram o método silábico, mas a questão 5 da “Provinha Brasil”, enfatizaram 

as sílabas finais. 

 A opção pela utilização dos princípios do método silábico nesta 

avaliação reduz o alcance dos conhecimentos linguísticos, quando parece 

desconsiderar as funções sociais da escrita.  

 Encontramos ainda atividade para identificar uma mesma palavra, 

escrita com vários tipos de letras [...] Identificar uma mesma palavra, escrita 

com vários tipos de letras e localizar informações em textos curtos” (2008, p.7).  

 Na concepção construtivista, o ensino da alfabetização utiliza 

inicialmente, as letras bastões (de forma).  

 

                FIGURA 5. “Provinha Brasil2” – 2008 

 
                                                      Questão 17 - página 29  

 Encontramos também questões elaboradas a partir do Método Analítico: 

frases e textos artificialmente curtos e repetitivos. No caso da poesia “LUA 

CHEIA” a palavra “lua” aparece quatro vezes no texto e o aluno deverá 

identificá-la. 



68 
 

 
 

             FIGURA 6. “Provinha Brasil 3” – 2008 

              

                                                     Questão 21 – página 33 
 

A correção da provinha, pode trazer dúvidas quando o professor entende 

o conceito de “alfabetização” baseado nas contribuições da psicogênese da 

aquisição da língua escrita. Para a adequação dos conhecimentos que temos 

hoje sobre a aprendizagem e o ensino da leitura e escrita, assim como mostrar 

os efeitos nocivos dos métodos e procedimentos tradicionais, Lerner (2002) 

ressalta que, [...] é responsabilidade dos governos e de todas as instituições 

formadoras que estão envolvidas na problemática da leitura e escrita, contribuir 

para formar essa consciência na opinião pública (2002, p.43). 

Questionamos, com base no exposto, como os responsáveis pelas 

políticas educacionais poderiam contribuir para uma formação de professores 

alfabetizadores conscientes e qualificados para esse aprendizado, se ele 

próprio apresenta em seus documentos essas incoerências. 

Nesse sentido é importante que se configure nos cursos de formação 

docente, pedagogos que entre outros, tenham o papel de elaboradores de 

currículo, identificando, interpretando e questionando o fazer pedagógico. 
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Nesse sentido, o professor torna-se executor do currículo escolar e elemento 

chave para o desenvolvimento do mesmo.  

Conhecer como ocorre o ensino da “alfabetização” nos cursos de 

Pedagogia é conhecer aquilo que constitui e já constituiu os modos de pensar, 

sentir, querer e agir de gerações de professores alfabetizadores, especialmente 

para compreendermos o que desse passado insiste em permanecer. Pois, 

segundo Mortatti: 

 
[...] é justamente nas permanências, especialmente as silenciadas ou 

silenciosas, mas operantes, e nos retornos ruidosos e salvacionistas, 

mas simplistas e apenas travestidos de novo, que se encontram as 

maiores resistências. E, é também de seu conhecimento, que se 

podem engendrar as reais possibilidades de encaminhamento das 

mudanças necessárias, em defesa do direito de nossas crianças 

ingressarem no mundo novo da cultura letrada (2006, p.15). 

 

 A autora ressalta a dificuldade existente em se efetivar mudanças 

significativas no  ensino da alfabetização.  

Pesquisas e avaliações existentes no Brasil mostram que as pessoas se 

alfabetizam, mas não necessariamente adquirem competência para usar a 

leitura em práticas sociais como leitura de placas, livros, jornais, entre outros. 

Assim também na escrita, elas não conseguem redigir uma carta, bilhete, listas, 

ofício, declaração, entre outras situações cotidianas que requerem a 

apropriação dessas aprendizagens. 

 Os números estatísticos do fracasso escolar e do analfabetismo, são 

reais e significativos e nesse sentido, o espaço de formação inicial de 

professores alfabetizadores, tem um papel fundamental.  

 Com a possibilidade em adquirir conhecimentos para a compreensão da 

natureza do processo de alfabetização na formação inicial, discutir, decidir, 

estudar, praticar e aprender, o futuro professor poderá contribuir para diminuir o 

analfabetismo ainda existente, como veremos a seguir. 
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3.4. O Analfabetismo   
[...] Saber ler e escrever, ou ser incapaz de 

fazê-lo, introduziu uma das divisões mais 

determinantes nas sociedades modernas 

quanto a essa capacidade de acesso: a que 

se produz entre os alfabetizados e os 

analfabetos. Uma divisão que estabelece a 

fronteira entre a inclusão e a exclusão social 

(Sacristán, 2002, p. 61). 

 

          Para estudarmos a alfabetização na formação docente, é preciso 

também retratar o problema do analfabetismo no Brasil, existente desde o 

período colonial. 

           Analfabetismo que é uma palavra utilizada para designar a condição 

daqueles que não sabem ler e escrever. Sobre este conceito e como vem 

sofrendo revisões nas últimas décadas, Ribeiro apresenta que, 

 
[...] em 1958, a Unesco definia como alfabetizada uma pessoa capaz 

de ler ou escrever um enunciado simples, relacionado a sua vida 

diária. Vinte anos depois, a Unesco sugeriu a adoção do conceito de 

alfabetismo funcional (2006, p1).  

  

          Segundo este documento, é considerada alfabetizada funcional a pessoa 

capaz de utilizar a leitura e escrita para fazer frente às demandas de seu 

contexto social e de usar essas habilidades para continuar aprendendo e se 

desenvolvendo ao longo da vida. Em todo o mundo, a modernização das 

sociedades, o desenvolvimento tecnológico, a ampliação da participação social 

e política colocam demandas cada vez maiores com relação às habilidades de 

leitura e escrita. A questão não é mais apenas saber se as pessoas 

conseguem ou não ler e escrever, mas também o que elas são capazes de 

fazer com essas habilidades.  

 O contingente de analfabetos no Brasil, embora tenha caído nas últimas 

décadas, ainda é muito grande. O resultado da PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

de 1982, demonstrava que o Brasil tinha 47% de crianças de oito e nove anos 

analfabetas e, já em 2008, esse percentual diminuiu para 11,5%.  
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            Em 2006 o Brasil apresentava uma taxa de analfabetismo de 10,5%, o 

que corresponde a 14,4 milhões de indivíduos e, considerando-se o conceito 

de "analfabeto funcional", o número salta para 33 milhões, conforme revelou a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).  

 

QUADRO 3 : Analfabetismo na faixa de 15 anos ou mais - Brasil –  
1900/2000    

      

Ano     População Analfabeta (em milhares) Taxa de Analfabetismo 

1900 9.728 6.348 65,3 % 

1920 17.564 11.409 65,0 % 

1940 23.648 13.269 56,1 % 

1960 40.233 15.964 39,7 % 

1980 74.600 19.356 25,9 % 

2000 19.533 16.295 13,6 % 

2006* 14. 4000000 10,5 % 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, *Pesquisa por Amostra de Domicílios (PNAD - 2006) 

 
 Mesmo sendo o maior produtor de riqueza do país, o Estado de São 

Paulo de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

de 2008, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

registrou um aumento no número de crianças e adolescentes analfabetos. O 

levantamento apontou que de 56 mil (4%), em 2007, subiu para 79 mil (5,9%), 

em 2008, o total de crianças entre 8 e 9 anos que não sabem ler nem escrever. 

Na faixa etária dos 10 aos 14 anos, esse número saltou de 29 mil (0,8%) para 

51 mil( 1,5%) em 2008. Estão incluídos nos dados, tanto crianças matriculadas 

nas redes de ensino como as que estão fora da escola. 

Na avaliação da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, 

registrada no portal da educação em 2009, essa diferença é justificada por um 

erro na amostra do IBGE.  

[...] Após avaliar os indicadores, o secretário Paulo Renato Souza 

afirmou que nenhuma outra variável poderia ser responsável pelo 

crescimento, já que não houve pico migratório nem aumento de 
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matrículas nesta intensidade. Além disso, a avaliação dos estudantes 

aplicada pela rede não aponta para essa direção. O secretário 

questiona as margens de erro da Pnad. 

           Mas, o grande peso do analfabetismo encontra-se na faixa dos 50 anos 

ou mais, representando 63,2% do total de analfabetos do Estado.  Acreditamos 

que os dados merecem um estudo mais aprofundado, justamente pela 

preocupação a que o instrumento de avaliação nos remete. A concepção 

construtivista utilizada no Programa “Ler e Escrever” da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo considera que o aluno alfabético não 

necessariamente, é um aluno ortográfico5 e para os pais, esse é um processo 

que pode não estar claro durante a pesquisa do IBGE. 

           Para um melhor entendimento, os níveis estruturais da linguagem 

escrita inicia-se com o nível “Pré -Silábico” quando o alfabetizando não busca 

correspondência com o som. O segundo nível, o “Silábico”, o alfabetizando 

compreende que as diferenças na representação escrita está relacionada com 

o "som" das palavras. No “Nível Alfabético”, o alfabetizando entende que a 

sílaba pode ser separada em unidades menores e no “Nível Ortográfico” a  

identificação do som é garantida com a letra correspondente.           

            Embora a “Alfabetização”  com crianças e adultos ocorra com os 

mesmos níveis estruturais de linguagem, os programas voltados à 

alfabetização de adultos, buscam utilizar conteúdos significativos  de interesse 

à faixa etária a que se trabalha. Assim durante décadas, muitos programas 

para a erradicação do analfabetismo foram elaborados pelos governos como: 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (1947, Governo Dutra); 

Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958, Gov Juscelino 

Kubitschek); Programa Nacional de Alfabetização (1964, Governo João 

Goulart); Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral) (1968-1978, 

Governos da Ditadura Militar); Fundação Nacional de Educação de Jovens e 

Adultos- Educar (1985, Governo José Sarney); Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania-Pnac (1990, Governo Fernando Collor de Mello); 

Programa de Alfabetização Solidária (1997, Governo Fernando Henrique 

Cardoso)  e Programa “Brasil Alfabetizado” (desde 2002). 

                                                 
5  No Nível Alfabético, a identificação do som não é garantia da identificação da letra, o que já ocorre no Nível 
Ortográfico 
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 Ações como estas voltadas à alfabetização, parecem contribuir para a 

queda no índice de analfabetismo no Brasil. No entanto, no documento  do MEC 

–INEP “Mapa do Analfabetismo” em  2002, especialistas em educação, atentam 

para a qualidade dos programas de alfabetização: 

[...] Sempre há e sempre houve disposição da população para 

engajar-se nos programas de alfabetização; o que faltou muitas vezes 

foram programas de qualidade, claramente delineados para seus 

diferentes perfis, e com o nível de profissionalização que se espera 

de qualquer atividade (2003, p.12). 

 

 O descaso com a educação, o preconceito e a exclusão dos analfabetos 

são questões tratadas por Ferraro (2004). Segundo o autor, “o problema do 

analfabetismo emerge no Brasil como um problema político-eleitoral e não 

como uma preocupação voltada para a educação do povo” (2004, p.23). 

 Considerando o exposto, uma possibilidade para se acabar com o 

problema do “analfabetismo” que ainda persiste no Brasil, seria dar maior 

atenção ao “alfabetismo”, ou seja, capacidades e usos efetivos da leitura e 

escrita nas diferentes esferas da vida social. O ensino da alfabetização é um 

processo complexo, que segundo Lerner(1995) deve ser ensinado de forma 

sistemática, para aprender como ocorre a representação gráfica, como ter 

habilidades de expressar as ideias e saber organizá-las na língua escrita.  

 
[...] Ensinar é incentivar a formulação de conceitualizações 

necessárias para o progresso no domínio da língua escrita, é 

promover redefinições sucessivas até atingir um conhecimento 

próximo ao saber socialmente estabelecido ( Lerner,1995, p.130).  

 

A citação do texto de Lerner, foi reservado para este fechamento sobre a 

formação de professores, sobretudo “alfabetizadores”, a fim de darmos 

sequência no próximo capítulo à apresentação das práticas 

educacionais,observadas. Procuramos conhecer nos cursos de Pedagogia, se 

as condições e as práticas do professor alfabetizador são relevantes ao 

processo de aprendizagem ou não, e se influenciam no currículo da instituição. 

Esta é a proposta para o próximo capítulo deste trabalho. 
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CAPÍTULO IV. CURRÍCULO E ALFABETIZAÇÃO 
 

“Conhecer o currículo, é saber sobre as práticas 

educacionais ali existentes, é conhecer o espaço de 

política cultural, espaço este, de construção e 

produção de significações” 

                                                                                              Sacristán (1999, p.54) 

 
4.1. Currículo e Alfabetização  

Para entender a formação de docentes alfabetizadores nos cursos de 

Pedagogia acreditamos que, além de conhecer os documentos históricos, 

teóricos e legais abordando as diferentes concepções de formação, é preciso 

entender um pouco mais sobre os sujeitos responsáveis por esse processo.          

Sustentando-nos em Sacristán (1998), a prática docente também condiciona o 

currículo e nesta perspectiva, o currículo passa a ser um elemento central de 

referência para se conhecer uma instituição e suas práticas educacionais ali 

existentes. 

             Assim, o currículo, entendido como cultura da escola, é construído 

pelas influências das condições políticas, administrativas e institucionais. Nesta 

visão, ele não é um veículo de transmissão do conhecimento e sim, um espaço 

de política cultural, espaço de construção e produção de significações. 

Discutir o currículo, para Sacristán (1999) é, portanto, debater uma 

perspectiva de mundo, de sociedade e de ser humano e ainda: 

[...] quando falamos de currículo, estamos nos referindo ao 

complexo processo sociocultural que fez da escola um dos 

mais importantes meios de compreensão e (re) produção  dos 

conhecimentos produzidos pela humanidade. Para o currículo 

convergem as múltiplas dimensões que constituem as 

identidades constitutivas do gênero humano. No currículo, 

relações de poder, ideologias e culturas são afirmadas ou 

negadas. Enfim, o currículo é compreendido como instrumento 

de inclusão ou exclusão. Toda escola exercita um currículo, 

consciente ou inconscientemente (1998, p.14). 
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 Entendemos assim, que o currículo educacional apresenta marcas de 

uma cultura que nem sempre são visíveis, mas que estão presentes nas 

relações sociais de um determinado tempo e espaço. 

 Quanto à formação do professor alfabetizador, entendemos a 

necessidade no aprofundamento das discussões a respeito da relação entre 

currículo e alfabetização e, nesse sentido, Sacristán contribui com a análise do 

valor cultural da escola: 

 
[...] Retomar e ressaltar a relevância do currículo nos estudos 

pedagógicos, na discussão sobre a educação e no debate 

sobre a qualidade do ensino é, pois, recuperar a consciência 

do valor cultural da escola como instituição facilitadora de 

cultura, que reclama inexoravelmente a descobrir os 

mecanismos através dos quais cumpre tal função e analisar o 

conteúdo e sentido da mesma (2000, p.19). 

 

          O currículo é compreendido como o meio pelo qual são pensados os 

rumos do curso e se concretiza por meio das práticas adquirindo um importante 

papel na formação docente. Entendemos que seja preciso ter clareza frente às 

diferentes concepções acerca da alfabetização, uma vez que, conforme são 

concebidos os currículos, as consequências na formação de professores 

alfabetizadores poderão ser positivas ou negativas. 

           Para conhecer o currículo de algumas instituições, foi necessário fazer 

entrevistas com as pessoas que atuam nesse espaço. Estas apresentam 

opiniões e interpretações diferentes, o que nos leva a entender que currículo é 

constituído pelos educadores e que as divergências existentes no âmbito das 

instituições são importantes para a sua efetivação.  

A elaboração de um currículo não ocorre de forma linear, com a 

imposição das diretrizes oficiais. Ele se dá por meio da gestão, da formação 

continuada, pelas experiências docentes que, entre outros elementos, se 

constituem de contradições, conflitos, interpretações, aceitações, rejeições e de 

práticas cristalizadas. Assim, o professor tem papel central no planejamento e 

desenvolvimento do currículo uma vez que seu trabalho é construído e 

realizado no dia -a -dia, por meio de suas práticas docentes.  
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           Sacristán, embora não trate de currículo nas Instituições de Ensino 

Superior, contribuiu para esse trabalho ao afirmar que, ao lado do currículo 

prescrito indicado nas propostas pedagógicas e nos documentos oficiais, existe 

o currículo em ação, entendido como o currículo real, aquele que, de fato, 

acontece na escola. É a interpretação que professores e alunos constroem a 

partir dos elementos do currículo formal.  

           Desse processo, acreditamos que seja por meio do currículo que se 

efetive a função da escola como instituição, assim como a possibilidade de 

mudanças ou manutenção. Como conceitua Sacristán,  

 
(...) o currículo é um ponto central de referência na melhora da 

qualidade do ensino, na mudança das condições da prática, no 

aperfeiçoamento dos professores, na renovação da instituição escolar 

em geral e nos projetos de inovação dos centros escolares (1998, 

p.32). 

 

 Deste modo, ouvir sobre a formação de professores alfabetizadores nas 

entrevistas ajudou a entender as razões das mudanças que são produzidas e 

aquelas que não chegam a acontecer dentro da instituição educacional, como 

apresentaremos ao final deste trabalho.   

Verificamos que alguns fatores ultrapassam o espaço de atuação do 

professor e se encontram em outras esferas da organização educacional, o que 

Sacristán considera como “currículo prescrito”. No âmbito das Instituições 

Educacionais, notamos que esses elementos, quando vinculados às propostas 

pedagógicas da instituição, definidas por Sacristán como “currículo em ação”, 

alteram princípios, relações pedagógicas e, consequentemente, constroem 

novas configurações para o currículo de formação de professores 

alfabetizadores.  

As definições sobre currículo dadas por Sacristán contribuíram para a 

nossa análise sobre a formação inicial de professores nas instituições 

pesquisadas e para a compreensão de como a alfabetização tem sido 

abordada nesses cursos. Pelos depoimentos dos docentes, pudemos verificar 

como as experiências docentes, da equipe administrativa, influenciam no 

currículo de formação de professores.  
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           Estas relações, para Sacristán (1999), se estabelecem entre o pessoal e 

o social; entre o coletivo e o individual; entre sistema educativo e a estrutura 

social mais ampla. O ensino é compreendido pelo autor como um ofício que se 

apóia em saberes adquiridos pela experiência acumulada na prática social e 

coletiva. Sobre estas experiências, Sacristán (1999) afirma que incluem a 

própria vida escolar pregressa dos docentes, as vivências pedagógicas e a 

formação pedagógica intencionalmente dirigida para o desempenho 

profissional.  

Nesse sentido, um importante aspecto se referiu ao fundamento das 

concepções de alfabetização das professoras entrevistadas que foi permeado 

por conhecimentos, experiências e visão de mundo e que influenciaram a ação 

pedagógica.  

 Por fim, o estudo sobre a formação do professor alfabetizador nos 

cursos de Pedagogia permitiu compreender melhor a especificidade da 

instituição e as características próprias dessa formação. Por meio dos relatos 

das professoras sobre o seu trabalho, foi possível: identificar a significação 

dada à alfabetização nos currículos dos cursos de Pedagogia; relacionar esse 

significado à experiência e formação de professores e coordenador dos cursos 

de Pedagogia, bem como aos aspectos da participação do professor na gestão 

desses cursos; e analisar documentos que orientam e subsidiam a formação de 

professores alfabetizadores, como veremos a seguir nas entrevistas com as 

formadoras de professores alfabetizadores. 

    

4.2. Conhecendo os formadores de professores alfabetizadores 

Apresentaremos as entrevistas com seis educadoras, cuja escolha partiu 

do levantamento das 289 matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia do 

Estado de São Paulo, feito em janeiro de 2010. Inicialmente, levantamos um 

universo de quatro instituições privadas que abordava a disciplina 

‘Alfabetização”, com diferentes cargas horárias e nomenclaturas, bem como 

uma proposta de estágio supervisionado específico a esta disciplina. A 

princípio buscamos também uma que não apresentasse a disciplina 

“Alfabetização” e uma que oferecesse o Ensino à Distância, mas nenhuma 

delas nos autorizou a realizar as entrevistas. 
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Após o exame de qualificação ocorrido em setembro de 2010, 

acrescentamos mais duas instituições: uma municipal, no interior do Estado de 

São Paulo que representasse a dependência administrativa institucional 

“pública” e uma particular na cidade de São Paulo. A justificativa para a escolha 

desta última deu-se por três razões: apresentou a maior carga horária na 

disciplina em “Alfabetização” nas matrizes curriculares das Instituições 

Superiores no estado de São Paulo (280h/a de atividades teóricas e 100h/a de 

práticas); obteve o conceito 5 no exame do ENADE e, por fim, tem a 

especialista em alfabetização “T W” na coordenação do curso. O contato inicial 

com ela foi por meio do correio eletrônico. Posteriormente, falamos ao telefone 

e, então, nos encaminhou à professora da disciplina voltada à ‘Alfabetização” 

para a gravação da entrevista. 

Para atingir os objetivos deste trabalho foi preciso escolher os sujeitos 

que participariam das entrevistas, com critérios e perfis predefinidos, no sentido 

de assegurar, tanto quanto possível, a composição de um grupo representativo.  

Em contato inicial por telefone, procuramos agendar entrevistas com 

docentes de diferentes faixas etárias, pois o nosso objetivo era poder contar 

com professoras formadas em diferentes épocas. Nossas entrevistadas se 

formaram nas décadas de 1970, 1980 e 1990 e nas modalidades de ensino 

médio, superior e pós-graduação. São professoras em pelo menos mais uma 

instituição de ensino superior, com experiências no cargo de 2, 4, 5, 6, 13 e 15 

anos. Cinco foram alfabetizadoras no ensino fundamental e terminaram o 

Curso de Pedagogia nos anos de 1999, 1986, 1985, 1982, 1978 e 1980 

respectivamente. Uma apenas tem formação superior  no Curso de Letras. 

Todas as docentes têm duplicidade de trabalho. Além do acúmulo em 

instituições superiores, duas das entrevistadas são professoras do ciclo básico 

da rede pública estadual. Além da disciplina “Alfabetização”, regem as 

disciplinas de Metodologia de Ensino, Libras, Prática de Ensino, Currículo 

Escolar, Didática da Língua II e Português. Uma acumula, na mesma 

instituição, o cargo de coordenação com o de docente lecionando a disciplina 

“Alfabetização”. 
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Quadro 2. Caracterização das Professoras Alfabetizadoras 
 

Profª Tempo 

ensi sup 

Ano da 

formação 

Modalidade 

formação 

Experiê 

Ens Fund 

Acúmulo 

de cargo 

*C. horária Dependência 

Administ Instit 

A 13 anos 1978 Normal/ 

Pedagogia 

Pós Grad 1* 

sim Sim 

“Alfab”sup 

Metodolog 

L 80h/a e 

60h/a de 

estágio sup 

Universidade 

particular 

B 2 anos 1999 CEFAM 

Pedagogia 

sim Sim 

“Alfab”sup 

Ens.Fund 

I 

80h/a 

Universidade 

particular 

C 5 anos 1985 Normal/ 

Pedagogia/ 

sim Sim 

“Alfab”sup 

Portug sup 

P Ensino 

Ens Fund 

II 

80h/a 

Faculdade 

particular 

D 6 anos 1982 Normal/ 

Pedagogia 

sim Sim 

“Alfab”sup 

Libras sup 

Coord Ped 

III 

80h/a 

Faculdade 

particular 

E 15 anos 1980 Fac. Letras 

Mestrado/ 

Doutorado2* 

não Sim 

“Alfab” sup 

DidLíngua 

Metod sup 

IV 

160h/a 

Universidade 

Municipal 

pública 

F 4 anos 1986 Pedagogia sim Sim 

“Alfab”sup 

Estág Sup 

V 

220h/a e 

110h/a de 

estágio sup 

 

Instituto 

Superior de 

Educação 

particular 

 
1* atuou no âmbito de Secretaria Estadual de Educação de S.P, como formadora de Pedagogos. 

2* responsável pelo Projeto “Laboratório da Alfabetização, na Instituição em que atua. 

3* instituições identificadas por numerais romanos de I a V 

 

Buscamos com as entrevistas analisar as concepções dessas 

educadoras e suas implicações no ensino da alfabetização. Questionamos os 

conhecimentos adquiridos na sua formação inicial e se ainda hoje, essa 

formação  confronta ou se integra à sua ação pedagógica.  
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Sob esta perspectiva, as entrevistas transcorreram com um roteiro pré- 

estabelecido, procurando com base nas questões centrais da pesquisa, 

abarcar os seguintes eixos estruturantes:  

• 4.2.1. Experiências do professor com a Alfabetização: Como você foi 

alfabetizada? Que experiências você obteve com este ensino? Além de 

professora universitária, você já atuou em classes de alfabetização? Você 

acredita que essas experiências estão presentes na sua ação docente?  

• 4.2.2. Formação dos docentes que formam alfabetizadores nos 
Cursos de Pedagogia: Onde e como ocorreu sua formação enquanto 

professora formadora de alfabetizadores? Que concepção de alfabetização 

estava presente nesta formação? Você atualmente encontra tempo/espaço 

para aprofundar seus estudos? Onde e como?  

• 4.2.3. Formação atual dos futuros professores alfabetizadores: Na 

sua IES os documentos institucionais (Projeto Pedagógico, Plano de 

Ensino, Matrizes Curriculares) se confrontam com as orientações contidas 

nas legislações? Eles orientam e subsidiam a formação de professores 

alfabetizadores? Você participa da elaboração desses documentos? Como 

ocorre a relação entre a teoria ensinada e a prática no processo de 

alfabetização? Você acredita que o currículo que norteia a formação inicial 

docente, prepara esses futuros professores, para enfrentar a tarefa 

específica de alfabetizar? 

          A duração de cada entrevista foi de vinte minutos à uma hora. Todas as 

entrevistas foram realizadas em local sem interferência de pessoas: sala dos 

professores e sala de reuniões. A identificação das entrevistadas ocorreu por 

meio de uma letra alfabética, seguida da ordem em que foram entrevistadas: A, 

B, C, D, E e F. No processo de análise, as respostas foram organizadas em 

blocos, de acordo com os eixos já definidos no roteiro e que consideramos 

importantes para este trabalho. 
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4.2.1. Experiências do professor com a Alfabetização 

No tocante às experiências das professoras com a Alfabetização 

enquanto alunas do ensino básico, como veremos nos trechos das entrevistas, 

todas foram alfabetizadas com cartilhas. Uma condição em especial apareceu 

quando lembravam, com emoção, esse aprendizado e os professores que as 

alfabetizaram, fatores estes que, parecem estar presentes na sua prática 

pedagógica:  

[...] Fui alfabetizada em escola de freira, mas brincava muito. 

Gostávamos muito da cartilha (professora A). 

 

[...] Estudei em colégio de freira e lá aprendi “A” de “Abelha” e 

foi uma coisa muito gostosa! Naquele contexto social era o que 

encaixava. Tenho ótimas recordações dessa minha primeira 

professora (professora B). 

 

[...] Minha mãe era professora alfabetizadora (sorriso), acho 

que isso influenciou minha escolha, pois sempre quis ser 

professora. Ela é quem alfabetizou meus irmãos. Eu fui 

alfabetizada pela cartilha, como minha mãe ensinava 

(professora E). 

 

             Embora atualmente encontremos críticas às cartilhas, na memória das 

professoras, sua utilização é relatada como uma aprendizagem prazerosa. 

Apenas a Professora “E” destaca as consequências negativas do ensino da 

alfabetização pela cartilha: 
 

[...] Eu fui alfabetizada pela cartilha, mas vejo, defendo e acho 

que tem que ser bem diferente da forma como eu fui 

alfabetizada. Sempre vem esta questão pelos alunos: “fui 

alfabetizada pela cartilha e deu certo, funcionava, sei ler bem” . 

É bem difícil mostrar aos alunos que, “funcionava”, mas a que 

custos? Quando mostramos os resultados das avaliações 

como do SARESP, a gente vê que a nossa população lê e 
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escreve com muita dificuldade de compreensão. E isso tem 

muito a ver com a forma de ensino (professora E) 

 

 Quanto à docência em classes de alfabetização no Ensino Fundamental, 

as professoras relatam que essas experiências ainda hoje, se integram à sua 

ação pedagógica. Sacristán (1999) contribui para essa análise, afirmando que 

o ensino é compreendido como um ofício, que se apoia em saberes adquiridos 

pela experiência acumulada na prática social e coletiva. Apenas a professora 

“E” não lecionou nessas classes, pois sua formação foi no curso de Letras. 

 
[...] Terminei a graduação em 85 e em fevereiro de 86 estava 

iniciando em uma turma de alfabetização Estou relatando a 

minha experiência! Eu tenho 28 anos de profissão e dos 28,  12 

em alfabetização (professora A). 

 

[...] Para nós professores de séries iniciais, alfabetizar faz parte 

da premissa educativa, mas acredito que um bom trabalho só é 

efetivo quando o professor é especialista na área e gosta do 

que faz, é comprometido. (professora C). 

 

[...] Tive a prática da alfabetização com o MOBRAL, Curso de 

Alfabetização de Adultos e dez anos de docência com as séries 

iniciais  (professora D). 

 

[...] A experiência que tive como professora do ensino 

fundamental me ajuda a explicar o processo pelo qual as 

crianças passam, até chegar a compreender o funcionamento 

do sistema alfabético de escrita (professora E). 

 

       O relato das experiências das professoras nas classes de alfabetização 

induz à existência de um currículo em ação, entendido como currículo real, 

aquele que, de fato, acontece. Nesse caso são as experiências ocorridas em 

classes de alfabetização e que se encontram hoje, presentes nas aulas 

administradas pelas entrevistadas, nos cursos de Pedagogia. 
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• 4.2.2. Formação dos docentes que formam alfabetizadores nos 

Cursos de Pedagogia 

Verificamos que as entrevistadas tiveram sua formação em diferentes 

espaços: Escola Normal, CEFAM, Cursos de Pedagogia e Pós-Graduação. 

Das docentes entrevistadas, três são egressas dos cursos de graduação 

oferecidos por instituição pública e as outras três instituições privadas.  

Em relação à formação que precedeu ao Curso de Pedagogia, quatro 

tiveram formação docente no curso médio: uma no CEFAM, três na Escola 

Normal. Essas primeiras formações em “Alfabetização” ocorridas nos anos de 

1980 foram muito valorizadas pelas entrevistadas, por já se trabalhar a 

concepção construtivista e pelos estágios supervisionados: 

[...] Comecei a estudar sobre alfabetização no CEFAM, onde 

amei de paixão. Já tinha a proposta construtivista, estava no 

auge nos anos 1980, aprendi mais no CEFAM do que na 

faculdade, depois. Nós tínhamos um laboratório de 

experiências, muitas horas de estágio (professora B). 

 

[...] Na época que aprendi a alfabetizar, no curso Normal, fiz 

um curso muito bom! Executei projetos em favelas e igrejas, e 

durante dois anos fui alfabetizadora no Bairro Parelheiros – 

Cipó em uma favela com uma comunidade indígena. Gostei 

muito e aprendi muito com esses estágios (professora C).  

 

[...] A minha primeira formação foi no Curso Normal para 

formação de professores primários, com estágio 

supervisionado pela professora de didática e alfabetização. 

Tinha aula no período da manhã e o estágio era à tarde, na 

escola primária. Atribuo à minha prática com a alfabetização 

em parte, pela aprendizagem desta primeira alfabetização 

(professora D). 

 

A formação de professores no CEFAM enfatizava o ensino da 

alfabetização. A prática de ensino na formação docente valorizava o estágio 
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(720h/a) nas escolas de primeiro grau, num sistema de monitoria em que os 

alunos recebiam uma remuneração. 

Já no ensino superior, as pedagogas destacam a falta de atividades 

práticas nessa disciplina e destacam a densidade teórica em suas formações 

nas décadas de 1970 e 1980 como veremos a seguir:  

 
[...] na década de 1980 até 1990, os cursos de graduação eram 

muito diferentes. Eu tive até Biologia! Tinha que estudar 

Psicologia, Biologia para entender como acontece essa 

questão (professora A). 

 

 [...] a faculdade ajudou na parte teórica. Quando eu estudava  

sobre alfabetização, associava à prática adquirida no CEFAM, 

o que me ajudou muito nesses estudos. Mas, onde eu aprendi 

mesmo foi no CEFAM. Infelizmente os nossos cursos de 

graduação possuem pouca carga horária na disciplina 

“alfabetização” e assim não dão a base necessária para 

exercermos essa profissão (professora B). 

 

[...] a Pedagogia cursada posteriormente veio contribuir mais 

com a teoria (professora/coordenadora D). 

 

[...] Minha formação em “Letras” não contribuiu para o 

conhecimento sobre “Alfabetização”, pois era muito tradicional 

(professora E). 

 

Em relação à “Alfabetização” existente no ensino superior, as 

professoras ressaltaram o pouco tempo dedicado a esta disciplina. Dificuldade 

maior foi apresentada pela Professora “E”, quando relatou a falta desta 

disciplina, nos cursos de Letras.  

A parte teórica foi mencionada várias vezes e os depoentes ressaltaram 

o seu peso no curso, bem maior que a prática. A professora “A” põe em 

evidência a importância dos estudos teóricos e a centralidade dos clássicos. 



85 
 

 
 

Constatamos que, embora tivessem diferentes formações enquanto 

alfabetizadoras, foi na prática de sala de aula no ensino fundamental, que as 

professoras aprenderam a alfabetizar: 

 
[...] Eu fiz um trabalho voluntário durante quatro anos em um 

abrigo com crianças portadoras do HIV. Era uma classe com 

crianças de 8 a 12 anos de idade que não sabiam ler e 

escrever e duas vezes por semana eu ia até lá (professora A). 

 

[...] Mas, só aprendi mesmo alfabetizar, quando eu fui para a 

sala de aula. É claro que com um bom ensino teórico, ajuda a 

tirar algumas dúvidas. Mas, só na sala de aula é que eu fui 

realmente a aprender alfabetizar (professora B). 

 

[...] A prática ainda pode acontecer quando o docente que 

ministra a disciplina é experiente, conhece como ocorre a 

alfabetização e consegue promover atividades práticas 

(professora C). 

[...] As práticas com professores alfabetizadores participantes 

do programa de Formação Educacional em escola primária, me 

proporcionaram experiências favoráveis para coordenar um 

projeto de estágio com as alunas da Pedagogia 

(professora/coordenadora D). 

[...] O que determinou a minha formação é que fui 

coordenadora pedagógica nas Oficinas das Diretorias de 

Ensino da Secretaria do Estado de São Paulo. Exerci durante 

dez anos essa função e com isso, comecei a me interessar 

sobre esse assunto, inclusive meu mestrado foi sobre essa 

experiência com o ciclo básico. Como essa experiência me 

formou! (professora E). 

Os relatos apontam que as experiências com alfabetização adquiridas 

no ensino médio proporcionaram muito conhecimento e mudaram a forma das 

professoras verem esse ensino.  
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A entrevistada “E” só foi adquirir esse conhecimento durante o período 

que atuou nas oficinas da Secretaria da Educação, fato este que contribuiu 

para entendermos um currículo em ação. 

 Formação em pós-graduação e continuada das professoras 
Pelos relatos, pudemos entender que a elaboração de um currículo se 

dá por meio das experiências e também pela formação docente que, entre 

outros elementos, se constituem de contradições e interpretações. Verificamos 

que foi por meio dos cursos de pós-graduação e formação continuada que as 

professoras, após o curso de Pedagogia, puderam aprofundar seus estudos, 

interpretando e atualizando os conceitos específicos das áreas da 

alfabetização. 

 
[...] fiquei 12 anos trabalhando Alfabetização e durante esse 

tempo, fiz o curso de pós-graduação em Alfabetização. Falo 

para minhas alunas que precisamos ter formação continuada 

sempre. Temos que arrumar tempo nem que seja uma vez por 

semana para aprofundarmos nossos estudos (professora A). 

 

[...] alfabetizar requer intenções e práticas específicas que 

caberá ao futuro professor pesquisar, estudar e elaborar seus 

planos adequadamente, sendo que nesse processo caberá 

uma formação continuada pela escola (professora C). 

 

 [...] Depois fiz mestrado e doutorado em lingüística aplicada 

sempre voltada à língua materna (professora E). 

 

Os relatos ajudam a entender a necessidade das entrevistadas em 

aprofundar seus estudos sobre “Alfabetização, pois ainda hoje, buscam 

atualização pedagógica, como veremos ao final desse capítulo.  

Também encontramos a formação continuada oferecida pelo governo 

federal aos professores alfabetizadores do ensino fundamental. No documento 

“Alfabetização e Letramento” do MEC (2009), encontramos a justificativa desta 

formação, pela falta de aquisição dos conceitos específicos desta área, não 

aprendidos na formação inicial. 
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Considerando que o ensino se apóia, segundo Sacristán (1999), em 

saberes adquiridos pelas vivências e pela formação docente, esses elementos 

norteiam o currículo das IES e nos ajudam a entender a formação inicial dos 

futuros professores alfabetizadores. 

• 4.2.3. Formação atual dos futuros professores alfabetizadores 

Relação das professoras com os documentos que subsidiam o curso de 
Pedagogia 

Uma questão importante na formação de alfabetizadores nos cursos de 

Pedagogia é a forma como o currículo se estrutura e se os conteúdos 

propostos são revistos e atualizados. Isto porque esses elementos, quando 

vinculados às propostas pedagógicas da instituição, definida por Sacristán 

como “currículo em ação”, alteram princípios, relações pedagógicas e, 

consequentemente, constroem novas configurações para o currículo de 

formação de professores alfabetizadores. Por esse motivo, durante as 

entrevistas buscamos conhecer como são elaborados os documentos, 

especificamente o Projeto Pedagógico e as Matrizes Curriculares. 

           Para isso, a instituição deveria se basear nas legislações emanadas das 

instâncias de decisão política, a que Sacristán denomina de “Currículo 

Prescrito”. As orientações apresentadas nas Diretrizes Curriculares (2006) 

indicam novas formas de se pensar o currículo e sua organização, para além 

daquelas concepções fragmentadas, restritas, fundamentando-o nos princípios 

de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética (Diretrizes 

Curriculares, 2006).  Assim, entendemos que para que se efetive esta mudança 

seria importante a participação e, ao mesmo tempo, a formação dos 

professores alfabetizadores nos espaços de decisões educacionais. 

          Embora a LDB/96 ressalte a importância do trabalho coletivo dos 

profissionais da educação na elaboração dos documentos institucionais com 

autonomia, somente duas entrevistadas apresentaram esta prática nas suas 

IES.  
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[...] Fui buscar mais teorias, mais outras teorias e fui juntando a 

minha teoria com a prática e junto com a coordenadora, fui 

ensinando (Professora A). 

 

[...] Trabalhamos muito juntos, pensamos e programamos 

nossas aulas juntas, temos encontros bimestrais com toda a 

equipe de professores coordenados pela professora “CH”, que 

nos apóia muito nas nossas ações. Depois faz encontros 

também por área, dá abertura a nós. 6 (professora E). 

 

A professora “E” relata que, durante a discussão sobre a reestruturação 

do curso de Pedagogia, conseguiram manter e ampliar a carga horária da 

disciplina “Alfabetização”, mesmo diante do fato da Universidade Municipal ter 

diminuído o tempo de formação do curso que inicialmente duraria 4 anos, para 

3 anos, a partir de 2010. Verificamos, em seu depoimento, que apesar dos 

professores, alunos e coordenadora pedagógica não concordarem com a 

diminuição de um ano no curso de Pedagogia, foi decidido administrativamente 

pelo fechamento de um período, sem respeitar as opiniões dos participantes 

diretos nesse processo. O curso de graduação desta instituição municipal 

oferece às professoras moradoras no município bolsa de estudo, enquanto que 

no curso de pós-graduação é cobrada uma mensalidade. 

Esta decisão sugere uma relação pouco participativa e uma menor 

possibilidade do currículo sofrer a interferência dos professores e, em 

decorrência, ser definido pelos gestores da IES. 

Entendemos, assim, que as possibilidades das professoras confrontarem 

suas experiências passadas e seus conhecimentos com as orientações 

curriculares emanadas das instâncias de decisão política se restringem, bem 

como, a possibilidade de mudança nas suas práticas pedagógicas. 

Assim, a participação efetiva dos professores em momentos de decisões 

educacionais como na elaboração dos documentos institucionais que 

subsidiam o curso de Pedagogia, especificamente o Projeto Pedagógico e as 

Matrizes Curriculares, contribuiria para atender algumas das suas reais 

necessidades, como veremos a seguir. 

                                                 
6A Professora “E” é responsável pelo projeto “Laboratório de Alfabetização”, para atendimento de crianças 
matriculadas nas escolas públicas e que apresentam dificuldades no ensino da alfabetização. 
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 Projeto Pedagógico  

O caráter coletivo do trabalho escolar, ressaltado na Lei de Diretrizes 

Bases (LDB), propõe que as equipes de cada unidade educacional elaborem o 

Projeto Pedagógico como documento orientador do trabalho. Mas, durante as 

entrevistas constatamos que são poucos os Projetos Pedagógicos elaborados 

coletivamente: 

 
[...] A gente chega mais cedo, sentamos e, como a Suzana é 

professora da disciplina há mais tempo, passa para a gente e 

daí, discutimos mais algumas coisas. (professora A) 

 

[...] Aqui na faculdade o Projeto Pedagógico depende da 

coordenação e de “qual aluno a escola quer formar,” que nem 

sempre é o real, está ligado ao ideal (professora C)7. 

 

[...] O projeto pedagógico é apontado como norteador, mas não 

garante a prática (professora D). 

 

Assim, verificamos que as professoras que atuam nas instituições 

particulares têm mais dificuldade em elaborar o Projeto Pedagógico de forma 

coletiva, como ocorre na instituição “I” onde a professora mais experiente 

“passa” o conteúdo para as demais. Também a professora “C” da instituição 

“II”, não participa da elaboração dos documentos, os quais são feitos pela 

Coordenadora Pedagógica. Os depoimentos sugerem que nas IES particulares, 

não há participação dos professores nesse processo e indica a existência de 

uma gestão hierarquizada, diferentemente da Instituição pública “E” onde 

parece haver algum trabalho coletivo. 

 
[...] Trabalhamos muito juntas, pensamos e programamos 

nossas aulas juntas, temos encontros bimestrais com toda a 

equipe de professores (professora E). 

 

 
                                                 
7  O Projeto Pedagógico da Instituição II,considera os novos desafios sócio-econômico-culturais, 
para o atendimento de seus alunos: frequentadores no curso noturno, trabalhadores e de baixa renda. 
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Matrizes Curriculares 
 Além dos Projetos Pedagógicos, tivemos acesso às matrizes curriculares 

das IES, no momento em que fizemos as entrevistas com as professoras. 

Pelos depoimentos, todas as instituições utilizam as Diretrizes Curriculares 

para elaborar os seus documentos institucionais, apresentando elementos para 

pensarmos, como o currículo em ação é permeado pelo “oficial”. Assim, o 

depoimento da professora “F”, contribui para essa análise, quando informa que 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (2006) subsidiam a elaboração das 

Matrizes Curriculares e do Projeto Pedagógico, em que o trabalho em 

“Alfabetização” é priorizado. 

[...] No meu entender, as Diretrizes Curriculares Nacionais, as 

Matrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico do Instituto estão 

em consonância e subsidiam o meu trabalho como docente. 

Meu curso foi planejado de acordo com tais orientações e 

diretrizes, porém tem o diferencial citado acima8, que é marca 

do Instituto (professora F). 

Já a professora “A” em seu depoimento, diz que inicialmente a 

Instituição “I” apresentava as Matrizes Curriculares já prontas, mas que  

atualmente encontra espaço para coletivamente reformulá-las, atendendo às 

orientações contidas nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Pedagogia. 

 
[...] Em relação às Matrizes Curriculares, elas não são 

elaboradas. Quando um curso de Pedagogia é autorizado, 

essa ementa já está pronta... Depois que você tem o 

reconhecimento, você pode ir mudando [...] Então estamos 

tentando fazer esses “ajustes” (professora A).  

 

 [...] As matrizes e o projeto pedagógico são apontados como 

norteadores, mas não garantem que as práticas dos 

professores sejam confrontadas com as diretrizes curriculares. 

Não podemos definir que a gestão da sala de aula contemple o 

que os registros apresentam (professora C).  

 
                                                 
8A Instituição tem a maior carga horária no Estado de São Paulo (220h/a) nessa disciplina e ainda tem como 
Coordenadora, uma pesquisadora na área de alfabetização. 
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           A professora “D” participa da avaliação e da elaboração das Matrizes 

Curriculares do curso de Pedagogia. No que diz respeito à disciplina 

“Alfabetização”, ela se apóia nos conteúdos e bibliografia das orientações 

curriculares governamentais, do ensino fundamental. 
 

 [...] Particularmente, faço com que os Parâmetros Curriculares 

e das propostas e orientações curriculares do Estado e 

Município permeiem as ações e bibliografia do curso 

(professora/coordenadora D). 

 

Pelos depoimentos entendemos que o professor tem um papel 

importante na elaboração dos documentos institucionais. Com a interpretação 

que eles fazem das propostas pedagógicas e dos documentos oficiais, 

elementos do currículo formal, eles vão construir o currículo real, aquele que, 

de fato, acontece na escola. Assim, a redução da carga horária estabelecida 

nas Matrizes Curriculares para o ensino da “Alfabetização” passa a ser um fator 

significativo para esta aprendizagem, uma vez que o trabalho do professor é 

construído e realizado no dia-a-dia, por meio de suas práticas pedagógicas. 

No levantamento realizado em janeiro de 2010 com as Matrizes 

Curriculares das IES, a disciplina “Alfabetização” nas Instituições particulares I, 

II e III, se apresenta com 80h/a, tempo esse que a professora “C’ acredita ser 

pouco para dar conta de todo o conteúdo.  

[...] Mas, como temos poucas aulas para dar muito conteúdo, 

não dá para ficar só nisso. Então, o que eu percebo é que 

durante o intervalo das aulas ou depois, elas vêm e perguntam 

(professora B). 

 

[...] Na matriz curricular desta Faculdade encontramos 80h/a 

dedicadas à disciplina “Alfabetização” que acho poucas aulas 

para dar conta de todo o conteúdo. (professora C). 

 

Já a instituição IV, que possui dependência administrativa por ser 

pública, possui carga maior de horas/ aula na disciplina “Alfabetização”: cento e 

sessenta (160h/a) e a Instituição V particular, apresenta um trabalho 
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diferenciado em alfabetização com duzentas e vinte (220h/a). Este dado parece 

contribuir para que a sua professora (“F”) dissesse em seu depoimento, que os 

pedagogos desta instituição saem aptos a enfrentar uma classe de 

alfabetização. 

Entendemos que, mesmo sendo as instituições com a maior carga 

horária na disciplina de “Alfabetização” no Estado de São Paulo, não chegam 

às 760h/a estabelecidas no período em que existiam os CEFAMs em 2000. Já 

em relação às 300h/a de estágio supervisionado estabelecidas pelas Diretrizes 

Curriculares (2006) de observação, participação e regência, pelos depoimentos 

das professoras parecem contribuir para a especificidade da formação do 

futuro professor alfabetizador nas séries iniciais de escolaridade, como 

veremos a seguir.   

Estágio Supervisionado 
A exigência do estágio supervisionado está estabelecida no 7º artigo das 

Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia e todas as instituições 

pesquisadas, atendem às expectativas legais. Mas, como Gatti (2009) já havia 

apresentado em sua pesquisa, os estágios supervisionados apresentados nas 

diretrizes curriculares, também “não se apresentam de forma consistente, pois 

não fica claro sobre como deve ser essa experiência, tão importante para o 

educador” (2009, p.29).  

 
[...] Quem acompanha os estágios, é outra pessoa, mas como 

na sala comentam, falam e mesmo pegam a gente nos 

corredores, então é nesse sentido assim que ficamos sabendo 

o que tem ocorrido nos estágios. (professora B). 

 

No depoimento da Professora “B”, há indício de que, nesta instituição, 

não há um trabalho coletivo também em relação às alunas estagiárias, como 

nos referimos anteriormente. A professora responsável pelo acompanhamento 

dos estágios não tem oportunidade de planejar e avaliar esse trabalho com a 

colega responsável pela disciplina “Alfabetização”.  
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Este fato reforça a pesquisa realizada por Gatti (2009) em que a 

observação é a atividade mais freqüente nos registros dos estágios e 

raramente aparece a relação entre o que foi visto na prática e a teoria. 
 

 [...] As práticas escolares aparecem subjetivamente nessas 

instituições, considero um faz de contas quando se estabelece 

o estágio supervisionado, pois este é distante e não contempla 

as necessidades reais. (professora C). 

[...] A orientação (Bolsa Alfabetização) é para que as 

estagiárias acompanhem os alunos com menos dificuldade de 

aprendizagem e a professora da classe, com os que 

apresentam mais dificuldade. Mas na realidade, elas 

acompanham as crianças de inclusão (professora E). 

Constatamos no Projeto Pedagógico da Instituição “I”, a falta de clareza 

para a execução dos estágios supervisionados:  

 

[...] conhecer todas as atividades próprias da vida da escola, 

incluindo o pedagógico, administrativo, as reuniões, os eventos 

e a avaliação da aprendizagem, assim como de toda a 

realidade da escola; Articular o conhecimento teórico adquirido 

durante o curso e a reflexão para a ação do pedagogo na 

escola e em outros espaços educacionais não formais (PP 

2010 da Instituição “I”, professoras “A” e “B”). 

 

 Além da dificuldade em atender a todos esses objetivos, constatamos a 

falta de um encaminhamento específico para essas atividades, que como 

apresentou a professora “B”, “cada um vai buscar seu estágio onde achar 

melhor!”. Os estágios mais organizados, como a professora “B” e “E” relatam, 

estão relacionados ao Programa “Bolsa Alfabetização”: 

 
[...] A gente percebe nitidamente a diferença entre os alunos 

que participam desse programa, daqueles que escolhem os 

locais desses estágios de acordo com suas possibilidades 

(Professora “B”). 
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[...] Quanto ao material do “Bolsa Alfabetização” ele é dado a  

todos os alunos! O material é muito bom, a crítica que fazemos 

é que ele é muito diretivo. Dizemos sempre que ele deve ser 

um apoio (professora E). 

 

             Verificamos que, embora quatro instituições (“I”, ”II”, ”III” e ”IV”) 

participem do Programa Bolsa Alfabetização e este exija o estágio 

supervisionado no ensino fundamental da rede pública, apenas a instituição “I”  

apresenta, em suas matrizes curriculares, a carga horária desta prática (60h/a).  

A Instituição particular “V” não participa deste programa, mas parece ter 

encontrado espaço significativo também na prática da formação docente, pois 

apresenta a maior carga horária para o estágio em alfabetização (100h/a). A 

professora “F” desta IES ressalta a importância do trabalho organizado, das 

orientações e da integração entre as alunas e docentes, porque quando isso 

não ocorre, são percebidas perdas nessa formação. Isto nos leva a pensar que, 

nesta instituição, exista uma formação de caráter mais concreto e integrado: 

[...] Sempre oriento os estágios antes da ida às escolas e essa 

orientação é antecedida por vídeos do PROFA Também 

discutimos procedimentos para chegar à escola e para interagir 

com as crianças e professores. As observações são 

registradas por escrito e, quando há possibilidade e a escola 

autoriza, as avaliações diagnósticas e as situações de leitura e 

de escrita observadas são filmadas para serem discutidas em 

aula. As observações são realizadas preferencialmente em 

escolas públicas e eventualmente em escolas particulares com 

crianças que ainda não estão alfabetizadas (professora F). 

Durante as entrevistas podemos verificar que a estrutura curricular e a 

organização dos componentes disciplinares são alicerces para a formação dos 

futuros professores alfabetizadores e, daí sentimos a necessidade em 

compreender como ocorre a participação das professoras nesse processo, Elas 

apresentam opiniões, o que nos leva a entender que as divergências existentes 

no âmbito das instituições são importantes para a efetivação de um currículo, 

como veremos a seguir. 
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Participação das professoras alfabetizadoras nos Cursos de Pedagogia. 
Em relação às ações docentes desenvolvidas no ambiente de trabalho 

dentro dos cursos de Pedagogia verificamos que há uma sobrecarga de aulas 

ministradas pelas docentes, pois todas têm duplicidade de trabalho e atuam em 

pelo menos dois dos turnos matutino, vespertino e noturno,  predominando o 

trabalho no curso noturno. 

  
 [...] Temos muitas turmas: três turmas à tarde e quatro à noite 

e a professora Suzana não consegue completar a carga horária 

dela e assim eu e a Renata estamos entrando (professora A). 

 

Pudemos notar também nos depoimentos das professoras algumas 

mudanças significativas ocorridas no currículo das instituições, após a LDB 

(1996). A partir desta legislação, os cursos de Pedagogia passaram a formar 

docentes, especialistas e gestores e a carga horária das disciplinas voltadas à 

formação profissional específica como “Alfabetização”, foi reduzida. Essas 

disciplinas passaram a ocupam apenas 30% da grade curricular dos cursos, 

segundo Gatti (2009) e, assim, pudemos inferir que a parte curricular que 

propicia o desenvolvimento de habilidades profissionais específicas para a 

atuação nas escolas e nas salas de aula, como “Alfabetização”, foi prejudicada. 

Segundo cinco entrevistadas, este fato contribui para que os futuros 

professores alfabetizadores, não tenham um ensino adequado nos atuais 

Cursos de Pedagogia. 

 
[...] Por exemplo, nesta Instituição formam professores para 

séries iniciais, do primeiro ao quinto ano, ciclo I, Fundamental I, 

para Educação Infantil e para serem gestores educacionais. Na 

outra Instituição onde trabalho, forma-se pedagogos para 

trabalhar com educação infantil, séries iniciais e pedagogos 

hospitalares, eles têm disciplina na área hospitalar. Então ele é 

voltado para essas disciplinas. Então, assim (pausa) abrange 

muuuuuito, Maria do Carmo, e aí a Alfabetização um semestre. 

Dos sete semestres de Pedagogia nesta Instituição, nós temos 

apenas um em Alfabetização. Em outra que também dou aula, 

também é um só de Alfabetização, apenas um semestre de 
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Alfabetização. Então eu pergunto como vai ser esse 

profissional? Até que ponto os cursos de Pedagogia estão 

formando professores? (professora A). 

 
[...] E hoje infelizmente o que eu posso dizer a você é que eu 

dou aula de Alfabetização (pausa) na graduação e na pós –      

-graduação, Maria do Carmo, e eu posso dizer que na 

Graduação, os cursos de Pedagogia não estão preparando o 

professor a ensinar (professora A). 

 

[...] Eu não acredito que os alunos saiam preparados a assumir 

uma sala de alfabetização. Sei que o conhecimento não pode 

ser fragmentado, mas faz-se necessário um professor 

especialista em alfabetização (professora C).   

 

 [...] Acredito que não, o curso pode preparar para o magistério 

no âmbito geral, mas alfabetizar requer intenções e práticas 

específicas que caberá ao futuro professor pesquisar, estudar e 

elaborar seus planos adequadamente, sendo que nesse 

processo caberá uma formação continuada pela escola 

(professora /coordenadora D). 

 

[...] Sim, acredito no que diz respeito à Instituição “V”9.Como 

formadora de professores, tenho escutado vários relatos de 

professores que dizem que a faculdade não os ensinou nada 

sobre didática. Considero que os conteúdos ensinados nos 

cursos de formação de professores alfabetizadores são muito 

significativos (professora “F”). 

 

Como exposto, quando perguntamos se “o egresso do curso de 

Pedagogia está apto a exercer sua função, como professor alfabetizador, nas 

1ªs séries do Ensino Fundamental?”, apenas uma professora “F”, cuja 

instituição apresenta um trabalho específico com alfabetização respondeu de 

                                                 
9
   Resposta  da  docente  ,  quando  questionada “Você acredita que o currículo que norteia a formação inicial 

docente, prepara os professores, para enfrentar a tarefa específica de alfabetização. 
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forma positiva. As demais sentem a necessidade em melhorar/mudar a 

formação desses futuros alfabetizadores. 

Assim, entendemos que o currículo de alfabetização não se implementa 

nos cursos de Pedagogia. Não encontramos uma estrutura curricular na qual 

os alunos desses cursos pudessem ter acesso aos conteúdos e às práticas 

pedagógicas com os quais vão lidar quando forem atuar nas classes de 

alfabetização. Daí, segundo Soares (2004), a necessidade da inclusão de 

disciplinas relativas às metodologias de alfabetização na formação inicial e um 

espaço de discussão sobre as especificidades desta área de conhecimento. 
 

Concepção, metodologia e conteúdos da alfabetização 

Quanto à metodologia, concepção e conteúdos ensinados nos cursos de 

formação de professores alfabetizadores, pudemos constatar nas quatro 

instituições que desenvolvem o programa “Bolsa Alfabetização” que, embora 

no documento oficial do Programa “Bolsa Alfabetização”10 (currículo prescrito) a 

concepção apresentada seja construtivista, o que prevalece em sala de aula é 

a experiência da professora (currículo em ação). 

 [...] Eu não sou contra o ensino com a cartilha, vai depender 

do contexto. Para Alfabetização não há receita, existem várias 

metodologias, vários processos e várias possibilidades de se 

alfabetizar e nós temos que conhecer todas. [...] Aqui eu 

percebo quando vamos tratar de alfabetização eu trabalho de 

um jeito e a colega de outro (professora A). 

 

[...] Eu tenho uma visão de Alfabetização, a outra professora 

outra. Eu acabo usando muito as minhas vivências com a 

alfabetização ao dar aulas aqui na faculdade (professora B). 

 

[...] Acredito que metodologia mais adequada é aquela que vai 

atender a necessidade dos alunos. (profª/coordenadora D). 

 

                                                 
10  Programa de alfabetização em parceria entre Secretaria da Educação do Estado - SEE e Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação – FDE, com as instituições de ensino superior (IES), que conta com a participação de 
alunos dos cursos de Pedagogia ou Letras no apoio aos professores em atividades de alfabetização. 
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[...] Trabalhamos com gêneros diferenciados, como: cantigas, 

parlendas, nomes, rótulos, mas quando solicitamos uma 

sequência didática, entram as “famílias silábicas”11 (risos) e aí, 

tentar dizer que não precisa (Professora E). 

 

Constatamos nos relatos das alunas estagiárias dos Cursos de 

Pedagogia que participam do programa “Bolsa Alfabetização”, a presença da 

concepção tradicional de alfabetização também nas salas de alfabetização, 

onde desenvolvem os estágios supervisionados. 

Preocupante ainda é a inexistência de um espaço institucional para que 

essas alunas estagiárias e as professoras responsáveis pelos estágios 

supervisionados pudessem discutir as experiências e os conhecimentos 

metodológicos da disciplina de “Alfabetização”, elementos importantes para se 

constituir o currículo em ação. 

 
[...] Em relação à realidade encontrada em sala de aula, 

durante os estágios da “Bolsa Alfabetização” eu posso te dizer 

que muitas professoras praticam aquela Alfabetização 

tradicional. As alunas/estagiárias chegam à sala e dizem: 

“Professora você fala uma coisa e a gente vê outras nas salas 

de aula. ”Essa é a grande maioria das alunas. Uma pequena 

parte diz: “Isso mesmo pro a professora faz isso com os alunos, 

do jeito que você está falando. Assim, pelos relatos desses 

alunos, são poucos os professores que atuam em sala de aula 

com alfabetização construtivista (professora A). 

 

 Embora a instituição “I” tenha convênio com o programa construtivista da 

SEE “Bolsa Alfabetização”, a cartilha aparece no depoimento da professora “A”, 

como material apropriado para o ensino da “Alfabetização”. Para ela, o uso da 

cartilha proporciona prazer e segurança no seu trabalho. Porém, os defensores 

da teoria construtivista condenam, como vimos, o uso da cartilha no período de 

alfabetização, questionando a natureza e a qualidade dos textos que são 

apresentados nesse tipo de material.  

                                                 
11  Nome dado ao processo de ensino tradicional de alfabetização. 
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 Já para a professora “F”, que em seus relatos é adepta à concepção 

construtivista, trabalhar com os diferentes suportes e portadores de textos reais 

que circulam na sociedade contribui para a aprendizagem da leitura e escrita.  

          Constatamos, pelos depoimentos de quatro entrevistadas, que o que 

aparece no currículo em ação não é o currículo construtivista como 

apresentado nos documentos oficiais. Como a metodologia utilizada pelas 

professoras para o ensino da disciplina “Alfabetização” depende das 

experiências passadas como alfabetizadoras e do conhecimento adquirido nas 

suas formações, esses elementos vão refletir no currículo em ação, porque é 

diferente do currículo prescrito, estabelecido pelas políticas educacionais.  

Assim, as legislações que emanam as orientações curriculares 

interferem diretamente e de forma autoritária no currículo e não contemplam as 

experiências prazerosas das professoras como as do ensino das cartilhas.  

Nesse sentido, um importante aspecto se refere ao fundamento das 

concepções de alfabetização das professoras entrevistadas. Notamos que as 

professoras “E” e “F” mostram maior segurança metodológica em relação à 

concepção construtivista e apresentam mais autonomia para desenvolver 

experiências com alfabetização em suas IES. 

 
[...] Chego então a pensar que precisamos ter um projeto aqui 

na faculdade para oferecer à comunidade um laboratório, onde 

junto às alunas, analisaríamos as dificuldades das crianças no 

processo de alfabetização (professora E). 

 

[...] No caso da disciplina em que leciono, os alunos realizam 

uma avaliação diagnóstica com uma criança. Essa mesma 

criança é reavaliada no final do semestre e os resultados 

obtidos são relacionados com o que estudaram na teoria e 

discutidos com os colegas. Essa proposta possibilita que os 

alunos acompanhem, na prática, a evolução de uma criança 

(professora F). 

 

  As entrevistas contribuíram para entendermos como é abordado 

atualmente o ensino da alfabetização nos cursos de Pedagogia. Vimos que 

todas as docentes foram alfabetizadas com cartilhas, todas já atuaram em 
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classes de alfabetização ou em formação de professores alfabetizadores e 

acreditam que essas experiências estão presentes na sua ação docente.  

Em relação à formação ocorrida no ensino Médio (Normal e CEFAM) 

consideram que esta contribuiu para a sua prática pedagógica enquanto que, 

na formação inicial, a teoria prevaleceu.  

Em relação às IES que preparam os futuros professores alfabetizadores, 

os documentos institucionais, como Projeto Pedagógico e Matrizes 

Curriculares, orientam as ações docentes, mas não se efetivam, pois não há 

espaço para um debate mais amplo, sobre “ que professor queremos formar”.  

Sentimos também a falta de professores nas instâncias em que 

acontecem as discussões curriculares e onde se elabora o currículo prescrito. 

É neste espaço que as relações de poder, ideologias e culturas são afirmadas 

ou negadas no currículo, pois, segundo Sacristán (1998), ele é compreendido 

como instrumento de inclusão ou exclusão. 

 Em relação à concepção de alfabetização construtivista, verificamos 

que apenas uma IES possui, em sua Matriz Curricular, um Projeto Pedagógico 

com um trabalho mais aprofundado com essa concepção. A professora 

entrevistada acredita que o currículo que norteia a formação inicial docente 

prepara esses futuros professores. 

A realização desta pesquisa nos permitiu verificar relações no processo 

formativo docente que, para Sacristán (1999), se estabelecem entre o pessoal 

e o social; entre o coletivo e o individual; entre sistema educativo e a estrutura 

social mais ampla. Assim, o ensino é compreendido pelo autor como um ofício 

que se apoia em saberes adquiridos pela experiência acumulada na prática 

social e coletiva. 

Por fim, embora hoje o acesso ao ensino da língua materna nas escolas 

esteja próximo à universalização, pela fala das professoras, provavelmente a 

formação de professores nos cursos de Pedagogia está longe de se efetivar 

como um ensino de qualidade, no que se refere à alfabetização, como veremos 

nas considerações finais deste trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:    

Inicialmente buscamos conhecer o ensino da alfabetização no Brasil, 

considerando a história da formação desses professores e, em especial, a 

pesquisa de Mortatti (2006). Nela, chamou nossa atenção para o problema da 

diversidade de espaços em que ocorre esta formação, que perpassada por 

ambiguidades e contradições como as orientações curriculares, concepções de 

alfabetização, teoria e prática de ensino, formação inicial e continuada. 

           O ensino da alfabetização, desde o período colonial, compreendeu 

ideias diferenciadas e, neste contexto, a LDB/96 e as Diretrizes Curriculares 

(2006) como políticas curriculares para os cursos de Pedagogia, tornaram a 

formação docente, mais generalista, pois passaram a formar docentes, 

especialistas e gestores. No levantamento ocorrido em janeiro de 2010 com as 

Matrizes Curriculares, notamos uma multiplicidade de disciplinas nesses cursos 

e a diminuição da carga horária nas disciplinas de didática e metodologia de 

ensino, prejudicando a formação de professores alfabetizadores. 

            Nas entrevistas, seis professoras formadoras de alfabetizadores 

puderam comparar a sua formação inicial com as existentes nos Cursos de 

Pedagogia, onde atuam. Concluíram que, a formação no ensino médio ocorrida 

nas Escolas Normal e principalmente no CEFAM, permitiu um maior 

aprofundamento no ensino da “Alfabetização”. Um dos fatores verificados esta 

pesquisa parece estar relacionado à carga horária, pois havia, em sua matriz 

curricular, uma média de 800 horas voltadas ao ensino da Alfabetização e 720 

de estágio supervisionado, diferentemente da formação atual. 

            O trabalho realizado com as matrizes curriculares dos cursos de 

Pedagogia no Estado de São Paulo (2010), mostrou que 45% das 131 matrizes 

estudadas oferecem 80h/a à disciplina de alfabetização, número este que 

julgamos ser pequeno. Ainda mais preocupante, foram as 37 instituições (11%) 

que não apresentaram nenhuma referência à disciplina de Alfabetização. 

            Quanto ao estágio supervisionado, apenas 14 instituições (0,5%), 

apresentaram em suas matrizes curriculares, um trabalho voltado à prática em 

alfabetização. 

            Em relação ao trabalho das professoras entrevistadas, constatamos 

uma jornada de trabalho acima de trinta horas semanais e regência em classes 



102 
 

 
 

com mais de quarenta alunos. Além dessas precárias condições, essa 

profissão exige tempo para planejamento de atividades, correção de provas, 

estudos, entre outras tarefas e assim, a qualidade do trabalho poderá ficar 

comprometida e refletir na eficácia do ensino.  As necessidades e as 

experiências dos professores ainda não são consideradas nas Instituições 

Educacionais Superiores, principalmente nas particulares, onde o currículo é 

elaborado, sem a participação das professoras responsáveis pelo ensino da 

Alfabetização.. 

            Foi visível nos depoimentos, a escassez dos Projetos Pedagógicos 

elaborados coletivamente, compartilhados com os outros docentes e coerentes 

com a matriz curricular. Sugerem que a relação existente nas instituições não 

ocorrem de forma participativa. Ao contrário, sugerem uma gestão 

centralizadora e autoritária, em que um grupo pensa e outro executa. 

            Além das diferentes disciplinas nos cursos de Pedagogia, constatamos 

nos documentos e nas avaliações oficiais uma multiplicidade metodológica e de 

vertentes conceituais, em relação ao ensino da alfabetização. As indicações 

presentes nos instrumentos legais que ditam orientações curriculares e que 

deveriam ser norteadores do processo pedagógico, não garantem sua 

efetivação na ação pedagógica. Assim, a política educacional não se efetiva, 

pois não encontramos ressonância nas falas das professoras entrevistadas. 

            As entrevistadas reconhecem serem favorecidas pela formação dos 

programas oficiais, como o da “Bolsa Alfabetização”, principalmente no que diz 

respeito aos estágios, embora apenas uma instituição apresente um trabalho 

consistente. Melhor aproveitamento ocorreria se houvesse um trabalho 

integrado entre os responsáveis pelos estágios e a professora formadora que 

poderia utilizar as salas de aula como espaço de partilha das dúvidas e 

aprendizagens dos estagiários. Não constatamos espaço também para se 

discutir a metodologia utilizada para o ensino da disciplina “Alfabetização”. 

           Verificamos que a metodologia depende muito das experiências 

passadas das professoras como alfabetizadoras e do conhecimento adquirido 

nas suas formações, elementos que refletem no currículo em ação, que é 

diferente do currículo prescrito, estabelecido pelas políticas educacionais. 

            No relato de duas professoras identificamos que, embora afirmem ter a 

concepção construtivista como referencial para sua prática pedagógica, a 
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própria vida escolar pregressa e as vivências pedagógicas fizeram acreditar na 

concepção tradicional e no uso das cartilhas. Constatamos esse fato não só na 

formação inicial, mas também nos documentos oficiais como as avaliações 

externas. Nos materiais de formação “Pró-Letramento” encontramos a 

concepção construtivista, enquanto que nas atividades propostas na  “Provinha 

Brasil” – 2008, elaborada pelo MEC, é solicitado aos alunos o reconhecimento 

das sílabas que compõem a palavra, utilizando o método tradicional. 

             As experiências das professoras com alfabetização nos mostram que o 

problema do ensino da língua escrita aos futuros professores nos cursos de 

Pedagogia parece não estar nas propostas que se baseiam em determinadas 

concepções mas sim, no entendimento destas. Para a autora Mortatti, isto 

significa que, mais importante do que definir-se por uma determinada 

concepção, “é compreender como cada aluno aprende” (2006, p.22). 

            As legislações tratam da necessidade do aluno egresso deste curso, 

chegar à sala de aula, melhor preparado e fundamentado para lidar com 

crianças. A pesquisa realizada comprovou algumas precariedades nesta 

formação pois, ouvir as seis professoras proporcionou conhecer as suas 

realidades, as necessidades formativas e, mais especificamente, como as 

docentes percebem o ensino da alfabetização na formação inicial. 

            O que concluímos é que a formação inicial, na visão das professoras, 

não propicia situações efetivas de formação de alfabetizadores. Apenas duas 

entrevistadas, cujas Instituições apresentam uma proposta de alfabetização 

diferenciada acreditam que estão atendendo a este objetivo. 

            Deste modo, ouvir sobre a formação de professores alfabetizadores nas 

entrevistas ajudou a entender as razões das mudanças que são produzidas e 

aquelas que não chegam a acontecer dentro da instituição educacional além de 

sustentar nossa hipótese de que os cursos de Pedagogia, apesar das 

orientações legais, não contemplam a formação de professores 

alfabetizadores. Atentamo-nos a esta questão, pois consideramos que a 

alfabetização tem um papel fundamental na educação e na sociedade e 

acreditamos na necessidade do pedagogo estar melhor qualificado para 

conhecer a sua verdadeira função nesse processo. 
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ANEXO 1. EMENTAS DAS INSTITUIÇÕES DE PEDAGOGIA S.P - 2010: 

Levantamento das nomenclaturas das disciplinas voltadas à “Alfabetização 

 Nome da instituição Nome da disciplina C  horária  Alfabeti Prática 
1 CENTRO REGIONAL UNIVERSITÁRIO DE 

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - UNIPINHAL  
Fundamentos da Alfabetização na Ed Infantil 
e Alfabetização e Letramento 

3.280 h/a 80h/a  

2 CENTRO UNIVERS ADVENTISTA DE SÃO 
PAULO – UNASP- Engenheiro Coelho e UNASP 

Laboratório de Ensino Aprendizagem  
Leitura e Escrita, 

3.546h/a 36h/a  

3 CENTRO UNIVERS AMPARENSE - UNIFIA Alfabetização e Letramento 3.260h/a 80h/a  
4 C UNIV ANHANGUERA SANTA BÁRBARA* Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
5 CENTRO UNIV ANHANGUERA PIRACICABA* Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
6 CENTRO UNIVERS ASSUNÇÃO – UNIFAI* Conteúdo e Prát de Ens da Alfabetiz I e II 3.200h/a 80 h/a  
7 CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ* Alfabetização solidária 3.200h/a 80h/a  
8 CENTRO UNIVERSITÁRIO CAPITAL* Metodologia da Alfabetização I  II 3.200h/a 72h/a  
9 CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO 

SALESIANO AUXILIUM – UNISALESIANO* 
Não há referência à Alfabetização 3880 

horas 
0h/a  

10 CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA 
– UNICEP SÃO CARLOS / PORTO FERREIRA  

Alfabetização 3200 h/a 80h/a  

11  
CENTRO UNIVERS CLARETIANO – CEUCLAR* Alfab  e Letramento aspectos históricos, 

teóricos e didáticos 

 
3200 h/a 

 
120h/a 

 

12 CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL DE BARRETOS – UNIFEB* 

Fundamentos de Alfabetização  3.480h/a 144h/a  

13 CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES 
METROPOLITANAS UNIDAS – FMU  

Alfabetização e Letramento   3.200h/a 80h/a  

14 CENTRO UNIV DE ARARAQUARA – UNIARA* Processo de Alfabetização     

15 CUNIV DE ARARAS - "DR. E.ULSON" - UNAR * Alfabetização 3.200h/a -----  
16 CENTRO UNIVERS  DE JALES – UNIJALES* Alfabetização e Letramento I e II  80h/a  
17 CENTRO UNIVERS DE RIO PRETO –UNIRP* Teoria e Prática da Alfabetização  3200h/a 160h/a  
18 CENTRO UNIVERS  DE SANTO ANDRÉ - UNIA Met do Ensino da Língua Oral e Escrita I e II 3.280h/a 216h/a  
19 CENTRO UNIV  DE VOTUPORANGA – UNIFEV* Métodos e Técnicas de Alfabetização  3200h/a 40h/a  
20 CENTRO UNIV DO NORTE PAULISTA – UNORP* Conteúdo e Metod da LPort e Alfabetização  3.273h/a 80h/a  
21 CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO – UNIFIEO* Metod e Prática de Ensino da Alfabetização 3.248h/a 76h/a  
22 CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE 

ENSINO OCTÁVIO BASTOS - FEOB – UNIFEOB* 
Fundamentos e Métodos de Alfabetização   3.180h/a 80h/a  

23 CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO 
ANDRÉ – CUFSA* 

Didática, Met e Prática do Ens da Ling Oral 
e Escr na Ed Inf e Alfab  de Jovens... 

3.280h/a 154h/a  

24 C U H OMETTO DE ARARAS – UNIARARAS* Conteúdos e  Metodologias da Alfabetização 3.940h/a 80h/a  
25 CENTRO UNIV ÍTALO-BRASILEIRO – UNIÍTALO* Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0h/a  
26 CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA – UNILUS* Metodologia e Práticas da Alfabetização 3.352h/a 108h/a  
27 C UNIVMETROPOLITANO S PAULO UNIMESP* Alfabetização e Letramento I 3.600h/a 160h/a  
28 CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO * Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0h/a  
29 CENTRO UNIV MONTE SERRAT – UNIMONTE * Alfabetização e Letramento 3.460h/a 80h/a  
30 CENTRO UNIVERSIT MOURA LACERDA  CUML* Alfabetização e Letramento 3.220h/a 80h/a  
31 C UNIV N SRA DO PATROCÍNIO – CEUNSP* Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0h/a  
32 C UNIV PADRE ANCHIETA – UNIANCHIETA* Alfabetização e Letramento  3.200h/a 40h/a  
33  CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO – 

UNIPAULISTANA* 
Fundamentos Met e Instrumentação para o 
Ensino da Alfabetização 

3.200h/a 40h/a  

34 CENTRO UNIV UNIRADIAL – ESTÁCIO DE SÁ: 
INTERLAGOS, JAB, MARAJOARA, MOOCA,STO 
AMARO, VFORMOSA,V  REMÉDIOS, MOEMA, 
BROOKLIN, PINHEIROS, IBIÚNA, COTIA , F DE 
BRASÍLIA, FINTEC, EUROPAN, SANTO ANDRÉ 

Alfabetização e Letramento 3.340h/a 80h/a  

35 CENTRO UNIV SALESIANO S PAULO – UNISAL* Fund e Metodologia de Alfabetização 3.200h/a =  
36 CENTRO UNIV SANT´ANNA - UNISANT'ANNA* Princípios da Alfabetização 3.200h/a --------  
37 CENTRO UNIVERS SÃO CAMILOS CAMILO* Alfabetização de Jovens e Adultos 3.200h/a ------  
38 CENTRO UNIVERS TOLEDO – UNITOLEDO* Alfabetização 3.200h/a 60h/a  
39  ESCOLA SUPERIOR DE CRUZEIRO "PREFEITO 

HAMILTON VIEIRA MENDES" – ESEFIC*MUNIC 
Teorias da Alfabetização e da 
Aprendizagem 

3.320h/a 80h/a  

40 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO DE PORTO FERREIRA – ESPF* 

Alfabetizacao e Letramento  2.880h/a 80h/a  

41  ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E Alfabetizacao e Letramento 3.200h/a 80h/a 20h/a 
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EDUCAÇÃO DE RIO CLARO – ESRC* 
42 F ADVENTIST  HORTOLÂNDIA e  SPAULO*1**9) Leitura Escr no Contexto Educ Brasileiro I 3.200h/a 60h/a  
43 FACULDADE ALBERT EINSTEIN DE S  FAESP* Métodos e Técnicas de Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
44 FACULDADE ALFA –  Não há referência à alfabetização 3.760h/a 0h/a  
45 FACULDADE ANCHIETA – IGABC* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 80h/a  
46 FACULDADE ANGLO LATINO – FAL* Alfabetização 3.200h/a 160h/a  
47 FAC  ANHANGUERA JUNDIAÍ* SÃO PAULO* Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
48 FACULDADE ANHANGUERA BAURU*  Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
49 FACULDADE ANHANGUERA CAMPINAS*  Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
50 FAC ANHANGUERA ITAPECERICA DA SERRA* Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
51 FACULDADE ANHANGUERA JACAREI* Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
52 FACULDADE ANHANGUERA LIMEIRA*  Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
53 FACUL ANHANGUERA OSASCO*VALINHOS Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
54 FACULDADE ANHANGUERA PIRACICABA*  Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
55 FACULD  ANHANGUERA SANTA BÁRBARA* Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
56 FACULDADE ANHANGUERA SÃO JOSÉ*  Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
57 FACULDADE ANHANGUERA SERTÃOZINHO*  Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
58 FACULDADE ANHANGUERA DE SOROCABA*  Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
59 FACULD  ANHANGUERA TABOÃO DA SERRA* Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
60 FACULDADE ANHANGUERA DE VALINHOS* Teoria e Prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
61 FACULDADE ASSOCIADA BRASIL – FAB* Processos de Aprendiz  Leitura e Escrita 3.200h/a 60h/a  
62  FACULDADE BANDEIRANTES – FABAN* Não há referência à alfabetização 3620h/a 0h/a  
63 FACULDADE BARÃO DE PIRATININGA – AES* Alf  e letramento- aspectos teóricos e metod  3.400h/a 40h/a  
64 FACULDADE BERTIOGA - FABE * Alfabetização e Letramento 3.200h/a 60h/a  
65 FACULDADE BIRIGUI – FABI* Fundamentos e Metod da Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
66 FACULDADE BI SOCIAL QUARESMA * Não há referência à pedagogia    
67 FAC ULDADE BRASÍL-“ FACBRASIL” Alfabetização e Letramento 3.340h/a 80h/a  
68 FACULDADE CASA BRANCA - FACAB * Alfabetização e Letramento 3.200h/a 60h/a  
69 FAC  CENECISTA DE CAPIVARI–FACECAP* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 60h/a 
70 FACULDADE CENTRO PAULISTA – CESI *  Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
71 FACULDADE CENTRO PAULISTANO* Funde instrumentação para o Ensino da Alf 3200h/a 60h/a  
72 FACULDADE CHAFIC – CHAFIC* Fundamentos de Alfabetização 3200h/a 80h/a  
73 FACULDADE CORPORATIVA CESPI – FACESP Alfabetização e Letramento 3204h/a 80h/a  
74  FAC DA FUND EDUC  ARAÇATUBA - FAC-FEA* Princípios e Métodos de Alfabetização 3.256h/a 36h/a  
75 FACULDADE DAS AMÉRICAS (34-5222 Alfabetização 3.300h/a 80h/a  
76 FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS 

CONTÁVEIS DE SÃO ROQUE - FACCSR 
Fundamentos da Alfabetização 3.200h/a 40h/a  

77 FACULDADE DE AGUDOS – FAAG* Alfabetização e letramento 3.200h/a 80h/a  
78 FACULDADE DE AMERICANA – FAM*  Fundamentos teóricos da alfabetização 3.200h/a 40h/a  
79 FACULDADE DE ARUJÁ – FAR* Fundamentos da Alfabetização 3.200h/a 60h/a  
80 FACULDADE DE AURIFLAMA – FAU* Alfabetização de Jovens e Adultos 3.300h/a 80h/a  
81 FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E 

TECNOL DO LITORAL SUL – FACSUL* 
Alfabetização 3400h/a 80h/a  

82  FAC DE CIÊNCIAS DA FUNDAÇÃO INSTITUTO 
TECNOLÓGICO OSASCO-FAC-FITO*MUNICIPAL 

Conteúdo e metodologia da alfabetização  3.208h/a 36h/a  

83 FACULDADES DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E 
ADM  STA RITA DE CÁSSIA – FACEAS*  

Alfabetização 3.280h/a 80h/a  

84 FAC DE CIÊNC  E LETRAS-ACADEMIA ENSINO*  Não há referencia à alfabetização 3.400h/a 0h/a  
85 FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE 

BRAGANÇA PAULISTA – FESB* 
Teoria e Prática da Alfabetização.  3.200h/a 60h/a  

86 FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE 
BIRIGUI – FATEB- MUNICIPAL* 

Princípios e métodos de Alfabetização 3.290h/a 80h/a  

87 FAC DE CIÊNCIAS HUMANAS – IMENSU* FundTeóricos e Metodol da Alfabetização 3.360h/a 80h/a  
88  FACDE CIÊNCIAS HUM  DE AGUAÍ – FACHA*  Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0h/a  
89 FAC DE CIÊNCIAS HUM  DE GARÇA – FAHU* Teoria e Prática da Alfabetização de Adultos 3.200h/a 80h/a  
90 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E 

AGRÁRIAS DE ITAPEVA – FAIT* 
Teoria e Prática de Alfabetização de 
Crianças 

3.300h/a 60h/a  

91 FACULDADE DE CONCHAS* Não há referência à Alfabetização  3.200h/a 0h/a  
92 FAC DE ED CIÊNCIAS E ARTES DOM BOSCO 

DE MONTE APRAZÍVEL - FAECA DOM BOSCO* 
Alfabetização e Letramento 3.200h/a 160h/a  

93 FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E 
LETRAS DON DOMÊNICO – FECLE* 

Alfabetização e Letramento 3.300h/a 40h/a  

94 FACU DE EDUCAÇÃO DE ASSIS – FAEDA* Letramento: práticas sociais de leitura e escr 3.200h/a 30h/a 30h/a 
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95 FAC DE ED  DE GUARATINGUETÁ–FACEG* Alfabetização e Letramento  3.200h/a 40h/a  
96 FAC DE EDUC OSVALDO CRUZ – FEOCRUZ* Fundamentos e Metodologia da Alfabetiz 3.210h/a 40h/a  
97 FAC DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS 

DE INDAIATUBA – FECGI* 
Alfabetização e Lingüística I e II 3.200h/a 80h/a  

98 FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS 
GERENCIAIS DE SUMARÉ –FECGI* 

Fundamentos de Alfabetização e Processo 
de Alfabetização da Criança 

3.200h/a 80h/a  

99 FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
MONTESSORI – FAMEC* 

Métodos de Avaliação e Prática de Ensino 
de Língua Portuguesa e Alfabetização 

3.200h/a 80h/a  

100  FACULD DE EDUCAÇÃO SÃO LUÍS – FESL* Alfabetização e Letramento 3.250h/a 70h/a 15h/a 
101 FACULDADE DE EDUCAÇÃO THEREZA PORTO 

MARQUES – FAETEC- Max Planck* 
Alfabetização e Letramento I e II 3.200h/a 72h/a  

102 FAC DE ENSINO SUP DO INTERIOR PAULISTA 
– FAIP- MARÍLIA*GARÇA, ITAPEVA 

 Ling Oral e Escrita e a Literatura Infanti e 
Teoria e Prática da Alf de Jovens e Adultos 

3.140h/a 60h/a 
60h/a 

 

103 FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E 
LETRAS CARLOS QUEIROZ – FAFIQUE * 

Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0h/a  

104 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE IBITINGA – FAIBI – MUNICIPAL* 

Conteúdo e metodologia da alfabetização 3.800h/a 80h/a  

105 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE ITAPETININGA – FFCLI * 

Alfabetização 3.450h/a 80h/a  

106 FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E 
LETRAS DE ITUVERAVA - FFCL 

Alfabetização  ------ 80h/a  

107 FAC FILA CIÊ E LETRAS  PENÁPOLIS – FAFIPE* Conteúdos, Metodol e Práticas de Alfab  80h/a  
108 FAC  DE FIL CIÊ E LETRAS DE PIRAJU – FAFIP*  Alfabetização e letramento 3.200h/a 60h/a  
109 FAC DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE 

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO – FFCL MUNICIPAL*  
Alfabetização 3.200h/a 80h/a  

110  FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E 
LETRAS DE TATUÍ - FAFICILE  

 Não haverá turma em 2010    

111 FAC FIL, CIÊ  E LETRAS N SRA APARECIDA*  Alfabetização e Letramento  3.200h/s 60h/a  
112 FACULDADE DE GUARARAPES – FAG*  Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
113 FACULDADE DE ILHA SOLTEIRA - FAISA  Metodologia de Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
114 FACULD DE ITAPECERICA DA SERRA – FIT* Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0h/a  
115  FACULDADE DE ITÁPOLIS - FACITA – FACITA* Fundamentos e Processos de Alfabetização 3.276h/a 42h/a  
116 FACULDADE DE JOSÉ BONIFÁCIO – FJB* Não há referência à alfabetização    
117 FACULDADE DE MAUÁ - FAMA – FAMA* Didática, Met e Prát do Ens da L Oral  Escri  3.200h/a 72h/a 8h/a 
118 FACULDADE DE MIRANDÓPOLIS - FAM  Met e Fundamentos de Alfab I e II 3.280h/a 100h/a 60h/a 
119  FACULDADE DE MONTE ALTO – FMA* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 80h/a  
120 FACULDADE DE PAULÍNIA – FACP* Metodologia da Alfab e da Líng Portuguesa 3.200h/a 40h/a  
121 FACULDADE DE PINDAMONHANGABA* Fundamentos da Alfabetização 3.400h/a 80h/a  
122 FACULDADE DE PRESIDENTE EPITÁCIO Fundamentos e Metod da Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
123 FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE Fundamentos e Metod da Alfabetização II 3.200h/a 80h/a  
124 FACULDADE DE PRESIDENTE VENCESLAU Metodologia e Fundam da Alfabetização I 3.200h/a 80h/a  
125  FACULDADE DE PRIMAVERA* Não há referência à alfabetização 3.760h/a 0h/a  
126 FACULD DE S BERNARDO DO CAMPO-FASB * Alfabetização e Letramento I e II 3.200h/a 80h/a  
127 FACULDADE DE SÃO VICENTE – FSV* Escrita, Alfabetização e Letramento 3.200h/a 40h/a  
128 FACULDADE MONTE ALTO  Alfabetização e letramento 3.200h/a 80h/a  
129 FACULDADE PAULICÉIA Não haverá Pedagogia em 2010    
130 FACULDADE DE SOROCABA* Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
131  FAC DE TECN CARLOS DRUM DE ANDRADE*   Alfabetização e Letramento 3.200h/a 80h/a  
132 FACULD DE TECNOLOGIA JOÃO XXIII – CET*   Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
133 FACULDADE DE VINHEDO – FV* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 80h/a  
134 FACULDADE DIADEMA – FAD  Fundamentos em alfabetização 3.200h/a 80h/a  
135 FACULDADE GUARUJÁ – FAGU - UNIESP Fundamentos e Metod da Alfabetização 3210h/a 80h/a  
136  FACULD DO LITORAL SUL PAULISTA – FALS*  Alfabetização 3.200h/a 40h/a  
137 FACULDADE EÇA DE QUEIROS – FACEQ* Fundamentos e Prática da Metod da Alfabet 3.220h/a 60h/a 30h/a 
138 FACULDADE EDITORA NACIONAL – FAENAC** Não há referência à alfabetização  0h/a  
139 FACULDADE ERNESTO RISCALI – FAER* AlfabetizaçãoMétodo e Metodologia  3.200h/a 80h/a  
140 FACULDADE EURO-PANAMERICANA DE 

HUMANIDADES E TECNOLOGIAS – EUROPAN* 
Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0h/a  

141 FACULDADE FACCAT – FACCAT* Metodologia da Alfabetização I e II 3.320h/a 60h/a  
142 FACULDADE FERNÃO DIAS – FAFE* Metodologia da Alfabetização 3.140h/a 80h/a  
143 FACULDADE FILADÉLFIA - FAFIL * Alfabetização e Letramento 3.300h/a 80h/a  
144 FACULDADE FLAMINGO* Fundamentos da Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
145 FACULDADE HORIZONTES - FH * desativada desde 2009    
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146 FACULDADE HSM – MORUMBI SUL*  Alfabetização e Letramento 3.720h/a 80h/a  
147 FACULDADE INTEGRAÇÃO TIETE – FIT* Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
148 FAC INTEGRADA METROPOLIT CAMPINAS*  Fundamentos da Alfabetização ---- ----  
149 FACULDADE INTERAÇÃO AMERICANA – FIA* Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0h/a  
150 FAC  INTERLAGOS DE ED E CULT – FINTEC*  Metodologia da Alfabetização 3.200h/a 80h/a 80h/a 
151  FACULDADE JAPI  - IJES Anhanguera Teoria e prática de Alfabetização 3.340h/a 80h/a  
152  FACULDADE MAGISTER – Estácio de Sá*  Processos de Aprend da Leitura e Escrita 3.200h/a 40h/a  
153 FACULDADE MARIO SCHENBERG – FMS* Metodologia da Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
154 FAC  MÉTODO DE SÃO PAULO – FAMESP* Fundamentos e Metod  de Alfabetização  3.240h/a 72h/a 20h/a 
155 FAC METROPOLITANA DE CAIEIRAS-FMC* Letramento e Alfab  na Educação Infantil  3.200h/a 72h/a  
156 FACULDADE MONTESSORI DE IBIÚNA – FMI* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 60h/a  
157 FACULDADE MORUMBI SUL – FMS* Fundamentos da Alfabet e do Letramento 3.220h/a 60h/a  
158 FAC  MOZARTEUM DE S PAULO  FAMOSP* Alfabetização e Letramento 3.200h/a -----  
159 FACULDADE NAZARENA DO BRASIL – FNB   Não há referência à alfabetização 3230h/a 0h/a  
160 FACULDADE NETWORK* Fund da Alf de Crianças, Jovens e Adultos 3.200h/a 60h/a  
161 FACULDADE NOSSA CIDADE – FNC* Fundamentos e Metod de Alfabetização 3.220h/a 40h/a  
162 FACULDADE PADRE ANCHIETA DE VÁRZEA 

PAULISTA – ANCHIETA* 
Alfabetização e Letramento 3.200h/a 80h/a  

163 FACULDADE PAULISTA DE EDUCAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – FAPEC* 

Não há referencia à alfabetização 3.200h/a 0h/a  

164 FACULDADE PAULISTA -  FACPAULISTANA Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
165 FACULDADE PERUIBE – FPBE* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 0h/a  
166 FACULDADE POLITEC – FAP STA BÁRBARA * Alfabetização e Letramento 3.420h/a 80h/a  
167 FACULDADE POLITÉCNICA DE TAUBATÉ  Não há referência à Alfabetização 3.200h/a 0h/a  
168 FACULDADE PRÁXIS – NÓBREGA FIPEP (11)  em 2010, não haverá Pedagogia    
169 FACRENASCENÇA–FACRENÇA–UNIESP* Fund e Metod da Alfabetização I (EAD) 3.210h/a 80h/a  
170 FACULDADE REUNIDA – FAR * Metodologia da Alfabetização 3.240h/a 60h/a  
171 F ADAMANTINENSES INTEG – FAI MUNICIPAL* Alfabetização 3.200h/a 72h/a  
172 FACULDADE SALESIANA DOM BOSCO DE 

PIRACICABA - FSDB 
Leitura e Letramento e 
Fundamentos e Métodos de Alfabetização 

3.200h/a 80h/a  

173 FACULDADE SANTA IZILDINHA – FIESI* Fund e Metod do Ens de Português - Alfab 3.200h/a 160h/a  
174 FACULDADE SÃO PAULO – FACSP* Alfabetização 3.200h/a 60h/a  
175 FACULDADE SÃO SEBASTIÃO – FASS* Bases Sociolingüísticas da Alfabetização 3.200h/a 40h/a  
176 FACULDADES ATIBAIA – FAAT* Teoria e Prática de Alfabetização 3.220h/a 60h/a  
177 FACULDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE 

MOCOCA – FAFEM*MUNICIPAL 
Fundamentos, Metodologias e Práticas da 
Alfabetização 

3.200h/a 80h/a  

178 FACULDADES DE DRACENA* Alfabetização 3.200h/a 40h/a  
179 FACULDADE HOYLER* Alfabetização e Letramento 3220h/a 80h/a  
180 FACULD INTEGR CAMPOS SALLES – FICS* Não há referência à alfabetização 3.220h/a 0h/a  
181 FACINTEGRADAS CLARETIANAS – FIC* Alf  Letr Aspectos Hist, Teóri e Didáticos  3.200h/a 120h/a  
182 FACULDINTEGRADAS DE ANGELES – FIA*  Alfabetização 3.280h/a 72h/a  
183 FAC INTEGRADAS DE BOTUCATU – UNIFAC* Alfabetização e letramento 3.200h/a 80h/a  
184 FACULD INTEGRADAS DE CIÊNCIAS HUM, 

SAÚDE E EDUCAÇÃO DE GUARULHOS – FG* 
Letramento  e  Alfabetização     3.300h/a 80h/a  

185 FACULD INTEGRADAS DE CRUZEIRO – FIC*  Fundamentos da Alfabetização  3.200h/a 80h/a  
186 FAC INTEGRAD DE FERNANDÓPOLIS – FIFE* Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
187 FACULD INTEGRADAS DE ITARARÉ – FAFIT* Metodologia da Alfabetização 3.220h/a 40h/a 40h/a 
188 FACULDADES INTEGRADAS DE JAHU – FIJ*  Letramento e Alfabetização 3.280h/a 60h/a  
189 FAC INTEGRADAS DE OURINHOS – FIO* Fundamentos e Didática da Alfabetização 3.360h/a 80h/a  
190 FAC INTEGRADAS DE RIBEIRÃO PIRES – FIRP* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 80h/a  
191 FAC INTEG STA FÉ DO SULFUNEC MUNICIPAL Alfabetização  3.116h/a 80h/a  
192 FAC INTEGRADAS VALE DO RIBEIRA – FIVR* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 80h/a  
193 FAC INTEGRAD EINSTEIN DE LIMEIRA – FIEL*  Métodos e Técnicas de Alfabetização 3.220h/a 80h/a  
194 FACULDADES INTEGRADAS FAFIBE * Escrita: Alfabetizacao e Letramento  3.200h/a 80h/a  
195 FAC INTEGRADAS MARIA IMACULADA - FIMI * Alfabetização 3.240h/a 80h/a  
196 FACULDADES INTEGRADAS PAULISTA – FIP* Fundamentos Metodológ da Alfabetização 3.200h/a 36h/a  
197 FAC INTEGR  REGIONAIS DE AVARÉ – FIRA*  Alfabetização e construção do conhecimento 3.216h/a 80h/a  
198 FACULD INTEGRADAS RIO BRANCO – FRB Não há referência à alfabetização  3.200h/a 0h/a  
199 FAC INTEGRADAS RUI BARBOSA – FIRB  Não há referência à alfabetização 3.220h/a 0h/a  
200  FAC INTEGR  SOARES DE OLIVEIRA – FISO* Não há referência á alfabetização 3.200h/a 0h/a  
201 FAC INTEGRADAS TERESA D´ÁVILA – FATEA* Bases Teóricas da Alfabetização 3.200h/a 40h/a  
202  FAC  INTEGRTERESA MARTIN – FATEMA* Fund e Metodologia da Alfabetiz  I (EAD) 3.210h/a 80h/a  
203 FACULDADES INTEGRADAS TIBIRIÇÁ – FAT* Fund Teóricos e Metodol da Alfabetização ------ 80h/a  
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204 FACULDADES INTEGRADAS TORRICELLI – FIT* Fundamentos Metodológicos da Alfabetiz  3.344 36h/a  
205 FAC INTEGRADAS URUBUPUNGÁ – FIU* Especificidades Pedag  da Alfabetização 3.280h/a 80h/a  
206 FACULDADES OSWALDO CRUZ – FOC  Não há referência à alfabetização 3.380h/a 0h/a  
207 FAC SUDOESTE PAULISTANO –FASUP* Não haverá Pedagogia em 2010 ------------ --------  
208 FACULDADE SUMARÉ – ISES* Metodologia de alfabetização 3.200h/a 71h/a  
209 FAC TIJUCUSSU - PUERI DOMUS - CAETANO*  Fundam da Alfabetização e Letramento 3.200h/a 80h/a  
210 FACULDADE UIRAPURU – FAU – VERIS*  Fundamentos da Alfabetização 3220h/a 60h/a  
211 FACULDADE UNIDADE DE SUZANO – UNISUZ* Alfabetização e Letramento I e II 3.200h/a 80h/a  
212 FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES - FAZP * Não há referência à alfabetização  0h/a  
213 FAC DE TECN, CIÊNC E EDUCAÇÃO - FATECE   Não há referência à alfabetização 3.240h/a 0h/a  
214 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

SUPERIOR DE CAMPINAS – IESCAMP* 
Alfabetização e Letramento 3.480h/a 80h/a  

215 INST  DE ED SUPERIOR DE BOITUVA – FIB* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 72h/a  
216 INSTIT DE ED SUPERIOR GUAIANÁS – IESG* Práticas de Leitura e Escrita -------- 80h/a  
217 INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR COC* Alfabetização 3.200h/a 70h/a  
218 INSTITUTO DE ENSINO SUP DE BAURU - IESB * Não há referência à alfabetização 3.664h/a 0h/a  
219 INSTIT DE ENS SUPERIOR DE COTIA - IESC *       Alfabetização e Letramento 3.200h/a 80h/a  
220 INST DE ENSINO SUPSANTO ANDRÉ – IESA* Metodologia e Fundament da Alfabetização I 3.200h/a 120h/a 60h/a 
221 INST MUNICIPAL DE ENS SUP CATANDUVA*  Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0h/a  
222 INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR 

DE SÃO MANUEL – IMESSM *  
Não há referência à alfabetização 4.180h/a 0h/a  

223 INST  SUP DE CIÊNCIAS APLICADAS–ISCA*  Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
224 INSTIT SUP DE ED ALVORADA PLUS – ISEAP*  Não há referência à alfabetização  0h/a  
225 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CAMPO 

LIMPO PAULISTA – ISECAMP*  
Metodologia de Alfabetização 
e Letramento 

3.200h/a 60h/a  

226 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
CENECISTA DE CAPIVARI - ISECC 

Alfabetização 3.200h/a 80h/a  

227 INSTITUTO SUP DE EDUCAÇÃO CERES – ISE* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 80h/a  
228 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE 

BARRETOS – ISEB* 
Fundamentos e Metodologia da 
Alfabetização e Letramento I 

3.200h/a 140h/a  

229 INST  SUP DE EDUCAÇÃO DE GARÇA  ISEG* Não há Pedagogia em 2010  0h/a  
230 INST SUP DE EDUCAÇÃO DE IGUAPE– ISE*  Alfabetização e letramento 3.200h/a 80h/a  
231 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE 

JUNQUEIRÓPOLIS – ISEJ* 
Fundamentos M. Alfabetização 3.200h/a 80h/a  

233 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO 
PAULO - SINGULARIDADES/ISESP* 

Prática de Leitura e Escrita I e II 3.200h/a 80h/a  

234 INST  SUP DE EDUC  TUPI PAULISTA – ISETP* Fundamentos e Metodol da Alfabetização 3.210h/a 60h/a  
235 INST SUP DE EDUC RANCHARIENSE – ISER* Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
236 INST  SUP DE ED SANTA MARINA – ISESM*  Alfabetização e Letramento 3.200h/a 68h/a  
237 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA 

CRUZ - ISE VERA CRUZ* 
L e Escrita I Como se lê, Como se escreve 
,L e Escrita II: Comunicação em diversas 
linguagens, Le Escrita III: Reg / Avaliação 

3.200h/a 80h/a 
140h/a 
220h 

 
50h/ 
50h/ 

238 INSTITUTO TAQUARITINGUENSE DE ENSINO 
SUPERIOR DR. ARISTIDES DE C SCHLOBACH * 

Não há referência à alfabetização 3.500h/a 0h/a  

239 PONTIFÍCIA UNIV CATÓLICA CAMPINAS – PUC* Aquisição da Linguagem Escrita 3.200h/a -----  
240 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

SÃO PAULO – PUCSP* 
Educação: docência e gestão na Educação 
Infantil – processos de alfabetização 

3.200h/a -----  

241 UNIÃO DAS ESCOLAS DO GRUPO FAIMI DE 
EDUCAÇÃO – FAIMI*  

Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino: 
Alfabetização 

3.200h/a 72h/a  

242  UNIÃO DAS FAC DOS GDES LAGOS UNILAGO* Alfabetização e Letramento 3.200h/a ----  
243 UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI – UAM* Oficina de Alfabetização 3.200h/a   
244 UNIV S P – UNIBAN  V MARIANA, S B CAMPO, C 

LIMPO, MORUMBI, M CÂNDIDA, MARTE, 
OSASCO, RUDGE RAMOS TATUAPÉ, C SALETE 

Metodologia da Alfabetização 3.410h/a 132h/a 1ºano 

245 UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS - UBC  Não há referência à Alfabetização 3.680h/a ---  
246 UNIV  C CASTELO BRANCO - UNICASTELO * Letramento e Metod da Leitura e Escrita 3.233h/a 34h/a 06h/a 
247 UNIV CATÓLICA DE SANTOS – UNISANTOS* Fundamentos e Prática da Alfabetização 3.220h/a 80h/a  
248 UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO* Alfab Letramento de Cças , Jovens  Adultos  3.200h/a 160h/a  
249 UNIV CRUZEIRO DO SUL – UNICSUL* Alfabetização e Letramento 3.200h/a ----  
250 UNIVERSIDADE DE FRANCA – UNIFRAN* Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0h/a  
251 UNIVERSIDADE DE MARÍLIA – UNIMAR* Fund Alf e Linguag aplicada à alfabetização 3.200h/a 160h/a  
252 UNIV DE M DAS CRUZES - UMC  M CRUZES*   Alfabetização  3.200h/a 80h/a  
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253  UNIV  DE RIBEIRÃO PRETO – UNAERP*  Fundamentos da Alfabetização I e II  EAD 4.200h/a 152h/a  
254 UNIV DE RIB  PRETO – UNAERP GUARUJÁ* Fundamentos da Alfabetização I e II EAD 4.200h/a 152h/a  
255 UNIV DE SÃO PAULO – USP* ESTADUAL Met  do Ensde Português: A Alfabetização ------------- ---------  
256 UNIVERSIDADE DE SOROCABA – UNISO* Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
257  UNIVERSID DE TAUBATÉ – *MUNICIPAL Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0 h/a  
258 UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC – UNIABC* Não há referência à alfabetização 3.200h/a 0 h/a  
259 UNIV DO OESTE PAULISTA– UNOESTE*  Não há referência à alfabetização 3.686h/a 0h/a  
260 UNIV  DO SAGRADO CORAÇÃO – USC* Alfabetização e Letramento 3.222h/a 72h/a  
261 UNIV   DO VALE DO PARAÍBA – UNIVAP* Alfabetização e Letramento 3.200h/a 60h/a  
262 UNIV EST DE CAMPINAS UNICAMP- ESTADUAL  Escola, Alfabetização e Culturas da Escrita 3.465h/a 80h/a  
263 UNIV  ESTPAULISTA JULIO DE MESQUITA 

FILHO – UNESPDE – Marília  São José do Rio 
Preto PresPrudente ESTADUAL 

Metodologia do Ensino Fundamental (séries 
iniciais): Alfabetização 

3200h/a  80h/a  

264 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - 
UFSCAR* 

Alfab  e Letramento Conteúdos, Ens Prática 
de Ens e Estágio Docente em Alfabeti  e Let 

.120  
390 opt 

80h/a  

265 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – 
UNIFESP Só Guarulhos Pedagogia* 

Relações entre Fala e Escrita: Conceitos 
Lingüísticos Aplicados a Atividades de Alfab 

3.200h/a   

266 UNIVERSIDADE GUARULHOS – UNG* Metodologia da Alfabetização 3.240h/a 80h/a  
267 UNIVERSIDADE IBIRAPUERA - UNIB Ensino da Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
268 UNIV  METODISTA DE PIRACICABA – UNIMEP* Alfabetização e Letramento 3.200h/a -----  
269 UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

UMESP* 
Leitura e escrita: para a construção de 
aprendizagens significativas 

3.20h/a ----  

270 UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS 
– UNIMES* 

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da 
Alfab e Práticas 

3.410h/a 120h/a  

271 
 

UNIC MUNICIPAL DE S CAETANO DO SUL – 
USCS 

Fund e Metodologia da Alfab I e II Alfab 
Metodologia da Alfab e da Líng Portuguesa 

3.600h/a 
3.600h/a 

80h/a 
80h/a 

 

272 UNIV NOVE DE JULHO UNINOVE – MEMORIAL, 
VILA MARIA, STO AMARO, VERGUEIRO 

Fundamentos da Alfabetização 3.200h/a 80h/a  

273  UNIV PAULISTA – UNIP, CAMPINAS RIB 
PRETO, ARAÇATUBA, BAURU ,S JOSÉ DO RIO 
PRETO, SOROCABA, ARARAQUARA, SANTOS, 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, ASSIS* 

Metodologia da Alfabetização e da Língua 
Portuguesa 

3.200h/a 80h/a  

274 UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
– MACKENZIE* 

Fundamentos e metodologia da 
alfabetização I e II 

3.200h/a 80h/a  

275 UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA – UNISANTA* Alfabetização 3.244h/a 60h/a  
276 UNIVERSIDADE S. FRANCISCO – USF- 

Bragança* ITATIBA, CAMPINAS, SÃO PAULO 
Teoria e Prática da Alfabetização 3.272h/a 68h/a  

277  UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU – USJT* Alfabetização 4190h/a 80h/a 20h/a 
278  UNIVERSIDADE SÃO MARCOS – USM –  Teoria e Prática da Alfabetização 3.470h/a 80h/a  
279 
 

UNIC MUNICIPAL DE BAURU  Fund Met da, Alfab I e II Alfab Metodologia 
da Alfabetização e da Língua Portuguesa 

3.600h/a 
3.600h//a 

80h/a 
80h/a 

 

280 UNIC MUNICIPAL BOTUCATU * Alfab Metod da Alfabetização e da L Portug 3.200h/a 80h/a  
281 UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA ARARAQUARA pontuação 5 
 Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino 
de Alfabetização  

3.200h/a 120h/a  

282 UNESP – UNIV ESTADUAL PAULISTA BAURU Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino 
de Alfabetização  

3.200h/a 120h/a  

283 UNESP – UNIV ESTADUAL PAULISTA SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO 

Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino 
de Alfabetização  

3.200h/a 80h/a  

284 UNESP – UNIV ESTADUAL PAULISTA MARÍLIA Metodologia do Ens Fund: Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
285 UNESP – UNIV ESTADUAL PRES. PRUDENTE Conteúdo, Metod e Prática de Ensino: Alfab 3.360h/a 75h/a  
286 UNESP – U. ESTADUAL PAULISTA RIO CLARO Metodologia do EnsFund: Alfabetização 3.200h/a 80h/a  
287 UNESP – UNi ESTADUAL PAULISTA CAMPINAS Escola, Alfabetiz e Culturas da Escrita I e II 3.200h/a 160h/a  
288  INSTITUTO SUP DE EDUC ORÍGENES LESSA*  Fundamentos da Alfabetização 3.300h/a 80h/a  
289  UNIESP- ISE- SÃO PAULO- CENTRO NOVO 

ARAÇATUBA,BAURU,BIRIGUI,GUARARAPES,TA
QUARITINGA,VARGEM GRANDE,SOROCABA, 
MARÍLIA,SANTO ANDRÉ* 
RIBEIRÃO PRETO 

Fundamentos e Metodologia da 
Alfabetização EAD e  Metodologia e 
Fundamento da Alfabetização I e 
Metodologia e Fundamento da Alfabe  II 
Não há referência à alfabetização 

3.210h/a 
3.180h/a 
 
3.620h/a 

80h/a 
80h/a 
50h/a 
50h/a 
0h/a 

 
 
30h/a 
30h/a 
 

Fonte: Censo da Educação Superior: 

http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/default.asp 
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 ANEXO 2:  RELAÇÃO DAS 72 NOMENCLATURAS SOBRE “ALFABETIZAÇÃO”   

 

Alfabetização: 32 

Alfabetização de jovens e adultos: 2 

Alfabetização e construção do conhecimento: 1 

Alfabetização e Letramento: 53 

Alfabetização e Letramento:Conteúdos e Estágio Docente em Alfabetização; 

Aspectos Históricos, Teóricos e Didáticos e Letramento na Ed Infantil: 7 

Alfabetização solidária:1 

Alfabetização e Lingüística: 2 

Alfabetização nos anos iniciais do ensino fund I Método e Metodologia: 2 

Aquisição da Linguagem Escrita: 1 

Bases Sociolingüísticas da Alfabetização e Teóricas da Alfabetização: 3 

Conteúdo e Prática de Ensino da Alfabetização: 3 

Conteúdos e  Metodologias da Alfabetização: 5 

Conteúdos e  Metodologias da Alfabetização e Letramento: 3 

Didática, Metodologia e Prática do Ensino da Linguagem Oral e Escrita na 

Educação Infantil e Alfabetização e Alfabetização e Politização de Jovens, 

Adultos e Melhor Idade na Diversidade Lingüística e Cultural: 1 

Educação: docência e gestão na Ed Infantil – processos de alfabetização: 1 

Ensino da Alfabetização: 1 

Escola, Alfabetização e Culturas da Escrita: 1 

Escrita, Alfabetização e Letramento; 1 

Especificidades Pedagógicas da Alfabetização: 1 

Fundamentos da Alfabetização: 12  

Fundamentos da Alfabetização e Letramento: 3  

Fundamentos de Alfabetização e Processo de Alfabetização da Criança; 2 

Fundamentos da Alfabetização e Letramento: 1 

Fundamentos e Didática da Alfabetização: 1 

Fundamentos e Metodologia da Alfabetização: 15 

Fundamentos e Metodologia da Alfabetização e Letramento: 2 

Fundamentos e Metodologia da Alfabetização I (EAD): 4 

Fundamentos e Metodologia do Ensino de Português – Alfabetização: 1 

Fundamentos e Métodos da Alfabetização: 1 
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Fundamentos e Processos de Alfabetização: 1  

Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Alfabetização: 3 

Fundamentos e Metodologias: 3 

Laboratório de Ens Aprendizagem, Leitura e Escrita;Teoria e Prática de Alfab: 1 

Leitura e Escrita: Como se lê, Como se escreve; Registro/Avaliação: 1 

Leitura e escrita: para a construção de aprendizagens significativas: 1 

Leitura e escrita no contexto Educacional Brasileiro: 1 

Letramento e Metodologia da Leitura e Escrita: 3 

Letramento: Práticas sociais de leitura e escrita: 1 

Leitura e Letramento: 1 

Linguagem aplicada à alfabetização: 1 

Linguagem Oral e Escrita e a Literatura Infantil: 3 

Metodologia da Alfabetização: 10 

Metodologia da Alfabetização e da Língua Portuguesa: 3 

Metodologia do Ensino da Linguagem Oral e Escrita: 2 

Metodologia do Ensino de Português: A Alfabetização: 5 

Metodologia e Prática de Ensino da Alfabetização: 2 

Métodos de Av e Prática de Ensino de Língua Portuguesa e Alfabetização: 2 

Métodos e Técnicas de Alfabetização: 2 

Oficina de  Alfabetização: 1 

Práticas de Leitura e Escrita: 2 

Princípios e Métodos de Alfabetização: 3 

Processo de Alfabetização: 1  

Processos de Aprendizagem Leitura e Escrita: 1 

Relações entre Fala e Escrita: Conceitos Lingüísticos: 1 

Teoria e Prática da Alfabetização: 22 

Teoria e Prática da Alfabetização de Adultos: 2 

Teoria e Prática de Alfabetização de Crianças: 1 

Teorias da Alfabetização e das Aprendizagens: 1 

 

 

 

 

 


