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Resumo: Este trabalho apresenta e analisa dados de levantamento realizado na Base de Teses 
do Portal CAPES, referente aos resumos de teses e dissertações sobre alfabetização, 
produzidas entre os anos de 2007 e 2008, em programas de pós-graduação do estado do Rio 
Grande do Sul. Para tanto, conta com os aportes dos Estudos Culturais, em uma perspectiva 
pós-estruturalista e pós-moderna, e com estudos sobre o estado do conhecimento consultados. 
Destaca, como unidades de análise, a formação dos programas de pós-graduação gaúchos, os 
acervos consultados, assim como as temáticas e os referenciais teóricos localizados nos 
mesmos e nos novos resumos examinados por este trabalho. Reconhece a produção 
acadêmica como parte de uma trajetória da pesquisa no nosso país, desde a instalação e 
consolidação dos cursos e programas de pós-graduação, ao mesmo tempo em que identifica 
que os resumos estão repletos dos ecos, marcados pelo aparecimento e pelo desaparecimento 
dos discursos, cujos rastros podem ser visibilizados pela análise de tal produção acadêmica, 
ilustrando permanências e rupturas.  
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Introdução 

 

É nos programas de pós-graduação em Educação que encontramos o maior número 

de teses e dissertações dedicadas aos estudos na área da alfabetização. Mostrando que a 

Educação não tem tradição enquanto área científica – por ter de se apoiar em tradições 

disciplinares mais consolidadas, como as da Sociologia, da História, da Antropologia, da 

Psicologia, entre outras –, Brandão (2002) reconhece três momentos do processo de 

constituição da pesquisa em educação como campo especializado: o da procura do estatuto 

científico, marcado pela coleta de “dados” e pelo tratamento matemático-estatístico dos 

mesmos; o da procura da identidade científica, marcada pelo registro de que o campo teórico 

faz falar a empiria; e o da procura de hegemonia teórica, marcada pela compreensão de que a 

teoria corresponde à explicação do real, sendo muitas vezes confundida com a verdade.  

Como bem observa Brandão (2002, p. 69): 

 



 

 

A consciência dos limites da teoria começa a despontar no horizonte da pesquisa em 
educação no início da década de 90. De uma forma geral nossos principais ensaístas 
e pesquisadores isolam-se em seus “paradigmas” e tendem a ignorar, ou não 
incorporar, os debates das áreas afins, no trato de questões que se relacionam 
diretamente com os “recortes” e os problemas de pesquisa que os ocupam. 

 

Ao propor que examinemos a atual “crise de paradigmas”1, Costa (1996) defende 

que, para pesquisadores que tentam superar as limitações impostas pelo formalismo 

metodológico instaurado pela ciência moderna, já são familiares procedimentos de pesquisa 

em que a produção de conhecimentos é concebida como prática social e processo histórico, 

em oposição a uma visão de ciência em que o rigor é assegurado por supostos e interessados 

atributos de neutralidade, objetividade e assepsia conceitual. Amparada em Foucault, a autora 

mostra a importância das reflexões pós-modernas para recolocar os caminhos investigativos, 

sublinhando que “não importa o método que utilizamos para chegar ao conhecimento; o que 

de fato faz diferença são as interrogações que podem ser formuladas dentro de uma ou outra 

maneira de conceber as relações entre poder e saber” (COSTA, 1996, p. 11). É com tal 

compreensão dos efeitos de uma trajetória da pesquisa no nosso país que pretendo examinar 

os resumos escolhidos, buscando analisar como os mesmos visibilizam tais deslocamentos.  

Ao embasar a análise dos resumos, contando com os aportes dos Estudos Culturais 

em uma perspectiva pós-estruturalista e pós-moderna, devo destacar a concepção de cultura, 

de ciência e de linguagem que orienta tal perspectiva, assim como sua origem.  

Em contraposição à concepção de cultura como sendo constituída pelas grandes 

obras artísticas e literárias, consideradas de excelência, os Estudos Culturais adotam uma 

concepção antropológica, fundamentada na concepção de cultura como a totalidade da 

experiência vivida dos grupos sociais. Se inicialmente tal perspectiva possuía uma orientação 

marxista, influenciada por Althusser e Gramsci, após uma década passou a ser influenciada 

pelo pós-estruturalismo de Foucault, Derrida e outros, mantendo a concepção de cultura como 

campo de luta em torno do significado (SILVA, 2000). E é nesse ponto que os estudos pós-    

modernos e os pós-estruturalistas se associam aos dos Estudos Culturais.  
                                                           
1  “Balanços da pesquisa educacional costumam referir-se a ‘paradigmas’. O conceito de paradigma está 
ligado ao de ‘ciência normal’ que, segundo Kuhn, indica a pesquisa solidamente ancorada em aquisições 
científicas anteriores, reconhecida por uma comunidade científica como a base para sua prática por um 
determinado período de tempo. Um paradigma, como ele o define, envolve exemplos da prática científica 
concreta, ‘incluindo simultaneamente lei, teoria, aplicação e instrumentação, que fornecem modelos dos quais 
emergem tradições coerentes e específicas da pesquisa científica’ (KUHN, 1970, p. 10). Falar de paradigmas na 
pesquisa educacional latino-americana implica, pois, aceitar a noção de que o desenvolvimento de uma ciência 
normal da Educação cristalizou modelos que guiam tradições coerentes na produção do conhecimento da área.” 
(VELLOSO, 1992, p. 6). 



 

 

O pós-modernismo representa um movimento que permite descrever o presente 

período histórico como o da pós-modernidade, diferente do período conhecido como 

modernidade. Tem como uma das características marcantes a crítica às metanarrativas2, 

passando a deslegitimá-las enquanto fontes autorizadas de conhecimento, como a ciência. O 

pós-estruturalismo, por sua vez, representa uma série de análises e teorias que ampliam e, ao 

mesmo tempo, modificam os pressupostos e procedimentos da análise estruturalista, ao 

reconhecer os processos linguísticos e discursivos como incertos, indeterminados e instáveis 

(SILVA, 2000). 

O deslocamento por que passam os modelos de ciência, com a transição de um 

modelo paradigmático das “antigas” ciências da natureza para o modelo multiparadigmático 

das ciências históricas e sociais, na década de 1990, permite compreender um outro 

movimento por que passam os textos dos resumos das dissertações e teses nesse mesmo 

período. 

A seguir, apresento e analiso o corpus deste trabalho – a formação dos programas de 

pós-graduação gaúchos, os acervos consultados, as temáticas e os referenciais teóricos 

localizados neles e nos novos resumos examinados –, analisando-o comparativamente a 

outros estudos já realizados sobre o estado do conhecimento sobre alfabetização, como os de 

Soares (1989) e Soares e Maciel (2000), contando também com o estudo mais amplo que 

venho desenvolvendo.  

 

 

Sobre a formação dos programas de pós-graduação 

 

Percebo a formação dos programas de pós-graduação como grandes áreas 

disponibilizadas para a produção de determinadas pesquisas, que agregam a elas outras 

grandes áreas, assim como aquelas que são reconhecidas como suas subáreas.  

                                                           
2  “Na crítica pós-modernista feita pelo filósofo francês Jean François Lyotard, as metanarrativas 
correspondem a qualquer sistema teórico ou filosófico com pretensões de fornecer descrições ou explicações 
abrangentes e totalizantes do mundo ou da vida social. A mesma coisa que “grande narrativa” ou “narrativa 
mestra”. (SILVA, 2000, p. 78)  



 

 

Vejamos como tal movimento ocorre em relação às áreas envolvidas na formação dos 

programas de pós-graduação gaúchos, em que foi localizada a produção de teses e de 

dissertações sobre alfabetização3. 

Um recorte no período estudado por Soares (1989) e nas fontes por ela consultadas, 

para focar somente a produção acadêmica gaúcha produzida entre 1975 (data da primeira tese 

gaúcha) e 1986 (data de corte do estudo iniciado pela autora), permite localizar 15 produções, 

sendo 14 delas dissertações e uma tese. Já o estudo feito por Soares e Maciel (2000) estende o 

período do levantamento até 1989 e permite localizar 35 produções, sendo 33 dissertações e 

duas teses. Tais produções são originárias da instalação dos primeiros cursos de pós-

graduação da UFRGS, da PUCRS e da UFSM, destacando-se as áreas da Educação, da 

Psicologia e da Letras.  

Dois levantamentos realizados no estudo mais amplo que desenvolvo, restritos ao 

Portal CAPES, para os períodos de 1980 a 2004 e de 2005 a 2006, mostra que o número de 

universidades gaúchas e seus programas de pós-graduação aumenta para 10, sendo quatro 

delas públicas – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal 

do Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Fundação Universidade 

de Rio Grande (FURG) – e seis privadas – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Universidade Luterana do 

Brasil (Ulbra), Universidade de Ijuí (Unijuí), Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e 

Universidade de Passo Fundo (UPF). A soma desses dois levantamentos realizados permite 

localizar 190 produções, sendo 172 delas dissertações e 18 teses.  

O recorte que ora apresento, apoiado nos estudos citados antes, acrescenta a eles os 

anos de 2007 a 2008. Encontro um total de 74 produções para esse período, sendo 61 delas 

dissertações e 13 teses4, mantendo-se o número de universidades em um total de 10 – embora 

uma delas seja representada, nesse levantamento, quanto à produção na área da alfabetização, 

pela Universidade Integrada de Santa Cruz (UNISC) e não mais pela Universidade Católica 

de Pelotas (UCPel)5.  

                                                           
3  Neste trabalho, estou incluindo na área da alfabetização outras agregadas a ela, como poderá ser 
constatado pelos descritores de busca usados para a formação do corpus deste trabalho.  
4            Esse levantamento decorre de consultas feitas à Base de Teses do Portal CAPES no primeiro trimestre 
de 2010. Cf. Ministério da Educação e da Cultura (MEC). Banco de Teses. Disponível em: < 
http://www.capes.gov.br/servicos/bancoteses.html >. 
5  Conferir relação dos cursos recomendados e reconhecidos. Disponível em: < 
htttp://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServet?acao=pe...>.  



 

 

Se comparamos os dados dos estudos mencionados, podemos ver que as 

universidades gaúchas com pesquisas acadêmicas6 na área da alfabetização, em um período 

33 anos (1975-2008), cresceram de três para 10, e o número de teses e dissertações nessa área 

passou de um total de 15 produções, correspondente ao período inicial de implantação dos 

cursos de Mestrado e Doutorado gaúchos, para um total de 316 produções, quando da 

consolidação dos primeiros cursos de Mestrado e de Doutorado e seus programas, além da 

recomendação e reconhecimento de novos desses cursos nas instituições de ensino superior 

gaúchas. 

 

 

Sobre a trajetória dos estudos sobre o estado do conhecimento consultados 

 

O estudo de Soares (1989) envolveu a consulta a teses, dissertações e artigos 

científicos, sendo o ano de 1954 o do artigo mais antigo sobre alfabetização encontrado, data 

que definiu o ano inicial do período que essa pesquisa abrangeu. Já o ano de 1961, como disse 

antes, corresponde à data da mais antiga tese sobre alfabetização encontrada. Quatro áreas 

foram definidas como produtoras de dissertações e teses sobre alfabetização – Educação, 

Psicologia, Letras e Distúrbios da Comunicação –, tendo sido consultados índices 

bibliográficos, como os Catálogos de Teses do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia e 

os Catálogos da ANPed, e realizadas pesquisas nas bibliotecas e junto aos coordenadores dos 

cursos de pós-graduação. Com a retomada desse estudo de Soares, agora em coautoria com 

Maciel (2000), houve a restrição do corpus às teses e dissertações brasileiras, passando a ter o 

ano de 1961 como a nova data inicial e o de 1989 como a de corte da retomada dos dados. 

Por sua vez, o estudo que venho desenvolvendo privilegia o exame dos resumos de 

teses e dissertações gaúchas sobre alfabetização, produzidas entre 1975, ano da primeira tese 

gaúcha, e 2006, ampliando, após, até 2009, ano do corte mais recente dessa pesquisa. Nesse 

estudo, houve consulta a outras fontes virtuais, além da Base de Teses do Portal CAPES, 

quais sejam, os Portais CEALE e INEP, assim como houve consulta a fontes impressas, quais 

sejam, os catálogos da ANPed e a Revista Educação & Realidade, com vistas a cobrir período 
                                                           
6  Para efeitos de delimitação das dissertações e teses neste trabalho, não as considero como pesquisas 
institucionais. Reconheço como pesquisas institucionais as que são desenvolvidas por professores universitários, 
de caráter individual ou integrado, ou, ainda, as que têm um caráter institucional mais geral, pertencendo a uma 
unidade universitária, pró-reitoria, podendo, todas elas, ter, ainda, caráter interinstitucional. Todas as pesquisas – 
dissertações e teses, de um lado, e pesquisas institucionais de outro –  entretanto, são pesquisas acadêmicas.  



 

 

anterior ao dos resumos de teses e dissertações gaúchas disponibilizadas na primeira fonte 

virtual.  

Para a organização do corpus, provindo de todas essas fontes, um banco de dados foi 

organizado, a partir das micro e macroestruturas desses resumos, em três arquivos – resumos, 

cadastro dos resumos, e procura dos resumos. Cada resumo recebeu um número de registro, 

com a indicação da fonte original de busca, autor, título, universidade, unidade, nível, ano de 

publicação, orientador, linha de pesquisa, área de conhecimento, além do próprio texto do 

resumo, incluídos por meio do Programa Access. Para completar os dados do cabeçalho de 

alguns deles, houve a busca de informação em outras fontes (currículo lattes, bibliotecas e 

programas de pós-graduação), além das originalmente consultadas.  

No recorte que fiz para este trabalho, usei os mesmos descritores de busca da 

pesquisa mais ampla, restringindo a consulta aos anos de 2007 e 2008, por contar com dados 

do período anterior, e fazendo o corte em 2008, por ser a data da última disponibilização de 

resumos no Banco de Teses do Portal CAPES.  

Cabe mencionar ainda que, de forma sumária, outros estudos estão relacionados, de 

forma direta ou indireta, aos priorizados para análise neste trabalho, uma vez que também dão 

visibilidade à trajetória da produção do conhecimento na área da alfabetização.  

De uma multiplicidade de discursos sobre a alfabetização, pinçamos algumas 

interpretações, as quais preferimos reconhecer como grupos de discursos circulantes que 

ilustram os movimentos realizados por autores/as brasileiros/as e estrangeiros/as, os/as quais 

tiveram repercussão na formação e na prática docente na área da alfabetização nos últimos 50 

anos no nosso país e/ou no nosso estado. Destaco, a título de exemplo, alguns desses 

trabalhos. 

Se temos, nos estudos sobre o estado do conhecimento na área da alfabetização, de 

Soares (1989) e Soares e Maciel (2000), o privilegiamento e o entrelaçamento de temáticas 

que corresponderiam, em suas múltiplas interpretações, aos discursos do analfabetismo e dos 

processos de alfabetização, novos olhares sobre esses grupos de discursos nos apontam para 

alguns deslocamentos.  

O estudo de Ferreiro e Teberosky (1985), autoras argentina e espanhola, sobre o 

processo de aquisição da escrita por crianças argentinas, realizado em meados da década de 

1970, teve um grande impacto na formação de professoras, especialmente das alfabetizadoras, 

no Brasil. Métodos e cartilhas perdem, por fim (ou momentaneamente?), o status que 



 

 

possuíam na didática da alfabetização. Acompanhando as pesquisas dessas autoras, outros 

aspectos passam a ser privilegiados na aquisição da escrita e da leitura em pesquisas afins de 

autoras brasileiras, como a valorização das concepções discursiva (SMOLKA, 1980), 

linguística (LEMLE, 1991) e sociopsicolinguística (BRAGGIO, 1992).  

Um novo deslocamento nas pesquisas efetuadas no nosso país pode ser localizado a 

partir da década de 1980, com os estudos sobre letramento e alfabetismo. Tais estudos deixam 

de se ocupar com o “como se ensina” e com o “como se aprende", anteriormente 

apresentados, passando a discutir práticas sociais da leitura e da escrita, seguindo, em alguns 

aspectos, a trajetória dos estudos de Street (1995; 2003), autor britânico que realiza suas 

pesquisas nas interfaces da linguística e da antropologia. Compartilhando de tal interpretação, 

Kleiman (1995) nos mostra que o conceito de letramento se alarga quando os estudos deixam 

de pressupor como universais os efeitos das práticas de uso da escrita, passando a examinar 

esses efeitos através das práticas sociais e culturais particulares de diversos grupos.  

Embora o foco não esteja somente na alfabetização, as temáticas dos próximos 

estudos interessam tanto à alfabetização quanto ao letramento.  

Silveira (1997) investiga a produção de teses e dissertações sobre leitura na área da 

Educação, defendidas entre 1980 e 1995, buscando rastrear as tendências que tal temática 

segue nesse período em todo o nosso país. Em estudo de doutoramento, Ferreira (2001) 

examina de forma minuciosa a história da produção acadêmica sobre leitura, através da 

análise de resumos de dissertações e teses produzidas no Brasil entre 1980 e 1995. Silveira 

(2004), novamente, ao se debruçar, agora, sobre artigos publicados em revistas consideradas 

de excelência na área da Educação, entre 1998 e 2002, e que enfocam a leitura e a 

alfabetização, aponta para a emergência do conceito de letramento e dos usos de novas 

tecnologias em tais artigos, entre outros temas que apareceram com maior frequência no 

período estudado.  

A partir dessa trajetória, em que se priorizar a discussão da aquisição e dos usos da 

leitura, da escrita e da oralidade, como também das múltiplas alfabetizações e alfabetismos, o 

retorno da discussão sobre métodos de alfabetização, mesmo que de forma escassa ou a partir 

de novas abordagens teóricas, passa a ser visibilizado nos resumos das dissertações e teses 

gaúchas, como veremos ao final deste trabalho. Isso indica a força que determinados 

discursos recebem na academia, assim como visibiliza olhares de estranhamento lançados 

sobre o conhecimento construído em torno dos estudos na área da alfabetização, como o dos 



 

 

métodos de alfabetização e o da psicogênese da língua escrita, ou aqueles a eles associados, 

como o dos letramentos/alfabetismos e da consciência fonológica, ao examinarmos discussões 

bastante atuais sobre as diversas interpretações dadas à “literacy” (SOARES, 2004; 

CAPOVILLA, 2005; MORAIS, 2006; STREET; LEFSTEIN, 2007). 

Examinado essa trajetória dos estudos institucionais, constato que os estudos sobre as 

práticas sociais da leitura, da escrita e da oralidade em múltiplos artefatos, incluindo 

tecnologias eletrônicas e virtuais, ganha visibilidade na produção acadêmica gaúcha mais 

recente, como veremos mais adiante.  

 

 

Sobre os acervos escolhidos 

 

Como bem observa Soares (1989), embora a metodologia das pesquisas de 

levantamento e avaliação do conhecimento a respeito de determinado tema seja basicamente a 

mesma, há peculiaridades que se devem às características do objeto de estudo e aos objetivos 

da pesquisa, por elas definidos.  

Considerando as características dos estudos sobre a alfabetização à época, a autora se 

propôs a fazer um inventário da produção acadêmica e científica que identificasse as 

diferentes perspectivas de tais estudos, na busca de localizar e examinar as diversas facetas 

envolvidas. Priorizou, para tanto, a análise de artigos publicados em periódicos especializados 

e dissertações e teses, por entender que esses produtos melhor representam o conhecimento 

em construção e em circulação no momento mesmo em que é produzido.  

A identificação de artigos sobre alfabetização publicados em periódicos 

especializados foi feita tomando como referência estudo bibliométrico, além da consulta a 

periódicos com significativa circulação na área. Para o levantamento da produção de teses e 

dissertações, tal pesquisa consultou índices bibliográficos, bibliotecas e a “memória” dos 

cursos de pós-graduação.  

Com a retomada da primeira pesquisa (SOARES, 1989) e sua ampliação até 1989 

(SOARES; MACIEL, 2000), foram excluídos de seu corpus os artigos, restringindo a análise 

a dissertações e teses produzidas pelos programas de pós-graduação e em concursos de 

carreira superior. Com isso, pretendeu-se a ampliação da identificação, obtenção e resumo das 

dissertações e teses sobre alfabetização, fazendo uso das categorias de análise da pesquisa 



 

 

anterior – tema, referencial teórico, ideário pedagógico, natureza do texto – e da inclusão dos 

dados em um programa de processamento de dados que permite o registro das referências 

bibliográficas, orientador da tese ou dissertação, além do cruzamento de informações 

qualitativas e quantitativas, através de tabelas e gráficos, sob uma perspectiva histórica.  

Já o corpus do estudo que desenvolvo – resumos de teses e dissertações gaúchas – 

capturado nas fontes virtuais e impressas, foi formado a partir dos levantamentos realizados 

por meio dos descritores alfabetização, alfabetismo, letramento e analfabetismo. No caso do 

Portal CAPES, além do descritor, era informada, a cada consulta, a universidade gaúcha que 

possuía curso de pós-graduação. Os mesmos descritores de busca dos resumos utilizados nas 

fontes digitais foram usados para a busca no texto dos resumos localizados somente em fontes 

impressas, incluindo as suas palavras-chave.  

Para construir uma trajetória da alfabetização, para o período de 1980 a 20067, a 

partir dos levantamentos realizados na Base de Teses do Portal da CAPES, incluí, num outro 

movimento de busca, os termos métodos de alfabetização, psicogênese da língua escrita e 

consciência fonológica, com vistas a examinar tal trajetória. Cabe destacar que o termo 

alfabetização predomina na captura, enquanto os demais termos aparecem em menor número 

e de forma bastante equitativa. Cabe destacar, ainda, que os demais termos de busca 

costumam estar associados ao termo alfabetização. O mesmo ocorre quando esses termos 

passam a ser localizadas no texto dos resumos e em suas palavras-chave. O termo 

alfabetização predomina, então, associado ou não a esses termos e a outros, que representam 

outras trajetórias das pesquisas realizadas na área da alfabetização.  

No recorte que fiz para este trabalho, usei os mesmos movimentos de busca 

informados antes. Novamente o termo alfabetização (54) supera os demais termos de busca, 

seguido com folga pelos termos letramento (14), analfabetismo (10) e alfabetismo (10), diante 

da presença mais esparsa de estudos sobre consciência fonológica (05), métodos de 

alfabetização (03)8 e psicogênese da língua escrita (02).  

Associando os resultados referentes a um recorte anterior, dos anos de 2005 a 2006, 

aos deste estudo, referente aos anos de 2007 a 2008, privilegiando assim a análise da 

produção acadêmica gaúcha mais recente, estes mostram, mais uma vez, que o foco na 
                                                           
7
  Os levantamentos realizados na Base de Teses do Portal CAPES decorrem de uma primeira consulta, 
em 2006, e nos anos posteriores, acompanhando as atualizações da disponibilização anual dos resumos nessa 
fonte.  
8  Embora tenham sido capturados 12 resumos a partir do descritor métodos de alfabetização, nove  deles 
tratam de outros métodos. 



 

 

alfabetização (78) supera os demais focos da trajetória dos estudos na área – letramento (27), 

alfabetismo (13), consciência fonológica (10), métodos de alfabetização (04) e psicogênese 

da língua escrita (04). Esses resultados visibilizam também o deslocamento da trajetória dos 

discursos na área da alfabetização, mostrando discursos que se tornam hegemônicos, diante 

daqueles que já ocuparam tal posição. 

 

 

Sobre as temáticas 

 

Seguindo categorias utilizadas no estudo realizado por Soares (1989) e Soares e 

Maciel (2000), é possível localizar, por ordem de predominância, temas privilegiados nas 

dissertações e teses gaúchas, como: determinantes dos resultados, proposta didática, 

caracterização do alfabetizador, dificuldades de aprendizagem, prontidão, formação do 

alfabetizador, cartilhas e avaliação. Ressalto que uma temática pode ser abordada em 

perspectivas diferenciadas, mostrando que a sua predominância pode ser marcada pela sua 

revisão, a partir de uma outra abordagem teórica, como localizo, por exemplo, na discussão 

dos temas prontidão e concepção de alfabetização. 

Ao que parece, a produção gaúcha entre 1975 e 1989, ao mesmo tempo em que 

acompanha a produção nacional, pelas recorrências, ao privilegiar determinados temas (como: 

determinantes de resultados e proposta didática, caracterização do alfabetizador, dificuldades 

de aprendizagens e prontidão), acompanha também sua escassez (como: formação do 

alfabetizador e avaliação), ou se distingue pela sua ausência (como: conceituação de língua 

escrita, sistema fonológico/sistema ortográfico, produção de texto), contribuindo, também, 

para o seu decréscimo, ao não contemplá-lo (como acontece com o tema métodos). 

Seguindo descritores de busca da pesquisa em todos os três recortes realizados pelo 

estudo que desenvolvo em relação aos resumos da Base de Teses do Portal CAPES (1980-

2004, 2005-2006 e 2007-2008), tornam-se visíveis os temas principais ou coadjuvantes de 

outros estudos da área da alfabetização na produção acadêmica gaúcha.  

Associados especialmente aos temas representativos da trajetória dos estudos na área 

da alfabetização, destaco, primeiramente, para o período de 1980 a 2006, um conjunto de 

temas que sumarizo a seguir: abordagens relacionadas às mais diversas áreas do 

conhecimento, a grupos étnicos e culturais, a problemas próprios da nossa 



 

 

contemporaneidade, ao uso de novas tecnologias, a ações inclusivas e a políticas públicas nos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, ao uso de metodologias variadas, ao processo de 

ensino-aprendizagem e ao uso dos termos alfabetização/analfabetismo/analfabeto como 

variáveis dependentes ou explicativas à constituição de perfil de sujeitos de pesquisas, 

especialmente nas áreas da saúde.  

Já os temas priorizados nos resumos9 das teses e dissertações gaúchas sobre 

alfabetização, para o recorte de 2007 a 2008, são os seguintes: a recepção de textos 

televisivos10, a construção da lecto-escrita11, explicitação do princípio alfabético12, as políticas 

educacionais13, as propostas de alfabetização no Ensino Fundamental de nove anos14 e em 

EJA15, a educação inclusiva16, a exclusão escolar17, as turmas de progressão18, a dislexia19, a 

história da educação20, as concepções de alfabetizadoras acerca da leitura e da escrita e suas 

repercussões21, a formação de alfabetizadoras22, a concepção de alfabetização associada ao de 

letramento23, o uso de novas tecnologias24, a alfabetização tecnológica/digital/cartográfica/ 

científica25, o uso dos termos alfabetização/analfabetismo/analfabeto como variáveis 

dependentes ou explicativas26, a infância contemporânea27, os métodos de alfabetização28, as 

práticas de leitura em religião29, as representações do analfabeto30, a ação de ONGs na 

alfabetização31, a gramaticalização em detrimento do letrar32, as práticas domésticas de 

                                                           
9
  Cada resumo recebeu um número de registro na pesquisa mais ampla e é o mesmo usado nos que fazem 
parte do corpus deste trabalho. 
10  Cf. doc. 247. 
11

  Cf. doc. 307. 
12  Cf. doc. 315. 
13  Cf. 264, 285, 310, 270. 
14  Cf. docs. 256, 264, 292, 309. 
15  Cf. docs. 254, 265, 261, 271, 290, 300, 308. 
16  Cf. docs. 246, 258, 268, 269, 282, 283, 312. 
17  Cf. doc. 266. 
18  Cf. doc. 250. 
19  Cf. doc. 314. 
20  Cf. doc. 293. 
21  Cf. doc. 259. 
22  Cf. docs. 252, 253, 272, 275, 277, 296, 311. 
23  Cf. 248, 299. 
24  Cf. doc. 258. 
25  Cf. docs. 267, 273, 287, 288, 295, 298, 300, 302, 304, 305. 
26  Cf. docs. 243, 260, 280, 274, 294, 301, 306, 316. 
27  Cf. docs. 245, 255, 284, 289, 313. 
28  Cf. docs. 276, 291, 297. 
29  Cf. doc. 286. 
30  Cf. doc. 251. 
31  Cf. doc. 257. 
32  Cf. doc. 263. 



 

 

leitura33, o ensino de língua estrangeira34, o uso do gênero poético35 e jornalístico36 e as 

tarefas de consciência fonológica37.  

Tal recorte que faço para os anos de 2007 e 2008 mostra, mais uma vez, a 

predominância de temas associados à trajetória dos estudos na área da alfabetização 

mencionada antes. Destaco como temas novos em relação aos já citados: as propostas de 

alfabetização para o Ensino Fundamental de Nove Anos, a ação de ONGs na alfabetização, as 

práticas domésticas e religiosas de leitura, escrita e oralidade, as ações afirmativas e o sistema 

de cotas. 

 

 

Sobre os referenciais teóricos 

 

Um mapeamento dos referenciais teóricos dos resumos das dissertações e teses 

permite localizar tal individualidade pelo que os distingue – áreas e subáreas do conhecimento 

–, mas que também os aproxima.  

Ao examinar os pressupostos teóricos da produção brasileira sobre alfabetização, 

Soares (1989) e Soares e Maciel (2000) reconhecem os seguintes quadros de referências 

teóricas: Psicologia, Pedagogia, Linguística, Psicolinguística, Sociolinguística, Sociologia, 

Educação Artística: Artes Plásticas, Educação Artística: Música, Audiologia, Estatística e 

Interdisciplinaridade38. 

O estudo de Soares (1989) permite reconhecer o predomínio da área da Psicologia na 

produção acadêmica gaúcha sobre alfabetização produzida na década de 1960, enquanto o 

estudo de Soares e Maciel (2000) mostra o predomínio das áreas da Pedagogia e da Psicologia 

em tal produção, duas décadas após.   

Mostrando o quanto a Pedagogia se vale do conhecimento produzido em outras 

áreas, constato, em meu estudo mais amplo, um conjunto de resumos que replicam discursos 

bastante conhecidos na área da Educação, como os da psicologia cognitiva vygostskiana, da 

                                                           
33  Cf. doc. 262. 
34  Cf. docs. 249, 281, 303. 
35  Cf. doc. 260. 
36  Cf. docs. 278, 279. 
37  Cf. doc. 244. 
38  A área de Literatura aparece no primeiro relatório (SOARES, 1989), não reaparecendo no segundo 
(SOARES; MACIEL, 2000). 



 

 

pedagogia freireana associada à psicologia piagetiana, da sociologia bersteniana, ou fazendo 

uso da combinação de referenciais diversos, como os bakthinianos e vygostkiano e 

pedagógicos, entre outros. Localizo também um conjunto de resumos provindos da área da 

Letras, que enfocam a alfabetização em subárea, como a da Literatura Comparada, e em área, 

como a da Fonoaudiologia. Como raridades, localizo um último conjunto de resumos que 

contam com os aportes dos Estudos Culturais em Educação, em uma perspectiva pós-moderna 

e pós-estruturalista, ou em um estudo reconhecido somente em um registro pós-estruturalista.  

O recorte que faço neste trabalho, para os anos de 2007 e 2008, mostra, num 

primeiro momento, a partir da análise das áreas do conhecimento, a presença predominante da 

área da Educação e suas subáreas, associada, muitas vezes, à da Psicologia e da Letras, 

seguida, com menor representatividade, por outras áreas e suas subáreas, havendo uma 

pulverização da participação de outras áreas e subáreas, as quais apresento a seguir, a partir da 

sua identificação na macroestrutura dos resumos (cabeçalho), considerando também as 

palavras-chave, e na microestrutura (texto), através da indicação dos referenciais teóricos.  

Na área da Educação, citada como a grande área, ou nas áreas derivadas dessa, como 

da Educação Especial39, ou as que a ela se associam, como Química40, Geografia41, Ciências 

e/ou Matemática42, Educação Ambiental43, Interdisciplinaridade44, ou, ainda, através de suas 

subáreas45, predominam abordagens que contam com os seguintes aportes teóricos: estudos 

culturais46, pós-estruturalismo47, sociologia48, análise do discurso49, construtivismo50, 

interacionismo51, psicologia histórico-cultural52, ou os restritos aos estudos da área da 

alfabetização53, incluindo os que focam métodos ou psicogênese, letramento/s, alfabetismo/s 

ou analfabetismo/s, consciência fonológica, além das abordagens políticas54 e das abordagens 
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  Cf. docs. 258, 269, 312, 314. 
40  Cf. doc. 295. 
41  Cf. doc. 296. 
42  Cf. docs. 298, 306, 308, 311. 
43            Cf. doc. 243. 
44  Cf. doc. 300. 
45  Cf. docs. 248, 252, 253, 256, 262, 266, 267, 272, 280, 284, 293, 309, 310. 
46  Cf. docs. 247, 262, 260, 268, 275. 
47  Cf. docs. 255, 280, 308. 
48  Cf. doc. 260. 
49  Cf. doc. 312. 
50  Cf. docs. 244, 264, 269, 273. 
51  Cf. docs. 253, 269, 273. 
52  Cf. doc. 256. 
53  Cf. docs. 249, 251, 255, 261, 267, 272, 274, 276, 281, 283, 290, 293, 295, 298, 301, 305, 306, 302, 
309, 313, 314. 
54  Cf. docs. 252, 282, 285. 



 

 

propriamente pedagógicas de formação docente, educação permanente, processos educativos, 

ensino-aprendizagem, metodologias, currículo e geografia55. 

 Na área da Letras, associado às áreas da Artes e da Comunicação e à subárea da 

linguística, outros resumos focalizam a alfabetização, o letramento, o alfabetismo, a 

consciência fonológica e/ou, ainda, os métodos de alfabetização56. 

Na área da Fonoaudiologia, aparece um estudo sobre alfabetismo e consciência 

fonológica57.  

Já nas áreas da Endocrinologia, Psiquiatria, Neurologia, Gerontologia, Ciências 

Exatas e da Terra, Matemática, Economia e, novamente, nas da Educação, da Letras e 

Educação Ambiental, são encontrados estudos em que os “temas” (termos) alfabetização, 

analfabetos ou analfabetismo aparecem como variáveis explicativas58, assim como há o que 

os usam como uma técnica ou dinâmica de grupo, por meio do uso de alfabetos diversos, nas 

áreas das Ciências Sociais e nas das Ciências da Computação59.  

 

 

Considerações finais 

 

O trabalho de Soares (1986), pioneiro no estado do conhecimento na área da 

alfabetização, é referência para todos os demais estudos sobre o estado do conhecimento 

nessa área. No caso da produção acadêmica gaúcha, permite mapear sua produção inicial, 

acrescendo aos dados mais três anos, com a retomada dessa pesquisa, em coautoria com 

Maciel (2000). 

Ao fazer uso tanto de fontes impressas quanto das virtuais, a pesquisa mais ampla 

que desenvolvo mapeou uma trajetória dos estudos sobre alfabetização, realizados nos 

programas de pós-graduação das universidades gaúchas, a partir do levantamento dos resumos 

das teses e dissertações produzidas entre 1975 e 2006.  

Este trabalho, ao retomá-la para examinar a produção acadêmica mais recente, 

focando nos anos de 2007 e 2008, analisa a produção acadêmica gaúcha na área da 

                                                           
55  Cf. docs. 243, 245, 248, 246, 254, 258, 259, 265, 266, 270, 271, 277, 278, 272, 284, 290, 296, 297, 
304, 307. 
56

  Cf. docs. 245, 250, 257, 263, 276, 279, 281, 299, 305, 315, 314.  
57  Cf. doc. 244. 
58  Cf. docs. 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 299, 301, 303, 310, 316. 
59  Cf. docs. 309, 313. 



 

 

alfabetização de 1975 a 2008, e mostra que continua a haver deslocamentos nos discursos 

sobre a alfabetização, pois de uma hegemonia dos fatores intervenientes na aprendizagem da 

leitura e da escrita, incluindo a prontidão, as habilidades cognitivas, o rendimento e a busca de 

metodologias mais adequadas ao sucesso da alfabetização, estes passam a mostrar outros 

discursos, como o da psicogênese da língua escrita e da produção de sujeitos leitores e 

escritores, para, então, mais recentemente, passar a privilegiar o dos usos diferenciados da 

leitura, da escrita e da oralidade, conforme letramentos diversos, muitos deles contestados, 

como também o do que procura associar a alfabetização e o letramento – o da consciência 

fonológica. Tais análises contam com múltiplas áreas – Psicologia, Pedagogia, Letras, 

Sociologia, História, Antropologia, entre outras –, passando a incluir, mais recentemente, 

além de referenciais teóricos bastante conhecidos, abordagens pós-críticas, como as pós-

estruturalistas, as pós-modernas e as culturais – para citar aquelas que ganham maior 

visibilidade em alguns desses resumos examinados, em que o foco em temáticas 

contemporâneas ganha destaque na área da alfabetização e correlatas. 
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