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Resumo: O presente artigo tem como objetivo refletir acerca da educação 
brasileira e do alfabetismo, elencando discussões que perpassam a 
história e a sociologia jurídica. As questões que motivam a pesquisa se 
delimitam a pensar: quais os contextos históricos da educação no país? 
Como se insere o alfabetismo em nossa atualidade? Baseando-se nas 
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abordagens de pesquisa qualitativa, a metodologia se compõe pela análise 
documental e revisão de literatura. Com aportes da exposição de marcos 
constitucionais sobre a educação, discussões acerca das questões sobre 
alfabetismo e letramento e problematização do cenário de alfabetismo, 
breves reflexões serão desabotoadas ao longo do texto. 

Palavras-chave: alfabetismo, contexto educacional, reflexões. 

 

Abstract: This article aims to reflect on Brazilian education and literacy, 
listing discussions that go through history and legal sociology. The 
questions that motivate the research are limited to thinking: what are the 
historical contexts of education in the country? How does literacy fit into 
our current situation? Based on qualitative research approaches, the 
methodology is composed by document analysis and literature review. 
With contributions from the exposition of constitutional frameworks on 
education, discussions about literacy and literacy issues and 
problematization of the literacy scenario, brief reflections will be 
unbuttoned throughout the text. 

Key words: literacy, educational context, reflections. 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la 
educación y la alfabetización brasileñas, enumerando discusiones que 
pasan por la historia y la sociología jurídica. Las preguntas que motivan la 
investigación se limitan a pensar: ¿Cuáles son los contextos históricos de 
la educación en el país? ¿Cómo encaja la alfabetización en la actualidad? 
Basada en enfoques de investigación cualitativa, la metodología consiste 
en análisis de documentos y revisión de literatura. Con aportes de la 
exposición de marcos constitucionales sobre educación, discusiones sobre 
temas de alfabetización y alfabetización y problematización del escenario 
alfabetizador, se desatarán breves reflexiones a lo largo del texto. 

Palabras-clave: literatura, contexto educativo, reflexiones. 

 

 

 

 

Introdução 

Muito se tem discutido a educação brasileira no Brasil e no mundo. 
Pesquisadoras e pesquisadores, sobretudo têm focado suas análises às correntes 
questões acerca da alfabetização brasileira, por vieses da sociologia, história, 
pedagogia e outros. Este artigo, para contribuir com tais discussões, se insere no 
ramo das pesquisas de abordagem qualitativa. Trata-se de refletir acerca da 
educação brasileira e do alfabetismo, elencando discussões que perpassam a 
história e a sociologia jurídica, no caminho da resposta para as seguintes perguntas: 
Quais os contextos históricos da educação no país? Como se insere o alfabetismo em 
nossa atualidade 

A metodologia utilizada no trabalho pauta-se na análise documental, de textos 
jurídicos (como as Constituições Federais Brasileiras e o Plano Nacional de 
Educação), e da revisão de literatura acerca da alfabetização e do letramento. Os 
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materiais revisitados foram encontrados em repositórios virtuais importantes, dos 
quais, Scielo, páginas governamentais, Google Acadêmico, dentre outros.  

A partir da análise histórica das constituições federais brasileiras, no primeiro 
momento deste trabalho discutir-se-á o contexto da educação brasileira, para tomar 
por base as configurações adotadas pelo Estado brasileiro na formação de políticas 
educacionais. Nesse sentido, percorre-se desde a primeira constituição, de 1824, até 
a mais atual vigorada no país, a Constituição Cidadã de 1988. 

Os marcos legais na educação nacional a partir da Constituição Federal de 
1988 também serão centrais para a construção teórica neste texto, em que discutir-
se-á todos os marcos da educação brasileira, desde promulgação da Constituição 
Federal em 1988, a aprovação da Lei das Diretrizes Básicas (LDB) em 1996, o Plano 
Nacional de Educação (PNE) em 2001, a Emenda Constitucional n° 59 em 2009, a 
nova versão do PNE em 2011 até a mais recente Reforma do Novo Ensino Médio, em 
2016. 

A posteriori haverá certa pessoalização deste trabalho, pois o direcionamento 
da escrita será motivado pela inquietação da pesquisadora que subscreve. Tratarei 
do alfabetismo e letramento de um modo geral, por meio da revisão de literatura, 
para, após, tendenciar os escritos para refletir sobre o cenário do alfabetismo no 
Brasil. 

 

1. O contexto da educação brasileiras nas Constituições Federais  

A primeira Carta Magna brasileira foi instaurada em 1824 no período imperial 
por D. Pedro I. Naquela época o projeto político envolto à nova ordem constitucional 
correspondia ao desejo de reorganizar político-administrativamente o reino e o 
império português (OLIVEIRA, 2005). Numa nova concepção de administração 
pública, o reinado imperial apresentou uma concepção nomeada por D. Pedro I 
como “duplamente mais liberal”, revigorando o direito à educação como uma 
premissa cidadã responsiva ao Estado (PEREZ, 2005). 

O artigo 179 da Constituição Federal de 1824 postulava a educação gratuita a 
todos (item 32) e o ensino de elementos das ciências, belas-letras e artes (item 33), 
além de um entendimento de que o exercício da educação não fosse restrito a 
poucos, mas sim generalizado (item 24). 

Em 1891 a situação histórica era diferente. Na comemoração do primeiro 
aniversário da República, uma Assembleia Nacional Constituinte foi instaurada e a 
nova Constituição promulgada, no mês de fevereiro. Diferente do texto 
constitucional de 1824, a nova Constituição possuía maior número de dispositivos 
sobre educação. Legislava sobre o ensino superior, promoção do desenvolvimento 
das letras, artes e ciências no país, bem como criação de novos institutos de ensino 
superior (VIEIRA, 2007). Uma grande novidade da nova Carta estava na separação 
entre Igreja e Estado, e o fomento da laicidade no ensino educacional. 

Com a formação de movimentos sociais sólidos, a criação do Partido 
Comunista do Brasil (1922) e as Revoltas Tenentistas (1922 e 1924), a Constituição 
de 1934 traz consigo a efervescência de uma Revolução Constitucionalista no 
governo de Getúlio Vargas. A densidade das discussões sociais emerge à educação e 
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o período se torna propício para se pensar o plano nacional de educação e as 
diretrizes nacionais, presentes no artigo 5º, inciso XIX da CF/1934. Apesar de 
características liberais, tendências conservadoras também aparecem, sobretudo 
com o favorecimento do ensino religioso. Na questão dos financiamentos do Estado 
para a educação, pela primeira definem-se vinculações de receitas, o que figura um 
avanço constitucional. (VIEIRA 2007). 

Após quatro anos do texto constitucional de 1934, em 1937 uma nova 
Constituição é outorgada pelo Estado Novo, sob consequência das condições 
políticas e ideológicas internas e externas ao Brasil (BULHÕES, 2009). De acordo 
com Vieira, “a Constituição do Estado Novo é claramente inspirada nas constituições 
de regimes fascistas europeus” (2007: 298). Isso porque ela visa "fixar as bases e 
determinar os quadros da educação nacional, traçando as diretrizes a que deve 
obedecer à formação física, intelectual e moral da infância e da juventude" (art. 15, 
IX, grifos nossos).  

No artigo 128 da CF/1937 define-se a livre iniciativa da arte, da ciência e do 
ensino, e o (hoje reconhecido) direito (social) à educação não é mais uma prioridade 
do Estado. Como definido no artigo 129, é “[à] infância e à juventude, a que faltarem 
os recursos necessários à educação em instituições particulares, é dever da Nação, 
dos Estados e dos Municípios assegurar” (BRASIL, 1937, grifos nossos). 

A década de quarenta é contextualizada pela Segunda Guerra Mundial e a 
queda da ditadura do Estado Novo, no final de 1945. O afastamento de Vargas e a 
eleição do general Eurico Gaspar Dutra mudam, também, as perspectivas do Estado 
brasileiro, dando início à próxima Constituinte, de 1946, promulgada em janeiro do 
mesmo ano. Nesse cenário a educação brasileira aproxima-se das concepções 
adotadas no texto constitucional de 1934, com a competência da União para legislar 
as diretrizes e bases da educação nacional. É também nesse momento que se retorna 
à ideia de universalidade da educação, enquanto direito de todos; e o ensino 
religioso, arraigado à laicidade do Estado, é rediscutido, retornando, também, às 
“escolas oficiais” (BRASIL, 1946, art. 168, V). (VIEIRA, 2007). 

Pós-período ditatorial e início da redemocratização brasileira, vige um novo 
marco legal no país, com a Constituição Federal de 1967. No campo da educação 
algumas reformas importantes são reveladas: a) reforma do ensino superior (Lei nº 
5.540/68); b) e da educação básica (Lei nº 5.692/71). A primeira tendo como 
objetivo “oferecer resposta às demandas crescentes por ensino superior” (p. 302). E 
a segunda, “atingir um duplo objetivo: de um lado, conter a crescente demanda sobre 
o ensino superior; de outro, promover a profissionalização de nível médio” (p. 302). 
(VIEIRA, 2007). 

Por último e não menos importante, a famosa Constituição Cidadã, de 1988, 
que aponta para uma nova ordem constitucional progressiva e distante do regime 
militar. Conforme Vieira (2007), a CF/88 possui uma vasta extensão sobre matéria 
educacional, sendo detalhada especificamente em dez artigos (arts. 205 a 214). O rol 
das regulações constitucionais trata de tornar o direito à educação como um direito 
social, e também subjetivo público (art. 208, § 1º), validando um caráter histórico, 
de permanente necessidade de afirmação e realização material (art. 206, I). 
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Trata também da gestão democrática das instituições públicas de ensino (art. 
206, VI), além da preocupação em prover creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 
anos de idade (art. 208, IV). O ensino noturno regular é outra matéria do dispositivo 
jurídico (art. 208, VI), junto ao ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208, 
I), atendimento especializado aos portadores de deficiência (art. 208, III) e muitos 
outros. 

É preciso dizer que pontuar cada momento histórico das Constituintes 
brasileiras permitiu realçar o olhar para o modo como a educação era concebida por 
aqueles que governavam o Estado. Como se pôde perceber, um movimento de 
contração e dilatação entre conservadorismo e liberalismo perpassou os períodos 
constitucionais, expondo a dinâmica político-filosófica das sociedades brasileiras. 
Agora, no próximo tópico deste trabalho, tratar-se-á de abordagens mais recentes 
dos dispositivos jurídicos educacionais brasileiros. 

 

2. Marcos legais na educação nacional a partir da Constituição Federal de 
1988 

Com o fim da Ditadura Militar e a promulgação da Constituição Federal de 
1988, a educação brasileira passa a ser considerada um direito social, sendo ela 
direito de todos e todas e de responsabilidade do Estado e da família. Um dos 
principais objetivos do Estado nesse momento era a erradicação do analfabetismo, 
a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade de ensino e a 
formação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Por mais que garantisse princípios universais e sociais, só em 1996, oito anos 
depois, que foi sancionada a Lei das Diretrizes Básicas (LDB), que então sistematizou 
as orientações para a organização do sistema educacional público e privado no país, 
vigente até hoje. A LDB de 1996 reafirma o compromisso da Constituição em 
garantir o direito à educação e estabelece responsabilidades, princípios e diretrizes, 
em regime de colaboração, entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios 
(BRASIL, 1996).  

Uma das principais diretrizes da LDB de 1996, em seu art. 32, era o ensino 
fundamental com duração mínima de oito anos com objetivo de formar basicamente 
o cidadão, mediante “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”. Além disso, 
também indicava que os/as docentes deveriam ter formação superior e colocou a 
Educação Infantil como etapa inicial da Educação Básica (BRASIL, 1996). 

Alguns anos depois, em 2001, foi aprovado o Plano Nacional de Educação 
(PNE), previsto no art. 214 da Constituição Federal e com validade de dez anos. Ele 
também define objetivos, diretrizes, metas e estratégias para a educação em todos 
seus níveis. Uma de suas principais metas era o aumento do nível de escolaridade 
da população e a melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis (PNE, 2001). 
Além disso, reafirmava diversas diretrizes da LDB, como, por exemplo, a duração do 
ensino fundamental, a valorização do profissional da educação e outros. 

Em 2009 foi aprovado, através da Emenda Constitucional n° 59, a ampliação 
da obrigatoriedade escolar para 4 a 17 anos até 2016 (BRASIL, 2009). Em 2013 a 
LDB também foi alterada para reforçar a determinação da emenda. Essa medida 
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obriga pais e mães a colocarem seus filhos e filhas na educação infantil a partir dos 
4 anos. E também obriga aos Estados e municípios garantirem a inclusão dessas 
crianças na rede pública.  

Antes disso, a idade obrigatória para colocar os filhos nas escolas era 6 anos. 
Segundo a legislação, “a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, e 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade” (BRASIL, 2009). 

Em 2011 é aprovado a nova versão do PNE, que estabelece 20 novas metas a 
serem alcançadas pelo país até 2020, dentre elas a universalização do ensino infantil 
e fundamental; a alfabetização de todas as crianças até, no máximo, oito anos de 
idade; a oferta da educação em tempo integral em 50% das escolas públicas de 
educação básica; o aumento dos índices do IDEB; e a garantia da formação superior 
específica para os/as docentes da educação básica (MEC, 2014).   

Em 2016, por meio de uma Medida Provisória (MP), foi sancionado pelo então 
presidente Michel Temer a nova e polêmica reforma do ensino médio, que prevê a 
flexibilização do ensino médio, a adoção progressiva do ensino integral, o aumento 
da carga horária e a possibilidade de contratação de profissionais sem licenciatura 
na área (BRASIL, 2017). 

Pode-se perceber que diversas metas se repetem nas novas legislações até os 
tempos atuais, demonstrando que o Estado ou tem se preocupado em tornar 
permanente determinadas questões na concepção educacional brasileira, ou não 
tem alcançado o fim necessário de seus objetivos, principalmente em se tratando da 
universalização do ensino e do analfabetismo. A preocupação com a educação básica 
é também bastante recorrente, principalmente se tratando dos anos iniciais, em que 
o/a estudante começa a ser alfabetizado.  

Segundo o Ministério da Educação, através da Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA), realizada em 2016, mais da metade dos alunos e alunas do 3º 
ano do ensino fundamental têm nível insuficiente em provas de leitura e 
matemática. De 2014 a 2017, o índice de alunos com insuficiência em leitura passou 
de 56,17% para 54,73%, indicando uma estagnação na melhoria das taxas.  

De acordo com o gerente de políticas educacionais do Movimento Todos Pela 
Educação, Gabriel Corrêa, o Brasil tem pecado em todos os aspectos para o 
desenvolvimento de uma política [de alfabetização] eficaz. Para ele, é necessário que 
se comece a discutir quando queremos alfabetizar nossas crianças e como faremos 
isso acontecer (FERREIRA, 2017). Para Denis Mizne, diretor-executivo da Fundação 
Lemann, antecipar a alfabetização das crianças para o 2° ano pode ser eficaz para 
combater os índices alarmantes divulgados pela ANA (FERREIRA, 2017).  

No próximo bloco o alfabetismo e o letramento serão o ponto-chave da 
discussão, no intuito de projetar reflexões acerca do cenário do alfabetismo, lugar 
em que a pesquisadora que vos escreve atua na condição de professora do ensino 
fundamental II da rede pública. A partir da fala do diretor-executivo da Fundação 
Lemann, Denis Mizne, também serão propostas considerações e novos debates 
sobre o assunto. 
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3. Alfabetização e letramento: apontamentos 

A alfabetização pode ser reconhecida como o processo sensível, afetivo e 
cognitivo realizado por dois indivíduos, em que um é caracterizado pela transmissão 
de um saber, ao passo que o outro responde intelectualmente ao saber, e realizam 
trocas simultâneas de conhecimento. No interior desse processo, um indivíduo, 
reconhecendo elementos do cotidiano e do meio social, como a palavra, a imagem, o 
áudio etc., consegue estabelecer relações de familiaridade entre a sua posição no 
mundo e os códigos de padronização nacional. É o alfabeto sendo apresentado ao 
sujeito e o letramento podendo se tornar a via de emancipação. 

Soares (2004: 14) ao pensar alfabetização e letramento afirma que a separação 
destes é um “equívoco”. Primeiro porque a alfabetização é, nas palavras da própria 
autora, a aquisição do sistema de escrita convencional. E segundo porque o 
letramento é o desenvolvimento das habilidades para a utilização do sistema citado 
em múltiplas formas de comunicação. Para Val (2006), letrar e alfabetizar são 
atitudes possíveis para um trabalho pedagógico nas séries iniciais, e a mesma aponta 
sugestões de como e quando fazer. 

Expandido a noção de Val, pode-se dizer que letrar e alfabetizar são também 
processos de ensino e aprendizagem cabíveis aos anos posteriores, do Ensino 
Fundamental à Educação de Jovens e Adultos (EJA). É por isso que Freire (2004) sai 
a favor das práticas horizontais e exploratórias da relação aluno-professor, num 
balanço possível em que os dois assumem papéis diversos na trama pedagógica; 
ouvir e falar, escutar e responder, abrir caminhos e caminhar. 

Entendendo essas concepções como formas de definir alfabetização e 
letramento, e tendo base o discurso de Denis Mizne, que foi uma figura importante 
da sociedade civil organizada para a adoção e implementação de políticas 
educacionais no país, algumas considerações se tornam imprescindíveis. Primeiro é 
preciso pensar que a antecipação da alfabetização é assunto que se dilui em 
controvérsias e bipolaridades.  

Uma parte dos pensadores se dedicam ao voto favorável, e a outra parte, 
contra. Para a ex-Secretária Executiva do Ministério da Educação, Maria Helena 
Guimarães de Castro, essa antecipação já acontece em escolas particulares, sendo 
essa é uma tendência mundial para se alcançar uma equidade na alfabetização das 
crianças, visto que as crianças de classe média (de escolas particulares) conseguem 
ser alfabetizadas em idade inferior. 

Já para o professor da Faculdade de Educação da USP e pesquisador do Grupo 
Oralidade, Leitura e Escrita (GOLE), Claudemir Belintane, em entrevista para o 
Centro de Referência em Educação Integral, essa é uma medida irresponsável de 
resolver os problemas educacionais na base da “canetada”. Para ele, não faz sentido 
adiantar a idade de alfabetização se a estrutura educacional continua a mesma. No 
final, quando as metas não forem atingidas, o governo continuará jogando a culpa 
na formação dos professores e nas famílias mal organizadas, complementa. 

Diante da polêmica, o governo do então presidente Michel Temer desistiu de 
antecipar a alfabetização até o 2° ano do ensino básico, mas insistiu que o letramento 
ocorresse durante o 1° e 2° ano. Também houve mudanças na Avaliação Nacional de 
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Alfabetização (ANA), que ocorrerá no 2° ano e não mais no 3°. Para Maria Helena, 
essa medida visa antecipar um diagnóstico do que deve ser visto no próximo ano 
letivo. 

Não há como fazer um comparativo se a decisão rendeu algum resultado, visto 
que o governo Bolsonaro adiou a prova que aconteceria em 2019 para 2021, com a 
justificativa de que as escolas estariam se adaptando às novas diretrizes 
curriculares. Por esse motivo, essa abertura das análises aqui propostas poderão ser 
investigadas no futuro, oportunamente. 

 

Breves considerações finais 

A preocupação em alfabetizar as crianças em nosso país sempre foi tema 
recorrente para os governos desde a primeira Constituição Federal. Ainda que em 
períodos remotos a concepção norteadora do “educar” tenha sido orientada pelo 
liberalismo ou conservadorismo, os governantes brasileiros nunca puderam se 
omitir à necessidade do direito à educação, por ele partir dos anseios correntes da 
sociedade.  

Em tempos recentes, a partir da Constituição Cidadã de 1988, houve uma 
preocupação ainda maior em resolver a questão do analfabetismo e avançar na 
alfabetização e letramento das crianças em tempo hábil, dado os péssimos 
resultados das escolas públicas nas avaliações nacionais.  

Como bem apontado por Belintane, as decisões do Governo Federal em 
resolver a questão educacional na base da “canetada” não resolveu e não resolverá 
o déficit educacional do país, sobretudo por ser tratar de um problema estrutural. 
Com isto, vê-se que não adianta mudar os prazos para alfabetização e letramento 
das crianças se não houver a valorização dos profissionais da educação, maiores 
investimentos em infraestrutura escolar e mudanças nas bases curriculares 
baseadas na realidade brasileira. 

Em recente relatório da Education at a Glance, o investimento em educação 
básica está abaixo da média entre países desenvolvidos. Apesar de estar acima da 
média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
que é pontuado em 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB), o valor continua o mesmo 
desde 2010, apesar do PIB ter crescido cerca de 2% nesse período. Em dados mais 
recentes, no ano de 2016 o Brasil gastou cerca de três mil e oitocentos dólares por 
estudante no Ensino Fundamental I, enquanto a maior parte dos países membros da 
OCDE gastaram cerca de oito mil dólares no mesmo período. 

A valorização profissional dos professores também está abaixo da média dos 
países analisados. A média salarial anual de um professor entre os países da OCDE é 
de 36,2 mil dólares, enquanto o professor brasileiro ganha em média 22,5 mil por 
ano. Outro valor abaixo do esperado é a quantidade de professores por aluno, em 
que a média dos países analisados está por volta de 14 alunos por professor, 
enquanto no Brasil, a média é de 18 alunos por professor. Na rede de ensino privada, 
a média é prevista em 16 alunos por professor. 

Por fim, esses dados só reafirmam que a lógica de resolver o problema só no 
papel — ou nas diretrizes — é de longe a resposta mais inteligente ou eficaz para o 
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problema da educação brasileira. A falta de investimento, valorização profissional, 
quantidade de professores e estrutura nas salas de aula são um dos vários 
problemas que sem sombra de dúvidas devem ser resolvidos antes de se pensar na 
mudança das diretrizes curriculares. Caso contrário, como já foi advertido aqui 
anteriormente, o problema não se resolverá e a culpa será jogada nas escolas, nos 
professores e/ou nas famílias dos alunos. 
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