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Resumo

Este artigo tem por objetivo apresentar os trabalhos que estão sendo produzidos sobre Alfabetização em Sergipe e no
Brasil, através de um mapeamento bibliográfico. O período delimitado configura-se entre os anos de 2006 a 2016.
Para atingir este objetivo, verificamos as produções científicas disponibilizadas nos Bancos de Dados da Biblioteca
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), nos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), e, na sala de estudos do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade
Federal de Sergipe (PPGED/UFS). Os resultados mostram o déficit que o estado de Sergipe apresenta, em
comparação a nível nacional, quanto as pesquisas sobre alfabetização.
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Abstract

This article aims to present the work that is being produced on Literacy in Sergipe and in Brazil, through a bibliographic
mapping. The period delimited is between the years 2006 to 2016. To reach this objective, we verify the scientific
productions made available in the Data Banks of the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD), in
the periodicals of the Coordination of Improvement of Level Personnel (CAPES), and in the study room of the
Post-Graduation Program in Education of the Federal University of Sergipe (PPGED / UFS). The results show the
deficit that the state of Sergipe presents, compared to the national level, as well as the research on literacy.

Keywords: Literacy. Brazil. Sergipe.

Introdução

A alfabetização é o processo de aquisição da escrita por meio da aprendizagem de habilidades para a leitura e escrita.
Constitui-se num processo contínuo e complexo, vinculada a instrução formal e as práticas escolares (TFOUNI, 2010).
O interesse em estudar essa temática pelo Brasil é crescente, pois é no processo de alfabetização que se constrói o
alicerce para o desenvolvimento e aprendizagem da criança nas outras áreas do ensino. Os métodos de alfabetização
e os materiais, a exemplo das cartilhas, têm sido analisados por vários estudiosos na área de educação. Os
pesquisadores não detêm sua atenção apenas nos problemas atuais, mas buscam estudar a História da Educação e,
particularmente a História da Alfabetização no Brasil, para compreender os caminhos que trouxeram os métodos
pedagógicos que utilizamos hoje. Assim, muito tem se criticado e avaliado para tentar entender qual o melhor caminho
para acompanhar a criança no processo de aprendizagem.
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Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo apresentar os trabalhos que estão sendo produzidos sobre
Alfabetização em Sergipe e no Brasil, através de um mapeamento bibliográfico. O período delimitado configura-se
entre os anos de 2006 a 2016. Para atingir este objetivo, verificamos as produções científicas disponibilizadas nos
Bancos de Dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)[i], nos periódicos da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)[ii], e, na sala de estudos do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal de Sergipe (PPGED/UFS).

Pesquisas no âmbito nacional: Alfabetização em foco

O interesse em pesquisar Alfabetização teve um grande crescimento nos Programas de Pós-Graduação. Assim, em
escala nacional, localizamos 340 pesquisas, no período 2006-2016, das quais 262 dissertações e 78 teses, conforme
o quadro 1.

Quadro 1. Estudos no Brasil (2006/2016)

ANO DISSERTAÇÃO TESE TOTAL
2006 22 1 23
2007 20 4 24
2008 25 6 31
2009 22 4 26
2010 17 9 26
2011 30 4 34
2012 23 10 33
2013 29 6 35
2014 25 15 40
2015 31 12 40
2016 18 7 25

Fonte: Quadro elaborado a partir das Teses e Dissertações da BDTD e nos periódicos da CAPES.

Diante do quantitativo de pesquisas encontradas, podemos perceber a relevância da Alfabetização no Brasil. No ano
de 2011, as dissertações apresentaram números significativos, bem como em 2013, perfazendo 35 trabalhos. No
entanto, entre 2014 e 2015 foi o período em que houve mais publicações.

Alfabetização: pesquisas no PPGED/UFS

Concordamos com Nascimento (2010) que o PPGED/UFS é o principal lócus da produção de História da Educação no
Estado. Por isso, pesquisamos as publicações produzidas no Acervo de Teses e Dissertações do PPGED[iii]. O
recorte temporal que estabelecemos para a análise deste estudo estende-se de 2006 a 2016. Durante esse período,
só encontramos 3 dissertações realizadas no PPGED referentes a alfabetização. Devido a isso, estendemos a análise
as pesquisas realizadas sobre o curso de Pedagogia da UFS, visando a obtenção de mais estudos. No entanto,
poucas também foram as publicações encontradas, das quais totalizam 05: sendo 04 dissertações e 01 tese.

Quadro 2. Estudos PPGED (2006/2016)

TÍTULO AUTOR (A) NÍVEL/ORIENTADOR
(A) ANO
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Alfabetização de pessoas
jovens e adultas: estudo de
caso do Alfasol em Poço
Redondo

Isis Mota Rodrigues
Dantas

Dissertação/ Prof.a Dr.a
Maria Helena Santana
Cruz

2006

Formação de professores à
distância: análise crítica a
partir do curso de pedagogia

Silene Brandão
Figueiredo

Dissertação/ Prof.a Dr.a
Solange Lacks 2009

Pedagogia da terra e a
formação de professores
para a educação do campo
na UFS e UFRN

Maria Adeilma
Menezes

Dissertação/ Prof.a Dr.a
Sônia Meire Santos
Azevedo de Jesus

2009

A tecnologia assistiva
digital na alfabetização de
crianças surdas

Josilene Souza Lima
Barbosa

Dissertação/ Prof. Dr.
Henrique Nou Schneider 2011

A Faculdade de Educação
da Universidade Federal de
Sergipe (1967-1971):
origens e contribuições

Nayara Alves de
Oliveira

Dissertação/ Prof. Dr.
Jorge Carvalho do
Nascimento

2011

A contra-hegemonia na
formação de educadores do
campo: uma análise sobre o
curso de pedagogia da terra

Lianna de Melo
Torres

Tese/ Prof.a Dr.a Sônia
Meire Santos Azevedo de
Jesus

2012

Alfabetização
potencializada pela
mediação digital na
formação de alunos
iniciantes no ensino
fundamental: implicações
político-pedagógica

Ayala de Sousa
Araújo

Dissertação/ Prof.a Dr.a
Eliana Sampaio Romão 2014

Formação de professores
para educação de jovens e
adultos: um estudo sobre o
currículo do curso de
pedagogia em Sergipe

Jéssica Fernanda
França Silva

Dissertação/ Prof.a Dr.a
Sônia Meire Santos
Azevedo de Jesus

2016

Fonte: Quadro elaborado a partir das Teses e Dissertações do PPGED/UFS.

A dissertação de Isis Mota Rodrigues Dantas, “Alfabetização de pessoas jovens e adultas: estudo de caso do Alfasol
em Poço Redondo”, analisou o Programa de Alfabetização Solidária – ALFASOL, como ocorria a transformação na
educação de pessoas jovens e adultas e o impacto que a alfabetização causou em suas vidas. Adotou a pesquisa
qualitativa, tipo estudo de caso, com 50 ex-alfabetizandos entre a faixa etária de 25 a 85 anos que participaram no
período de 1997 a 2004 do programa no município de Poço Redondo/Sergipe, buscando compreender nas suas
narrativas os impactos que a alfabetização proporcionou as suas vidas.

Na dissertação “Formação de professores à distância: análise crítica a partir do curso de pedagogia”, Silene Brandão
Figueiredo, objetivou analisar de forma crítica a concepção de formação de professores e a organização do trabalho
pedagógico na modalidade em EaD, no sistema semipresencial de um curso de Pedagogia em uma Unidade/ Polo. A
pesquisa traz uma abordagem sobre as concepções presentes nas políticas de formação de professores no período
de 2003 a 2008. Trata-se de uma pesquisa com abordagem materialista dialética, delineando-se em uma pesquisa
qualitativa bibliográfica e em estudo de caso. Os dados foram obtidos mediante análise documental, observação,
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questionários para os alunos e entrevista semiestruturada com os tutores de sala. Como aporte teórico, utilizou Tardif;
Saviani; Lacks; Gentili; Frigoto; Freitas; Duarte, dentre outros.

Na dissertação intitulada “Pedagogia da terra e a formação de professores para a educação do campo na UFS e
UFRN”, Maria Adeilma Menezes teve o objetivo de analisar a organização curricular dos cursos de nível superior para
Formação de Professores do Campo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Universidade Federal de
Sergipe. Realizou uma pesquisa qualitativa, do tipo documental a partir de fontes históricas, por uma abordagem
dialética materialista histórica. Para tanto, reportou aos trabalhos de Adorno; Freire; Freitas; Mészáros; Santos;
Arroyo; Caldart; Jesus.

Em sua dissertação “A Tecnologia Assistiva Digital na alfabetização de crianças surdas”, Josilene Souza Lima
Barbosa teve como objetivo investigar as contribuições da Tecnologia Assistiva Digital no processo de alfabetização
de crianças surdas. O procedimento metodológico adotado foi o estudo de caso com abordagem qualitativa. Como
instrumento de coleta de dados, utilizou a observação espontânea, sistemática e participante; entrevistas com duas
professoras. A pesquisa foi fundamentada na perspectiva sócio-histórica proposta por Vygotsky e, como aporte
teórico, empregou os estudos de Vygotsky, Souza, Galvão Filho, Schneider, Bersch, Strobel, Quadros, dentre outros.

A dissertação Nayara Alves de Oliveira, “A Faculdade de Educação da Universidade Federal de Sergipe (1967-1971):
origens e contribuições”, teve como finalidade apresentar a trajetória histórica da Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Sergipe, no período de 1967 a 1971. A proposta do estudo foi esclarecer questões relativas
ao processo de criação, instalação e funcionamento da instituição, no espaço do ensino superior sergipano;
compreender as expectativas perante sua efetiva contribuição na formação do magistério e, no desenvolvimento
cultural do Estado de Sergipe. Para tanto, realizou uma pesquisa histórica através de análise documental e
bibliográfica, na perspectiva da História Cultural.

A tese de Lianna de Melo Torres, “A contra-hegemonia na formação de educadores do campo: uma análise sobre o
curso de pedagogia da terra” teve como objetivo investigar sobre a vontade dos Movimentos Sem Terra de criar um
curso pedagógico nas universidades para incorporar a lutas populares pela terra para a formação de “Intelectuais
Orgânicos do Movimento do Campo”. Trilhou por uma perspectiva de análise marxiana, utilizando como instrumentos
de coleta de dados a entrevista, o grupo focal e também as fontes documentais.

Na dissertação titulada “Alfabetização potencializada pela mediação digital na formação de alunos iniciantes no ensino
fundamental: implicações político-pedagógica”, Ayala de Sousa Araújo objetivou analisar, a partir da realidade política
educacional, os efeitos da mediação digital nos processos de alfabetização na escola pública na perspectiva de
compreender a influência e importância do uso do digital na alfabetização, na formação dos/as aluno/as integrantes
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para isso, empregou a abordagem praxiológica do método dialético de par
com fragmentos de uma abordagem de cunho etnográfica. Na investigação elegeu dois procedimentos: a observação
com filmagens e entrevistas semiestruturadas, com crianças e professoras.

Jéssica Fernanda França Silva em sua dissertação “Formação de professores para educação de jovens e adultos: um
estudo sobre o currículo do curso de pedagogia em Sergipe”, analisou a formação inicial de professores do curso de
licenciatura em pedagogia de uma instituição de ensino superior pública e uma privada ambas do estado de Sergipe.
Para isso, utilizou-se da pesquisa qualitativa com dados coletados através de entrevistas semiestruturadas e análise
documental apoiado no materialismo histórico dialético.

Resultados e discussões

Após catalogarmos os estudos a nível local (ver Quadro 2), percebemos que no geral, os trabalhos abordam
diferentes temáticas, como Programa de Alfabetização, Alfabetização e Tecnologia, Educação de Jovens e Adultos,
Currículo e Formação de Professores, Curso de Pedagogia, Movimento de Ativismo e, História. Especificamente, os
trabalhos que envolvem a Alfabetização, referem-se ao Programa de Alfabetização Solidária – ALFASOL, Tecnologia
Assistiva Digital para crianças surdas e, Mediação Digital.

Os trabalhos elencados anteriormente foram orientados por diferentes professores, contudo, pode-se destacar que 3
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estiveram sob orientação da Prof.a Dr.a Sônia Meire Santos Azevedo de Jesus. A maioria realizou pesquisas
qualitativas, algumas do tipo estudo de caso e 1 histórica. Utilizaram a abordagem materialista dialética, perspectiva
sócio-histórica proposta por Vygotsky e, perspectiva da História Cultural. Os instrumentos de coleta de dados
consistiram em análise documental, observações, questionários e, entrevistas.

A nível nacional não foi possível a catalogação dos estudos como realizamos a nível local, uma vez que encontramos
mais de 300 pesquisas, condizendo a 262 dissertações e 78 teses. Nesse sentido, é notória a diferença entre as
publicações no Brasil e em Sergipe, pois, como apresentado anteriormente, somente 3 dissertações foram
encontradas nessa cidade.

A alfabetização como objeto de estudo teve início no final do século XIX, com as primeiras tematizações sobre o
ensino inicial da leitura e escrita como matérias escolares. Igualmente as normatizações e concretizações[iv], essas e
outras tematizações foram reforçadas ao longo do século XX, vinculadas às necessidades políticas e sociais, na
tentativa de eficácia da escola brasileira na alfabetização de crianças, como forma de modernização e avanço social
(MORTATTI, 2000).

Nessa perspectiva, a produção acadêmica sobre alfabetização estabeleceu-se sistematicamente a partir da década de
1960, mediante a criação e expansão da Pós-Graduação stricto sensu. Na época,

[...] tratou-se da implementação de novas formas e modos de estudar a alfabetização e
seus problemas: tomando-a como objeto de pesquisa acadêmica desenvolvida por meio de
metodologia científica. No contexto político pós-1964, essas novas formas e modos
estavam também relacionados com os objetivos de modernização capitalista do país, por
meio de melhoria do ensino superior e a nova função que se lhe devia atribuir (MORTATTI;
OLIVEIRA; PASQUIM, 2014, p. 10).

A partir da década de 1980, houve um aumento nas pesquisas com enfoque na alfabetização, contudo, os estudos do
tema foram acentuados na década de 90, articuladamente ao fracasso da escola em alfabetizar (MORTATTI, 2014).
Apesar disso, de acordo com Maciel (2014), alguns problemas podem ser evidenciados, como a repetição de temas,
de fundamentação teórica e de recomendações didático-pedagógicas, problemas de redação, insistência de aplicação
imediata e intervenção em práticas pedagógicas e políticas de alfabetização.

Nesse sentido, Magda Soares (2006) ressalta que na área da alfabetização, não se tem o direito de fazer pesquisa
apenas por prazer ou por obrigação: fazer pesquisa para obter o título de mestre ou doutor, fazê-la porque a
instituição a que se pertence assim o exige. Atualmente, a pesquisa em alfabetização tem um compromisso social, no
intuito de compreende-la, e assim intervir, alterar e mudar a realidade educacional brasileira.

Concordamos com Mortatti (2014), a imprescindibilidade dos questionamentos: Quais têm sido os efeitos e quem se
tem beneficiado com as teses e dissertações brasileiras sobre alfabetização Ou seja, que qualidade e que impacto
têm nossas pesquisas

Partindo dessas indagações, outro fator nos chama atenção. Diz respeito aos altos indicies de alfabetização,
revelados por uma avaliação. A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) foi criada em 2013 como parte do PNAIC.
É uma avaliação externa realizada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com alunos do 3o ano do ensino fundamental de todo o país; busca
medir níveis de alfabetização e letramento[v]. Os dados da ANA de 2014 revelam, em nível nacional, baixo índice de
aproveitamento nas series iniciais: 34,46% em escrita, alcançando níveis[vi] 1, 2 e 3 de um total de 5, e 22,21% em
leitura, alcançando o nível 1, numa escala que vai até 4 (BRASIL, 2015).

Em Sergipe, na escala de leitura, os resultados mostram que 41% dos alunos atingiram o nível 1, 37% o nível 2, 17%
o nível 3 e 3% o nível 4. Dessa forma, o desempenho médio dos estudantes foi de 440,62. No que diz respeito à
escrita, o estado apresenta 24% no nível 1, 21% no nível 2, 16% no nível 3, 39% no nível 4 e, 1% no nível 5. Desse
modo, o desempenho médio dos estudantes foi de 443,70[vii].

Diante disso, duas questões chamam atenção para nosso estado, uma vez que o desempenho dos estudantes é
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baixo: o que está sendo feito para sanar tais índices E por que não há pesquisas sobre a alfabetização no Programa
de Pós-Graduação em Educação Um tema tão relevante para sociedade apresenta uma extensa lacuna.

Considerações Finais

Nesse estudo propusemos fazer um levantamento das teses e dissertações sobre alfabetização no período de 2006 e
2016 por todo o Brasil e no estado de Sergipe. O interesse por essa área de estudo cresceu ao longo dos anos no
país, mas o estado sergipano não acompanhou esse crescimento.

Esse artigo tem o objetivo de analisar os trabalhos na área de alfabetização em no Brasil e em Sergipe através de
uma catalogação bibliográfica, para observar de forma clara o interesse que o estado tem dado a uma área tão
importante da educação. Entendemos que os estudos na área de alfabetização devem ser realizados com o
compromisso de pacto/intervenção social, para que possa aprimorar o trabalho de professores alfabetizadores no
país.

Ao comparamos a produção nacional na área de alfabetização com os trabalhos realizados em Sergipe podemos
perceber que este possui apenas 1% dos trabalhos realizados. O estado não acompanhou o crescente interesse na
área mesmo depois da criação da Avaliação Nacional de Alfabetização criada em 2013 que revelou baixos índices na
escala de leitura e escrita dos estudantes sergipanos.

Diante dos resultados desse artigo esperamos mostrar o déficit que o estado de Sergipe tem quando se trata de
pesquisas sobre alfabetização para que venha despertar o interesse por pesquisas aprofundadas na área e que essa
lacuna possa ser preenchida nos próximos anos.
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[iv] Termos usados para classificar as fontes documentais da pesquisa cujos resultados são apresentados em
Magnani (1997)/Mortatti (2000), a saber: “[...] a) tematizações — contidas especialmente em artigos, conferências,
relatos de experiência, memórias, livros teóricos e de divulgação, teses acadêmicas, prefácios e instruções de
cartilhas e livros de leitura; b) normatizações — contidas em legislação de ensino (leis, decretos, regulamentos,
portarias, programas e similares); e c) concretizações — contidas em cartilhas e livros de leitura, “guias do professor”,
memórias, relatos de experiências e material produzido por professores e alunos no decorrer das atividades
didático-pedagógicas” (MORTATTI, 2000, p. 29).
[v] No caso de Língua Portuguesa, o teste é composto de 17 perguntas de múltipla escolha e três exercícios de
produção escrita.
[vi] No nível 1, estão estudantes que não conseguiram escrever. No nível 2, a criança escreve “não-ortograficamente”.
No nível 3, ela escreve palavras e não textos. No nível 4, está escrevendo textos com algumas imperfeições. No nível
está escrevendo textos completos.
[vii] Idem.
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