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Alfabetizando, 

 estamos abrindo as portas deste mundo. 

É o começo. E o começo é sempre uma revelação. 

O começo é tudo. Começar é deixar para trás a 

angústia do desconhecido. 

 (SCLIAR, 2001, p. 45) 
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RESUMO 

  

Este texto dissertativo visa compreender como se constituem as trajetórias de formação-

profissão e as práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras, no município de Tucano, 

localizado no sertão baiano. Nele, intenciono responder sobre quais as concepções de 

alfabetização das professoras alfabetizadoras, como se constituem suas trajetórias de 

formação-profissão e de que maneira estas trajetórias se relacionam com as práticas 

pedagógicas desenvolvidas no sertão baiano. Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa, 

ancorado nas potencialidades da abordagem (auto)biográfica, tendo, como dispositivos de 

produção e análise de informações, as narrativas (auto)biográficas das professoras 

alfabetizadoras do sertão, apreendidas mediante a realização de entrevistas narrativas e a 

escrita de memoriais de formação, ao longo do desenvolvimento dos Fuxicos Biográficos, 

atividade inspirada nos ateliês biográficos de projeto, de Delory-Momberger (2006). As 

narrativas (auto)biográficas das alfabetizadoras foram analisadas à luz dos pressupostos da 

hermenêutica, a partir da proposta de análise compreensivo-interpretativa de Ricouer (1976). 

O estudo apontou que, através das narrativas (auto)biográficas, as professoras alfabetizadoras 

puderam remontar suas histórias de formação-profissão e (re)significar suas experiências, 

ampliando a percepção de si como profissionais da alfabetização. As narrativas evidenciaram 

as escolhas e os caminhos que levaram as alfabetizadoras do sertão rumo à docência, 

remontando seus processos de formação inicial e continuada. Apontaram que diferentes 

concepções de alfabetização e seus métodos de ensino atravessaram suas trajetórias 

formativas e profissionais, mas são os estudos Pós-Construtivistas assumidos pelas 

alfabetizadoras como aqueles mais significativos na elaboração das concepções teóricas que 

estão diretamente implicadas em suas práticas alfabetizadoras no sertão. O sertão aparece, 

portanto, como o espaço de vivências e experiências das alfabetizadoras, pelo qual revelam 

sentimentos de pertença e valorização.  

 

Palavras-chave: Alfabetização. Professoras Alfabetizadoras. Narrativas (Auto)biográficas. 

Sertão.  
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ABSTRACT 

 

This argumentative text aims to understand how to constitute the paths of training, 

professional and pedagogical practices of literacy teachers in the Tucano city, located in the 

backlands of Bahia. In it, I intend answer on what are the concepts of literacy for literacy 

teachers, as are their trajectories training-profession and how these pathways relate to the 

pedagogical practices developed in the backlands of Bahia. It is a job of a qualitative nature, 

support in the potential of the approach (auto) biographical, with the production devices and 

analysis of narrative (auto) biographical of literacy teachers in the hinterland, seized by 

conducting narrative interviews and written training memorials throughout the development 

of Fuxicos Biographical, activity inspired by the project biographical atelier of Delory-

Momberger (2006). The narratives (auto) biographical of literacy teachers were analyzed in 

the light of the Hermeneutics assumptions from the proposed comprehensive-interpretative 

analysis of Ricoeur (1976). The study found that, through narratives (auto) biographical, the 

literacy teachers could revamp its training-profession stories and (re) define their experiences, 

increasing the perception of oneself as literacy professionals. The narrative showed the 

choices and paths that led the literacy teachers from the hinterland towards teaching, going 

back their processes of initial and continuing education. They pointed out that different 

conceptions of literacy and its teaching methods went through their educational and 

professional careers, but are post-Constructivist studies undertaken by literacy teachers as 

those most significant in the development of theoretical concepts that are directly involved in 

their literacy teachers practices in the backcountry. The backcountry appears, therefore, as the 

space of experiences and experiences of literacy teachers, for which reveal feelings of 

belonging and appreciation. 

 

Keywords: Literacy. Teaching Literacy Teachers. Narratives (Auto) biographical. 

Backcountry. 
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1 PROSAS INICIAIS  
 

E do chão nasce o desejo;  

do desejo, a fecundidade;  

da fecundidade, os filhos do sertão,  

que acreditam em suas forças e 

 fazem florir a terra seca. 

(COPEM, 2000, p. 2) 
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 Como uma filha do sertão é que volto meu olhar para este chão de onde venho e por 

onde trilho meus passos. Meu processo de identificação com o mundo perpassa pelos sentidos 

da vida, no exercício da docência e da cultura sertaneja, nos quais me envolvo num profundo 

sentimento de pertença e valorização.   

 Da minha relação com este chão, de modo especial, com a terra tucanense,
1
 com sua 

vida cotidiana, sua gente, suas tradições, saberes, crenças e valores; da minha vivência nas 

escolas municipais, nas experiências com a formação de professores e com a alfabetização de 

crianças é que nasce o meu desejo de estudar, pesquisar, produzir saberes outros que possam 

visibilizar a riqueza da docência no sertão, desejo que norteia e define minha constituição 

enquanto ser pesquisadora. 

 É neste chão que conheci tantos outros sertanejos e sertanejas ligados à terra, a sua 

cultura e com atitudes de respeito e compromisso com a educação de seus filhos, que fui me 

constituindo gente, professora do sertão; e para ele me volto, no desejo de que, com este 

trabalho, eu possa lançar sementes, fecundá-lo e devolver-lhe os frutos de conhecimentos que 

tanto tem me proporcionado.  

 Esta dissertação pretende ser um porta-voz das narrativas de professoras 

alfabetizadoras do sertão baiano, as quais, ao tomarem o poder da palavra, tornam-se sujeitos, 

autoras e protagonistas de suas próprias histórias. Relatos singulares de pessoas atravessadas 

pelos caminhos do sertão, permeadas pelas gentes de seus convívios, em seus tempos e 

espaços. As narrativas são, portanto, a viga de sustentação deste trabalho, através das quais as 

professoras têm a possibilidade de falar de si mesmas, revelando suas maneiras de ser e estar 

na profissão, de se relacionar consigo mesmas, com o outro e com o mundo que as cerca. 

 Com este estudo, procuro permitir às alfabetizadoras o exercício da autopoieses,
2
 

compreendido como o poder de reinventar-se, por meio do alcance de um olhar retrospectivo 

e reflexivo sobre suas experiências, no âmbito da formação docente e da atuação pedagógica. 

 Para além da compreensão de uma trajetória que evidencia uma coletividade do ser e 

fazer a docência, no contexto sertanejo, uma vez que muitos dos caminhos percorridos se 

aproximam e se entrecruzam, busco situar trajetórias singulares, marcadas pela subjetividade 

de professoras alfabetizadoras do sertão baiano. Procuro apreender os sentidos das 

                                                           
1
 Tucano é um município situado no sertão baiano, localizado a cerca de 280 km de Salvador-BA, que representa 

o lócus da pesquisa.  
2
 Segundo Josso (2010), autopoieses vem do grego (autós - próprio e poiésis - fazer, produzir), significa 

“produzir a si mesmo”. Neste texto, o exercício autopoético pode ser entendido como a capacidade das 

alfabetizadoras, ao narrarem suas histórias e (re)significarem suas experiências, de produzirem a si mesmas.  
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experiências narradas, a partir dos significados que as próprias professoras lhes atribuem, suas 

andanças, chegadas, partidas, permanências, seus dizeres e seus silenciares, num atento 

movimento de compreensão e interpretação. 

 Ao longo dessas Prosas Iniciais, dedico-me a apresentar a contextualização da temática 

estudada, minhas implicações pessoais e profissionais, no desenvolvimento deste trabalho, 

bem como se deu a tessitura da pesquisa, seu objeto e objetivos, referenciais teóricos e 

metodológicos utilizados, situando, ainda, o leitor, na estrutura em que o texto se encontra 

organizado, lançando-lhe um convite para adentrar o universo que ele se propõe a tecer. 

 

1.1 Alfabetização e formação docente 

 

 A formação docente representa um objeto de reflexão, oportuno e relevante, no contexto 

da Educação na contemporaneidade, diante do reconhecimento das inúmeras mudanças 

ocorridas nas configurações da sociedade e, consequentemente, dos contextos escolares que 

passam a exigir novas posturas dos professores frente a essas mudanças, geralmente 

associadas, dentre outros fatores, aos processos globalizatórios, à presença constante das 

tecnologias da informação e comunicação na vida cotidiana e das políticas neoliberais em 

curso, que reverberam em momentos de crises econômicas, sociais e, principalmente, 

educacionais.  

 Dentre o infinito rol de temas que a formação docente abrange, destaco, neste texto, a 

formação de professores alfabetizadores, por compreendê-los como profissionais que 

desenvolvem umas das ações docentes mais importantes, no âmbito da escolarização: o ensino 

e a aprendizagem inicial da leitura e da escrita.  

 Tendo em vista que a educação escolar é um direito fundamental e essencial que pode 

possibilitar o exercício de tantos outros direitos humanos, o professor alfabetizador é aquele 

que se apresenta como um dos grandes responsáveis pela mediação entre as crianças e o 

mundo dos livros, na construção da obra-prima que é a aprendizagem. Sujeito que pode 

possibilitar a estas crianças sua integração ao universo da linguagem grafocêntrica do 

contexto sociocultural em que estão inseridas, através da produção de sentidos e valores, da 

descoberta do mundo e da capacidade de ler e escrever suas próprias histórias. Trata-se de um 

profissional de responsabilidade e sensibilidade aflorada para propiciar às crianças a 

confiança e o entusiasmo necessários ao caminho da alfabetização.  

 A alfabetização deveria ser um direito universal, no entanto, segundo a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO (2015) – ainda há 
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cerca de 781 milhões de analfabetos no mundo, aproximadamente 58 milhões de crianças 

encontram-se fora da escola, e muitos jovens, mulheres e homens adultos continuam sem 

aprender o que precisam saber para conduzir suas vidas com dignidade.  

 No contexto brasileiro, dados obtidos a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios – PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e 

divulgados na Síntese de Indicadores Sociais do ano de 2015, buscando retratar o sistema 

educacional do país e as dimensões da escolaridade da população, revelaram que a taxa de 

analfabetismo de pessoas de 15 ou mais anos que, em 2004, era de 11,5% caiu para 8,3%, em 

2014, reduzindo, portanto, a proporção de pessoas que não sabem ler nem escrever no Brasil.  

 As taxas revelam que houve uma melhoria em relação ao processo de alfabetização, no 

país, mas, apesar dos progressos, o número de pessoas que não sabem ler e escrever ainda é 

grande, correspondendo a cerca de 13,2 milhões de pessoas analfabetas, na população com 

mais de 15 anos, e que se encontram, principalmente, no Nordeste. 

  Prevalece um grande contingente de adultos analfabetos que assim o são não por não 

terem frequentado a escola, mas por terem passado por ela sem que lhes fosse garantida a 

aprendizagem essencial da leitura e da escrita, o que denota, portanto, que a escola pública 

necessita criar condições de aprendizagem para que a alfabetização se efetive, não endossando 

as estatísticas de fracasso escolar.  

 Um olhar histórico sobre as questões que envolvem a alfabetização, atrelado às 

pesquisas, permite dizer que o Brasil obteve avanços nesta área, nas últimas décadas. Avanços 

estes, principalmente, em torno das discussões teóricas, das produções acadêmicas, estudos e 

reflexões em diversas áreas do conhecimento, especialmente da psicologia e da linguagem 

(VYGOSTSKY, 1987; FERREIRO; TEBEROSKY, 1999; GROSSI, 1990a, entre outros), 

trazendo fundamentos sobre como se ensina e como se aprende. Houve avanços em relação às 

próprias concepções de alfabetização
3
 e seus processos diversos, melhorias em políticas, na 

implementação de programas de ensino, de tecnologias educacionais, bem como na formação 

de professores e, também, a universalização da escola e a democratização do ensino.   

 No que se refere ao acesso à escola, vale salientar que, desde 2006, a obrigatoriedade 

do Ensino Fundamental foi ampliada de 8 para 9 anos, através da Lei nº 11.274, de 

06.02.2006 (BRASIL, 2006) e, no ano seguinte, o Plano de Desenvolvimento da Educação – 

PDE, do Ministério da Educação – MEC, deu clara ênfase ao Ensino Fundamental, definindo 

                                                           
3
 As concepções sobre alfabetização serão aprofundadas no terceiro capítulo deste trabalho.  
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metas para a melhoria da qualidade, a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB.  

 Outro aspecto a ser destacado é a Lei nº 12.796, de 04.04.2013, que alterou o texto 

original da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, instituída pela Lei nº 9.394, de 

20.12.1996 (BRASIL, 1996; 2013), oficializando, assim, a obrigatoriedade da Educação 

Básica para a faixa de 4 a 17 anos de idade, sendo organizada em três etapas: Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 Apesar disso, mesmo que o acesso à escola tenha sido democratizado, a qualidade da 

educação e, principalmente, da alfabetização oferecida, não tem sido suficiente para que todos 

os estudantes alcancem as condições para continuar aprendendo. A qualidade educacional 

continua sendo um dos principais problemas da educação brasileira, e, mesmo diante das 

conquistas mencionadas, o Brasil continua sendo um dos maiores líderes mundiais do fracasso 

em alfabetização. A alfabetização inadequada traz enormes comprometimentos para o sucesso 

dos alunos nas etapas seguintes de sua trajetória escolar e para a vida como um todo, tendo 

atingido, sobretudo, aqueles que pertencem a níveis socioeconômicos mais baixos, que são a 

maioria da população que frequenta as escolas públicas.  

 Muito se tem escrito e pesquisado a respeito das causas desse fracasso, todavia, é 

notório que os problemas referentes à área da alfabetização resultam de um conjunto maior de 

fatores que envolvem problemas de economia, políticas públicas, incluindo desigualdades 

sociais, prioridades de investimento dos recursos públicos, gerenciamento de recursos em 

educação, gestão educacional e escolar, condições de trabalho, estruturação de programas de 

ensino, provisão de materiais, avaliação, a própria formação docente, entre tantos outros 

problemas subjacentes.   

 Outro fator que corrobora para a manutenção desse quadro de fracasso diz respeito ao 

ensino inadequado da língua, nos primeiros anos escolares; ensino este que revela, conforme 

Silva (2004), uma defasagem entre a chamada “língua da escola” e a língua das crianças das 

classes populares que a frequentam, ensino que não reflete sobre a realidade linguística 

diversificada do português brasileiro
4
. Esta diversidade deveria representar o princípio a partir 

do qual se desenvolveria todo ensino, possibilitando que as crianças fossem respeitadas, em 

suas peculiaridades linguísticas, e que tivessem acesso às variedades socialmente 

                                                           
4
 As questões relacionadas ao ensino da língua, e sua diversidade, embora consideradas e compreendidas como 

significativas no âmbito da alfabetização, não são objetos específicos dessa investigação, sendo, também, um 

repertório que não emergiu nas narrativas das docentes colaboradoras desse estudo. 
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privilegiadas, podendo escolher, conscientemente, dentre as diversas formas de uso da língua, 

aquelas mais adequadas às diversas situações comunicativas que encontram ao longo da vida. 

 Conforme Soares (2013), muitos estudos desconsideram o conjunto de fatores que 

corroboram para o fracasso em alfabetização e revelam um tratamento, na maioria das vezes, 

excludente, buscando a explicação para o problema ora no aluno, relacionando-o a questões 

de saúde, psicológicas ou de linguagem; ora no contexto cultural do aluno, em seu ambiente 

familiar e suas vivências socioculturais; ora no professor, em sua formação inadequada ou 

incompetência profissional; ora no método, na eficiência/ineficiência de um método ou de 

outro; ora no material didático, na inadequação às experiências e interesses das crianças; ora, 

ainda, no próprio código escrito, nas relações entre o sistema fonológico e o sistema 

ortográfico.   

 Esta multiplicidade de perspectivas que envolvem a alfabetização é resultante da 

colaboração de diversas áreas do conhecimento, como a Psicologia, a Linguística e a 

Pedagogia, e da pluralidade de enfoques que a própria natureza da alfabetização exige: seus 

contextos culturais, métodos, concepções, materiais e meios, de modo que estes deveriam ser 

articulados em uma teoria coerente de alfabetização, que conciliasse seus resultados, 

direcionando a formação do professor alfabetizador a uma preparação que o levasse à 

compreensão de todas as facetas e condicionantes que o processo de alfabetização exige.   

 Conduzir pedagogicamente uma criança para o mundo da leitura e da escrita não é, 

portanto, uma tarefa fácil, por isso a importância de uma formação do professor alfabetizador 

que reflita uma síntese de conhecimentos advindos das diversas áreas que são essenciais à 

mediação das crianças, no direcionamento de seus passos pela alfabetização.  

 Convém ressaltar que, no âmbito das políticas educativas, o professor tem sido 

continuamente colocado no centro das atenções, quando se trata da responsabilização pela 

qualidade da educação brasileira, e assumido, em muitos casos, o papel de sujeito da 

mudança. A sua formação é posta na centralidade das discussões, como um dos mais 

importantes indicadores do caminho para as melhorias pedagógicas, profissionais e sociais, 

com foco essencialmente, na modificação do alto índice de analfabetismo instaurado no país. 

Diante disso, é que surge a necessidade de voltarmos o nosso olhar para o modo como têm se 

efetivado os processos de formação dos professores alfabetizadores no Brasil, e, de uma 

forma especial, nos contextos em que esses índices de analfabetismo se apresentam ainda 

mais elevados, como no caso do sertão nordestino.  

 Estudos têm apontado para o fato de que a formação docente inicial não tem sido 

suficiente para que o professor alfabetizador se aproprie de teorias capazes de propiciar a 
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criação de uma prática transformadora. Assim sendo, cabe observar que a formação inicial 

desses professores necessita estar atrelada a uma formação continuada, compreendida não 

somente como atualização teórica, mas como espaço de participação e de reflexão, no qual o 

professor se assume como sujeito do próprio conhecimento e, por conseguinte, do seu 

processo formativo, aprendendo por meio de suas experiências pessoais e profissionais, no 

cotidiano de sua atividade docente e na troca com seus pares.   

 A formação inicial, com seu conjunto de princípios científicos, pedagógicos e 

técnicos, deve ser complementada por uma formação contínua no contexto da prática, pelos 

saberes construídos por meio da experiência, pois é por meio dela que o professor também 

tem a capacidade de gerar conhecimento pedagógico. Porém, o que se vê, ainda, em boa parte 

das ações dos poderes públicos para a formação de professores é a manutenção de programas 

de formação seguindo uma lógica tecnocrata, que desconsidera as subjetividades e 

experiências pessoais e se baseia na transmissão de conteúdos. Modelos normativos de 

formação fundados no direcionamento da “capacitação profissional” para a aplicação de 

métodos de ensino definidos como os mais adequados para o ensino da leitura e da escrita, por 

exemplo, proposições metodológicas que em muitos casos são elaboradas por “especialistas” 

fora da classe, apresentando, ainda, aulas-modelo a serem reproduzidas pelo “bom professor”.   

 A formação docente, quando focada meramente em proposições metodológicas, priva 

os professores da liberdade de visualizar outras possibilidades, na busca pela garantia do 

direito de alfabetização às crianças, da liberdade de fazer diferentes e diversas leituras sobre 

sua atuação e de se posicionar criticamente frente às circunstâncias do cotidiano escolar e, 

principalmente, da liberdade de se tornar protagonista do seu fazer docente.  

 Os novos contextos educacionais apontam para a necessidade de um olhar não apenas 

para o direcionamento de propostas metodológicas eficazes, as quais também são importantes 

na busca de melhoria dos processos de alfabetização, mas para o sujeito do método, o 

professor e sua formação, de forma que esta última venha a estreitar as relações entre o que é 

estudado e as práticas que se concretizam na escola. Uma formação compromissada a partir 

da compreensão dos inúmeros fatores e condições que entremeiam o processo de 

alfabetização e, principalmente, de seu compromisso ético e político diante das implicações 

ideológicas que estão atreladas ao papel da alfabetização na sociedade contemporânea.  

 Fica evidenciado que os aspectos da formação de professores alfabetizadores, na 

contemporaneidade, são diversos, em decorrência do próprio contexto sociocultural que se 

apresenta, sendo imprescindível a elaboração de projetos de formação atualizados, em função 

das mudanças, levando em consideração não somente os aspectos científicos que embasam a 
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profissão, mas, principalmente, os saberes da experiência dos próprios professores, de modo a 

reconhecê-los como sujeitos protagonistas de suas vidas e de sua profissão, entrelaçando, 

nestes projetos formativos, subjetividade, conhecimento e autonomia.  

 Diante desse delineamento, atribuo extrema importância à continuidade dos avanços 

na área da alfabetização, que se dê ênfase à formação do professor alfabetizador, ao 

desenvolvimento de suas potencialidades para uma boa condução do processo de ensino e 

aprendizagem da criança, de modo que me aventuro, na produção deste trabalho, procurando 

analisar a trajetória de formação-profissão de professoras alfabetizadoras do sertão baiano.  

 

1.2 Ser professora alfabetizadora do sertão: costuras da vida e da profissão                  

 

O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, 

do mundo, é isto: que as pessoas não estão sempre 

iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas 

vão sempre mudando. Afinam ou desafinam.         

    (ROSA, 2001, p. 39) 

 

 No decorrer de minha trajetória acadêmico-profissional, das costuras das minhas 

vivências e experiências formativas, da atuação como professora alfabetizadora do sertão 

baiano e das indagações surgidas ao longo deste processo foi, e continuam sendo afinados o 

desejo e o interesse para o desenvolvimento desta pesquisa. Nesta, ao abrir espaço para que as 

professoras alfabetizadoras desvelem suas travessias, também tenho a possibilidade de voltar 

o olhar para a minha própria trajetória, ressignificando-a; ao narrar suas histórias, estarei, 

também, narrando as minhas, por vias de um sentir e pertencer ao mesmo fenômeno e ao 

mesmo lugar.  

   Nesta investigação estão presentes, além das implicações de minha experiência docente, 

desdobramentos dos estudos realizados durante o curso de Licenciatura em Letras com 

Habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas, pela Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB/Campus XXII, e na extensão desses estudos por meio do curso de Pós-Graduação em 

Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literaturas, pelo Instituto Brasileiro de Pós-

Graduação e Extensão – IBPEX. Ao longo dessa formação acadêmica, desenvolvi interesse 

pela Literatura, pela formação de professores e a prática pedagógica e, principalmente, pelos 

processos de ensino e aprendizagem da linguagem.  

 Entretanto, foi somente ao ingressar no Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Contemporaneidade da Universidade Estadual da Bahia (PPGEduC/UNEB) Campus I, como 

aluna especial da disciplina Abordagem (auto)biográfica e formação de professores-leitores, 
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que os delineamentos do ser pesquisadora começaram a ser melhor afinados por mim, tendo a 

disciplina trazido contribuições significativas para a definição e a estruturação do meu objeto 

de pesquisa, voltado para a formação do professor e a prática pedagógica, sobretudo, ao 

evidenciar as dimensões experienciais da vida e da formação dos professores, atreladas ao 

duplo movimento das narrativas como dispositivo de pesquisa e procedimento de formação.  

Produzir uma narrativa de si constitui-se, como afirma Souza (2006), num dispositivo 

fértil que permite, através da apropriação retrospectiva de percursos de vida, potencializar a 

reconstrução de vivências pessoais e profissionais, e reflexões sobre experiências que foram 

formadoras, ao longo desse processo. Diante disso, assumo, aqui, o papel de narradora, 

procurando um aprofundamento sobre o conhecimento de mim, e ampliando os significados 

de minha existência, de minha formação e prática educativa, movimentos biográficos 

atravessados por diversos tempos, lugares, gentes e saberes, que me fizeram empreender esta 

escrita e tentar compreender as histórias das alfabetizadoras, revelando, ainda, as 

singularidades que construíram/constroem minha identidade, nos planos individual e coletivo, 

percebendo o quanto cada sujeito estabelece relações com as pessoas que atravessam seus 

caminhos.  

Conforme Antoine de Saint-Exupéry (2009), cada um que passa em nossa vida, passa 

sozinho, mas não vai só nem nos deixa sós. Leva um pouco de nós mesmos, deixa um pouco 

de si mesmo. Assim, é possível afirmar que a identidade de todo ser é construída no 

envolvimento com o outro, nos conhecimentos que produz, em seus valores e no diálogo 

contínuo com os contextos que experiencia.  

Os contextos do sertão e da docência sempre foram universos de meu pertencimento. 

Nasci na pequena cidade sertaneja do Estado da Bahia, chamada Araci – em Tupi, “Aurora, 

mãe do dia” – um município localizado há, aproximadamente, duzentos e trinta quilômetros 

da capital, Salvador. Cheguei, mais precisamente, na manhã ensolarada do dia sete de abril de 

mil novecentos e oitenta e sete. A segunda filha do casal José Flaviano e Maria.  

Filha de professora, a escola sempre foi como a minha segunda morada. Cresci em 

meio aos cadernos, lápis e livros, acompanhando minha mãe em suas atividades profissionais 

e imitando-a no ato de ensinar, de modo que posso afirmar ter dado, na infância, os meus 

primeiros passos no processo formativo docente, no convívio com a minha mãe e, 

posteriormente, nas experiências escolares vividas junto aos meus próprios professores.    

 Nutrida pelo desejo de ser professora, o que também poderia garantir mais facilmente o 

alcance de um emprego na região em que vivia, ao concluir o Ensino Médio, com o chamado 

científico, numa escola particular, fui à busca da habilitação para o Magistério, realizando um 
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curso que oferecia a formação complementar, em disciplinas específicas para a atuação em 

sala de aula.  

 Logo fui aprovada em concurso público para professora dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, no município de Tucano, que faz limite territorial com minha cidade de origem. 

Assumi, em 2006, a docência na Escola Municipal Pedro Martins de Moura, localizada na 

zona rural tucanense, no povoado de Tracupá. O trabalho deu-me condições financeiras para 

prosseguir nos estudos acadêmicos, que havia iniciado em 2005, no Campus XXII da UNEB, 

em Euclides da Cunha, situado a mais de 90 km de onde morava, e visto que aquele povoado 

fica localizado próximo à BR 116, permitiu fácil acesso ao transporte que me levava até a 

faculdade. Conforme expressa Rosa (2001, p. 39), “as pessoas não estão sempre iguais, ainda 

não foram terminadas”. Assim, considero o curso de licenciatura em Letras e o concurso para 

professora como elementos transformadores de minha vida pessoal e profissional, os quais me 

levaram ao encontro verdadeiro com a docência, profissão que continuo (re)significando e 

buscando construir em bases sólidas.  

 Atravessada pelos caminhos do sertão: Araci, Tucano, Tracupá e Euclides da Cunha, 

fui construindo minha identidade, compartilhando experiências, experimentando, a cada dia, 

novos sabores e saberes, e enfrentando, também, alguns dissabores, que me fizeram, a cada 

dia, mais forte e desejosa de continuar em busca dos objetivos que fui traçando.  

Foram três anos de trabalho em Tracupá, lecionando, respectivamente, em turmas de 

educação infantil (Pré II), 2º e 3º anos do Ensino Fundamental I. Estes primeiros anos de 

experiência docente foram riquíssimos. Por meio de uma constante interação entre estudantes, 

professora, colegas e conhecimento, mesmo enfrentado muitas dificuldades, alguns dilemas e 

desafios, foram muitas as aprendizagens construídas, buscando tornar a experiência de ensinar 

e aprender significativa, prazerosa e eficaz.   

Deixei a Escola Municipal Pedro Martins de Moura, em 2009, após ter sido aprovada 

no processo seletivo para atuar, como orientadora pedagógica presencial, na Escola Pio 

Miranda Bastos, na sede de Tucano. Durante esse período, dediquei-me fortemente aos 

estudos desenvolvidos no campo da formação docente, com o intuito de auxiliar na formação 

dos professores daquela instituição, visando à melhoria de suas práticas pedagógicas, de 

forma que repercutissem na garantia dos direitos de aprendizagem das crianças. Sabia que as 

condições de uma alfabetização consistente passam, principalmente, por uma formação 

qualificada do professor, em bases teóricas sólidas, que possam se refletir num trabalho 

metodológico consistente em sala de aula, e foi com esse pensamento que procurei 

desenvolver minhas atividades formativas.  
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 Na educação, a modalidade de ensino que sempre me despertou encantamento foi a 

alfabetização, o processo de aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita pelas 

crianças; e, ao longo desses primeiros anos na docência, algumas inquietações sempre me 

acompanhavam: por que existiam tantas crianças em defasagem idade/série? Como garantir a 

alfabetização de todos? Por que a cada término de ano letivo, milhares de crianças concluíam 

o ano escolar sem saber ler e escrever? Existe uma melhor forma de ensinar? Como é que a 

uma criança aprende? Em meio a tantos questionamentos tentava, ao meu jeito, fazer o que na 

época pensava ser a melhor forma para ensinar e a melhor forma para aprender.  

 Desde o processo de minha própria alfabetização, tive contato com um dos piores 

retratos da educação brasileira. Lá mesmo na infância conheci a triste realidade de escolas que 

nem sempre ensinam e, igualmente, excluem, não garantindo que todos aprendam.  

 Lembro-me que fui alfabetizada aos seis anos de idade, tendo a leitura como uma 

atividade cotidiana, tanto em casa, onde dispunha de um rico acervo literário, quanto na 

escola.  Porém, desse momento de minha trajetória, o que se sobressai foi a passagem do 

processo de alfabetização para a antiga primeira série do Ensino Fundamental. Fui 

matriculada em uma escola municipal, mas permaneci ali apenas por poucos dias. A 

professora, por avaliar que eu era “avançada” para o nível da turma em que eu havia sido 

inserida, sugeriu que minha mãe procurasse outra escola, de preferência de caráter privado, 

para que eu não regredisse na aprendizagem que já tinha desenvolvido. Foi quando me dei de 

cara, pela primeira vez, mesmo que de forma inconsciente, com a realidade do analfabetismo. 

Hoje, fica a clareza de que àqueles estudantes não haviam sido garantidos os direitos de 

aprendizagem específicos da alfabetização, e de que eu não sabia nada além do que deveria 

para a idade/série em que me encontrava.  

 Segui com minhas inquietações por muito tempo e, em 2010, fui convidada a fazer 

parte do Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação – GEEMPA. 

Era uma proposta metodológica para alfabetizar, de três a quatro meses, os estudantes com 

distorção idade/série. Curiosa no assunto e com um desejo enorme de tornar-me, 

verdadeiramente, uma professora alfabetizadora, aceitei o desafio, juntamente com um grupo 

de mais cinco professoras.  

 O primeiro passo para fazer parte do grupo foi participar de um curso de cinco dias 

na cidade de Candeias/BA. De imediato, precisava desconstruir muitos conceitos criados e 

enraizados, ao longo da minha vida, sobre o ensino e a aprendizagem. Durante a formação, os 

estudos científicos, embasados por Grossi (1990a; 1990b; 1990c), Vygotsky (1987), Wallon 

(1986), Paulo Freire (1975), Gérard Vergnaud (1996), Sara Pain (1987a; 1987b) e todo um 
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conjunto convergente de elaborações na Antropologia, na Psicanálise, na Medicina, na 

Pedagogia e na Psicologia da Inteligência, que procuravam revelar que o fracasso da educação 

não estava atrelado estritamente a problemas de aprendizagem, mas a formas equivocadas de 

ensinar.  

 Em 2010, o contexto escolar que prevalecia no município de Tucano era o histórico de 

defasagem idade/série, em número significativo de seus estudantes de escola pública, como 

consequência da não alfabetização, ao final dos 2º, 3º, 4º e até mesmo 5º ano do Ensino 

Fundamental, acarretando, principalmente, no estigma de que esses alunos não podiam 

aprender. Tal histórico repercutia no resultado das avaliações externas, realizadas com os 

estudantes das escolas públicas de Tucano, a exemplo do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB. Com o IDEB baixíssimo (3,5) que fora apresentado em 2009, o 

Ministério da Educação – MEC, junto ao Plano de Ações Articuladas – PAR, do governo 

federal, lançou três propostas de Correção de Fluxo Escolar para que uma delas fosse 

escolhida e implementada como medida de reparação e melhoria da qualidade da educação no 

município.   

 Dentre as propostas oferecidas, a Secretaria Municipal de Educação optou pelo 

GEEMPA, grupo fundado, em 1970, pela professora Esther Pillar Grossi, mestre em 

Matemática e doutora em Psicologia Cognitiva, pela Universidade de Paris, juntamente com 

mais 49 professores de Porto Alegre-RS, com o principal objetivo de colaborar na resolução 

dos grandes problemas da escola pública brasileira, buscando a realização de estudos e 

pesquisas sobre questões do ensino e da aprendizagem, a construção de atividades didáticas 

com base na teoria pós-construtivista e a formação continuada de professores com foco no 

desenvolvimento de técnicas de ensino ligadas a essa teoria.  

 O trabalho com a proposta teórico-metodológica apresentada pelo GEEMPA trouxe 

aprendizagens significativas para minha trajetória docente, pois tive contato com uma nova 

concepção de ensino, embebido na lógica e na dramática, isto é, uma alfabetização baseada 

não somente na lógica pura dos conteúdos vinculados à leitura e escrita, mas em uma 

contextualização dramática.
5
 Dessa forma, aprendi a utilizar a aula-entrevista, recurso que me 

permitia colher informações sobre os alunos a partir de suas narrativas de vida que refletiam, 

diretamente, na maneira como aprendiam. Foi nesse contexto que passei a valorizar as 

narrativas de vida dos alunos, histórias que revelavam dramáticas internas e externas às 

                                                           
5
 Dramática refere-se àquilo que faz sentido, produz desejo e gera energias para pensar e agir (PAIN apud 

GROSSI, 2010a). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
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turmas e que podiam servir de contexto semântico para o trabalho em sala de aula, geralmente 

apoiado na literatura.  

 Destaco o movimento de aprendizagem das relações interpessoais, do conviver e 

trabalhar em grupo, uma vez que as formações de grupos áulicos com os estudantes e de 

grupos de estudo com os colegas professores eram princípios que norteavam a proposta. Foi 

nesse contexto formativo-profissional que cheguei a conhecer a psicogênese da alfabetização, 

a compreender como os estudantes formulam hipóteses sobre determinado campo conceitual, 

a exemplo de como eles pensam que se lê e se escreve, uma vez que a psicogênese representa 

o processo intermediário entre o conteúdo científico e a própria construção do aluno, através 

das circunstâncias do seu cotidiano e das suas experiências.  

 Como alfabetizadora, passei a refletir sobre a responsabilidade de proporcionar uma 

educação inclusiva, na perspectiva de uma escola justa, que possibilitasse não somente o 

acesso da criança, mas sua permanência e efetiva aprendizagem. Uma educação não só da 

leitura e da escrita, mas daquela que cumprisse a sua dimensão política e pedagógica, por 

meio da igualdade de oportunidades, considerando a diversidade de processos de 

aprendizagem e respeitando a heterogeneidade das turmas.  

 A participação no GEEMPA permitiu, por meio de minha atuação como professora 

alfabetizadora, realizar mudanças em minha concepção acerca do que é alfabetização e de 

como se dá a aprendizagem, trazendo como maior ensinamento o entendimento de que “todos 

podem aprender”, desde que haja uma boa provocação, pois, para mim, ensinar é planejar, 

propor e sustentar provocações. 

 Da experiência com a alfabetização através da metodologia pós-construtivista, surgiu 

o convite para ser orientadora de estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

– PNAIC.
6
 Trazendo experiências desafiadoras e basilares para o meu entendimento da 

formação docente, da prática pedagógica e da aprendizagem da criança, foi este espaço de 

atuação profissional, atrelado aos estudos anteriores, que ampliou meu interesse de pesquisa 

no campo da alfabetização. 

                                                           
6 O PNAIC foi criado em 2012 e representa um acordo formal, assumido pelo Governo Federal, Estados, 

municípios e entidades, para firmar o compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, oito anos de idade, ao 

final do ciclo de alfabetização, trazendo como ações principais: a formação continuada presencial de professores 

alfabetizadores e orientadores de estudo; a disponibilização de materiais didáticos, obras literárias e de apoio 

pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; a realização de avaliações sistemáticas; e a busca por gestão, 

controle social e mobilização. 
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Assim, meu interesse em investigar a trajetória de formação de professoras 

alfabetizadoras do sertão baiano é resultado das experiências descritas, das costuras de minha 

vida, pessoal e profissional, das inquietações que sempre fizeram parte das reflexões e 

conflitos vividos no interior da minha formação e atuação no contexto do sertão.  

 

1.3 Tessituras da pesquisa 

 

 Esta dissertação, intitulada Professoras Alfabetizadoras do Sertão Baiano: trajetórias 

de formação-profissão, emerge com o objetivo de compreender as trajetórias de formação-

profissão e as práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras no município de Tucano, no 

sertão da Bahia. Ela vincula-se às ações do Grupo de Pesquisa Docência, Narrativas e 

Diversidades – DIVERSO, que tem como objetivo articular as discussões produzidas, de 

forma multidisciplinar, acerca da formação docente na Educação Básica, a partir das 

experiências de iniciação à docência, nos diferentes espaços e tempos da/na formação e suas 

relações com a diversidade, desenvolvendo, ainda, estudos, pesquisas e intervenções sobre a 

docência, articulados às narrativas de formação e às práticas pedagógicas desenvolvidas, 

especificamente, em escolas situadas em territórios rurais.
7
 

 Busco, então, neste estudo, investigar as trajetórias formativas de alfabetizadoras do 

município de Tucano, e que atuam em diversas localidades, tanto nos limites da sede, quanto 

fora deles, em povoados ou fazendas, esquadrinhando as mais distintas formas do acontecer 

da vida profissional nos contextos sertanejos. 

 Tomado no âmbito dos estudos das ruralidades, o sertão é assumido como o lugar das 

vivências e experiências das alfabetizadoras, concebido como um espaço de construção de 

identidades, lugar de vida e de pertencimento, o que leva ao empreendimento do conhecer sua 

construção social e cultural, as particularidades que regem a organização da vida cotidiana 

desse lugar e suas implicações nas trajetórias dos sujeitos que nele estão inseridos. 

 Partindo do contexto exposto, e em decorrência do entendimento da relevância deste 

trabalho, centrado no estudo dos processos de formação de professoras alfabetizadoras do 

sertão baiano, torna-se importante apontar questionamentos pertinentes ao seu 

desenvolvimento: quais as concepções de alfabetização das professoras alfabetizadoras do 

                                                           
7
 Informações sobre o Grupo de Pesquisa Docência, Narrativas e Diversidades – DIVERSO – disponíveis em: 

<http://www.diverso.uneb.br/>. Acesso em: 15 de jan. 2016.  

http://www.diverso.uneb.br/
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sertão baiano? Como se constituem suas trajetórias de formação-profissão? De que maneira 

estas trajetórias se relacionam com as práticas pedagógicas desenvolvidas no sertão baiano? 

 Com vistas a alcançar algumas respostas para tais questionamentos, procuro estabelecer, 

ao longo do texto, um intenso diálogo com autores cujas discussões teóricas perpassam pelas 

questões a respeito da formação de professores, da alfabetização e do sertão. A respeito dessa 

última categoria, fazem-se essenciais os estudos ancorados nas discussões teóricas 

sistematizadas por Moreira (2005), Carneiro (2003) e Rios (2011), dentre outros autores que 

abordam as diversas ruralidades no cenário educacional brasileiro e suas configurações no 

território baiano, entrelaçando-se às leituras de Araújo (2013), Vasconcelos (2007), Santana e 

Vasconcelos (2013) e Rosa (2001), a respeito dos sentidos atribuídos ao sertão, às 

concepções emergidas ao longo do processo de construção histórico-social do texto 

identitário do Brasil, as imagens construídas e (des)construídas no imaginário brasileiro sobre 

este espaço simbólico, que revela modos de pensar e agir, crenças e valores peculiares.  

 Neste sentido, é importante salientar que não se configura, aqui, um trabalho sobre o 

sertão, mas no sertão, de modo que é imprescindível elucidar essa contextualização e suas 

implicações na formação e profissão das alfabetizadoras, tomando o sertão como território de 

identidades e situando-o na discussão tanto das ruralidades quanto da literatura.   

 Em relação à literatura, inspiro-me, ao longo da construção deste trabalho, em 

Guimarães Rosa e sua obra Grande Sertão: veredas (2001), com sua inventividade, criação e 

riqueza de linguagem, mas, principalmente, pelas interpretações que abordam o sertão sob os 

mais variados pontos de vista (seu espaço natural e cultural), e pelo modo como sua escrita 

poética revela o sertão-mundo.  

 A discussão sobre a formação de professores e o exercício da docência ganha espaço, 

neste estudo, por meio das abordagens teóricas de Nóvoa (1995; 1999; 2000b; 2011), Souza 

(2006), Contreiras (2002), Imbernón (2011), entre outros, atentando para os desafios da 

formação do professor alfabetizador no mundo contemporâneo, uma formação na perspectiva 

da profissionalização e em caráter permanente. São autores que, embora percorram caminhos 

diferenciados, também têm dado ênfase à perspectiva inter-relacional, que abrange a 

dimensão pessoal e profissional do professor. Estudos que têm reconhecido os professores 

como sujeitos protagonistas de suas vidas e de sua profissão, entrelaçando subjetividade, 

trajetórias de escolarização, vida dos professores e suas trajetórias de formação-profissão.  

 A alfabetização, suas concepções e suas práticas, constituem-se como eixos 

importantes de discussão, ao longo do trabalho, sendo abordadas pelas vias teóricas de 

Gontijo (2014), Soares (2013), Ferreiro e Teberosky (1999), Grossi (1990a; 2006; 2007; 
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2010b), Morais (2014), Freire (1975; 1996), Freire e Macedo (2013), além de outros que 

debatem as especificidades do processo de alfabetização e da formação para alfabetizar.   

 Atentando para o objeto de pesquisa e para o objetivo proposto nesta investigação, 

desenvolvo uma metodologia de cunho qualitativo, ancorando-me nas potencialidades da 

abordagem (auto)biográfica, por entender que as narrativas e os memoriais de formação 

podem desvelar as trajetórias formativas e as práticas individuais e coletivas das professoras. 

Ao colocá-las no centro do debate desta pesquisa educacional, busco valorizar seus processos 

formativos e seus projetos profissionais, percorrendo o caminho da pesquisa-formação, por 

meio da qual, ao se apropriarem retrospectivamente de seus percursos, podem também tomar 

consciência de seu poder formador. Para tanto, sustento-me nas investigações de autores 

como Nóvoa e Finger (2010), Josso (2010), Bertaux (2010), Delory-Momberger (2006; 2012; 

2014), Pineau (2012; 2010), Passeggi (2010b; 2008), Souza (2006), Jovchelovitch e Bauer 

(2002), Schütze (2010), entre outros.  

 Seguindo os pressupostos metodológicos descritos, delimitei, como dispositivos de 

pesquisa, a escrita de memoriais de formação, produzidos no contexto da realização dos 

Fuxicos Biográficos: experiências vividas e narradas de alfabetizadoras do sertão – atividade 

inspirada no ateliê biográfico de projeto, de Delory-Momberger (2006) – e a efetivação de 

entrevistas narrativas, por entender que se configuram como dois procedimentos relevantes e 

complementares, por meio dos quais os sujeitos poderão desvelar seus sentimentos, 

concepções, percursos e experiências de formação, e seus contextos de atuação profissional.  

 Este texto se encontra organizado em seções que visam levantar discussões a partir do 

objeto de estudo. Na seção Bordados da Pesquisa defino os pressupostos teórico-

metodológicos que direcionaram a pesquisa, elucidando as potencialidades da abordagem 

(auto)biográfica, nas investigações sobre Educação, e o modo como ela permite compreender 

melhor as trajetórias de formação-profissão e as práticas pedagógicas das alfabetizadoras do 

sertão. Nesta seção, delimito os instrumentos necessários à produção e à análise de 

informações, os dispositivos que possibilitaram adentrar as histórias das professoras, 

descrevendo os cenários e sujeitos da pesquisa, a maneira como são tratadas as informações e 

como se deu o movimento de análise das narrativas.  

 Na seção Costuras da Alfabetização ganha destaque a discussão acerca das concepções 

de alfabetização e os métodos a elas relacionados, refletindo sobre o modo como diferentes 

concepções atravessam as trajetórias formativas e profissionais das alfabetizadoras do sertão.  

 A seção intitulada Tecidos formativos de alfabetizadoras do sertão abre espaço para as 

reflexões acerca dos olhares e desafios intrínsecos ao ser professora do sertão, discute 
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aspectos da formação das alfabetizadoras, apresentando o modo como dão sentido às suas 

experiências formativas, profissionais, demarcando suas escolhas pela docência, seus 

conflitos, alegrias e insatisfações, entre outros sentimentos que atravessam seus espaços e 

tempos da formação e da profissão.  

 Na quinta seção, Docência no Sertão Baiano: perspectivas e singularidades, ganha 

notoriedade as narrativas das professoras alfabetizadoras, que revelam o pensar e o fazer a 

docência, no contexto do sertão, com ênfase no desenvolvimento de suas práticas 

pedagógicas. E, na seção intitulada Prosas finais é apresentada uma síntese dos resultados 

obtidos e uma reflexão geral sobre o desenvolvimento da investigação, tendo o entendimento 

da incompletude que caracteriza o fazer pesquisa que abre caminhos para outras buscas, 

outras possibilidades interpretativas e outros resultados.  

 Assim, convido o leitor a trilhar por esta escrita, trançada pelos fuxicos
8
 que tecem as 

histórias das alfabetizadoras, num entremeado simbólico que revela suas trajetórias formativas 

e suas práticas, texto acadêmico que se propõe a realizar um debate fecundo sobre a docência 

e a alfabetização, tendo como particularidade o pensar sobre a experiência docente no sertão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Fuxico é um artesanato típico do sertão, composto da união de pequenas trouxas de tecido, as quais, 

entretecidas, constituem flores coloridas. Configura-se, neste trabalho, como uma metáfora que revela a tessitura 

das histórias das alfabetizadoras.    
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  2 BORDADOS DA PESQUISA  
 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol 

chegando atrás das beiradas da noite e logo 

sentava-se ao tear. Linha clara, para começar o dia. 

Delicado traço cor de luz, que ela ia passando entre 

os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da 

manhã desenhava o horizonte.  

                                     (COLASANTI, 1999, p. 9) 
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 Olho para o bordado como quem olha para uma peça/pesquisa a compor, um texto a 

organizar, com espaços, tempos e sujeitos específicos, em uma complexidade e multiplicidade 

de sentidos. Bordar é um ato de criação, cujos fios selecionados é que darão forma ao 

“desenho” desejado, suas cores, texturas, seu estilo e beleza.  

 Tal qual a moça tecelã que, sentada em seu tear, escolhe, delicadamente, as linhas com 

as quais tecerá seu dia e tudo aquilo que necessita e deseja, neste empreendimento de fazer 

pesquisa, empenho-me na escolha dos melhores fios para a composição deste bordado, com o 

qual busco compreender as trajetórias formativas e as práticas pedagógicas de alfabetizadoras 

do sertão. Para isto, escolho os fios da pesquisa qualitativa e da abordagem (auto)biográfica, 

pois, atentando para o objeto de estudo e os objetivos que almejam ser alcançados, considero-

os como fios metodológicos coerentes, uma vez que suas dimensões epistemológicas e 

teóricas possibilitam legitimar o conhecimento produzido e valorizar a subjetividade dos 

sujeitos envolvidos nessa produção.  

 Consciente de que a escolha por determinados fios metodológicos está relacionada ao 

foco de investigação, com a visão de mundo do sujeito, com as condições materiais e do 

momento histórico em que ele se encontra, desenvolvo uma metodologia de cunho 

qualitativo, por compreender que o objeto aponta para um estudo singular, cujas questões não 

se sustentam numa realidade que possa ser meramente quantificada, mas refletida 

minuciosamente.  Os fios da pesquisa qualitativa possibilitam um novo olhar sobre os modos 

de condução do trabalho, sobretudo em relação à forma de situar os sujeitos não como meros 

objetos de estudo, mas como protagonistas da investigação, neste caso, as professoras 

alfabetizadoras do sertão baiano, em sua complexidade de processos formativos e de atuação 

profissional.   

 Nessa perspectiva, a pesquisa qualitativa vai além dos dados quantitativos, abordando 

uma variedade de técnicas com a finalidade de apreender e interpretar os significados 

existentes no ambiente da investigação, em relação ao que costumou ser moldado 

tradicionalmente pela ciência. Entretanto, ao optar por esta via de investigação, não pretendo 

furtar-me ao rigor e à objetividade, mas reconhecer que a expressão humana não pode ser 

limitada a descrições estatísticas, controle, experimentação, e à mera confirmação de 

hipóteses previamente estabelecidas.  

 Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 51), “o processo de condução da investigação 

qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, 

dado estes não serem abordados de uma forma neutra”. Assim, embora a pesquisa qualitativa 

esteja amparada na não neutralidade do observador, como sugerem os autores citados, busco, 



34 

 

com rigor, erguer um trabalho sistemático e com objetivos claros, bem estruturados e 

amparados em uma vertente teórica e uma perspectiva metodológica consistentes, que se 

constituam de maneira plausível e profunda, quando do ato de pesquisar, atendendo à 

compreensão do fenômeno investigado. 

 A investigação qualitativa apresenta-se aqui com o objetivo de “melhor compreender o 

processo mediante o qual as pessoas constroem significados e descrevem em que consistem 

estes mesmos significados” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70). Representa uma atividade 

situada que localiza o observador/pesquisador no mundo (DENZIN; LINCOLN, 2005), sua 

inserção no campo de estudo, suas práticas e matérias interpretativas dão visibilidade ao 

mundo e transformam-no em uma série de representações e significações realizadas pelos 

próprios sujeitos da ação.  

 Dessa forma, na busca pelo conhecimento das concepções teórico-metodológicas de 

alfabetização de professoras alfabetizadoras, pela análise de suas trajetórias de formação-

profissão, identificação de suas práticas docentes, assim como dos sentidos que atribuem ao 

sertão, em seu processo de formação e atuação profissional, são levados em consideração os 

próprios significados construídos pelos sujeitos, implicados ao fenômeno estudado, bem como 

o modo como interpretam suas experiências e estruturam o mundo em que vivem.  

 

2.1 Fios (auto)biográficos 

 

Tecer era tudo o que fazia. 

 Tecer era tudo o que queria fazer. 

(COLASANTI, 1999, p. 10) 

 

 Do mesmo modo em que o ato de bordar representa uma maneira de tecer, construir, 

abordar pode ser compreendido como uma forma de conduzir e explicar. Assim, neste 

trabalho, encontro um modo particular de conduzir e explicar as questões da pesquisa, 

tecendo-a por meio de uma abordagem em que se revelam formas peculiares de pensar e de 

fazer no transcorrer da própria investigação. 

 O bordado desta pesquisa compõe-se com os fios da abordagem (auto)biográfica, 

cujos princípios epistemológicos e metodológicos revelam uma maneira de ampliar o 

conhecimento sobre a pessoa em formação, sugerindo que as professoras alfabetizadoras 

inscrevam-se no movimento singular de busca pelo “conhecimento de si” (SOUZA, 2006), 

por intermédio dos registros narrativos orais e escritos, pelo movimento de tecer suas próprias 

histórias.  
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 A origem da abordagem (auto)biográfica remonta à Antiguidade, porém, seu uso em 

Educação é bastante recente, tendo se expandido, na contemporaneidade, junto a outras 

ciências como a Sociologia, a Antropologia e a Psicologia. Seu nascimento, enquanto 

perspectiva metodológica, no campo educacional, deu-se no século XIX, na Alemanha, e foi 

aplicada, pela primeira vez, sistematicamente, pelos americanos da Escola de Chicago, com 

vistas a apresentar um novo tipo de conhecimento que se opunha ao positivismo proposto 

pelas ciências sociais, que se afirmou, ao longo da história, como dominante.  

 A abordagem (auto)biográfica surgiu como um novo paradigma científico que 

pretendia atribuir à subjetividade valor de conhecimento, e cujos fundamentos partem da 

tomada de consciência sociopolítica, por meio da pessoa, tendo como materiais de pesquisa o 

sujeito-objeto e a interação pessoal, método, portanto, do domínio do qualitativo, alheio a 

todo esquema de verificação de hipóteses previamente estabelecidas, cujas raízes estão na 

tradição hermenêutica, que é “o resultado de uma reflexão pessoal, ou seja, a passagem de 

uma consciência imediata que é a das sensações, das vivências e das experiências, a uma 

consciência refletida” (FINGER, 2010, p. 125).  

  Portanto, concebo a abordagem (auto)biográfica como uma potencialidade para este 

estudo, alcançando originalidade diante dos seus fundamentos epistemológicos, traduzidos em 

uma metodologia e uma prática de investigação social, que tendem, ambas, a valorizar a 

compreensão dos acontecimentos desenrolados no interior da pessoa, em relação às vivências 

e experiências ao longo de sua história de vida, um saber crítico, reflexivo e histórico, que se 

insere em um processo de tomada de consciência e de emancipação dos sujeitos. 

 Os fios (auto)biográficos contribuem, neste estudo, para o entendimento dos processos 

formativos, das professoras alfabetizadoras, incluindo a compreensão de fatores históricos, 

sociais e culturais, que foram determinantes em suas vidas, apresentando-se, ainda, com uma 

função de formação política.  

 A pesquisa (auto)biográfica, tomada aqui como o saber voltado para o subjetivo e o 

humano, encontrou espaço para maior desenvolvimento, nos anos de 1980, período de eclosão 

das histórias de vida em formação, seguido de um período de fundação, nos anos de 1990, e 

um período de desenvolvimento diferenciador, nos anos de 2000 (PINEAU, 2006). Naquele 

momento de eclosão, vivia-se uma crise dos grandes paradigmas, nas ciências humanas e 

sociais, e o sujeito pôde, enfim, retomar o papel de ator social, de autor de sua própria 

história, apresentando-se, neste contexto, uma sistemática exploração da abordagem da 

formação permanente de cada sujeito, do processo de “autoformação” na vida cotidiana, cujo 
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marco está na publicação de Produire as vie: autoformation et autobiographie, em 1983, por 

Pineau e Marie-Michèle.  

 A “autoformação” é delineada por Pineau (2010) como um processo no qual estão 

implicadas as ações do outro (heteroformação) e do meio vivido (ecoformação). Desse modo, 

a autoformação é compreendida através da perspectiva de autonomização educativa do 

sujeito, definida como a apropriação de cada um do seu próprio poder de formação, de 

maneira que o indivíduo se constitui como um produto do meio e da relação com outros 

indivíduos, ou seja, ele é resultado do conjunto da “ecoformação” e da “heteroformação”, mas 

também ponto de partida e suporte da “autoformação”.    

 Conforme Pineau (2010), autoformar-se consiste na dinâmica de diferenciar-se dos 

outros sujeitos/objetos, refletir-se, emancipar-se e autonomizar-se, tendo a consciência 

histórica de como as ações do outro e do meio são significativas para a formação de si 

mesmo, através das relações estabelecidas.  

 Importante, então, destacar o modo como, a partir da década de 1980, os estudos sobre 

a vida, profissão docente e trajetórias profissionais, ganharam, com a abordagem 

(auto)biográfica, centralidade nos estudos educacionais, aderindo a concepções que valorizam 

a subjetividade e a experiência vivida.   

 No âmbito da pesquisa (auto)biográfica, permanece uma vasta flutuação terminológica 

gerada pela multiplicidade de denominações relativas aos usos de uma infinidade de fontes 

(auto)biográficas. Dentre termos, como abordagem biográfica ou autobiográfica, método 

(auto)biográfico, narrativa de vida, histórias de vida, histórias de vida em formação, 

pesquisa narrativa, entre outros, Gaston Pineau (2012), por exemplo, optou pela expressão 

histórias de vida que, segundo ele, seria uma definição que “alarga triplamente o território das 

„escritas do eu‟ fora do espaço da „grafia‟” (2012, p. 15), uma vez que não se restringiria aos 

meios escritos, integrando também as dimensões da comunicação oral e das escritas do eu em 

novas mídias, e acolhendo, assim, uma infinidade de manifestações de expressão da vida: 

relatos orais ou escritos, diários, memórias, escritas escolares, registros videográficos e 

fotográficos, biografias, autobiografias, cartas, memoriais, entrevistas, dentre outras.  

 Toda essa discussão terminológica se justificaria pelo peso etimológico da palavra 

autobiografia e a complexidade de seus elementos: auto (eu), bio (vida) e grafia (escrita). De 

acordo com Passeggi (2010a), nas edições do CIPA,
9
 Congresso Internacional de Pesquisa 

                                                           
9
 O CIPA refere-se ao Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica, que  teve início em 2004, e se 

efetiva bianualmente, encontrando-se em sua sexta edição. Evento destinado à reflexões epistemológicas e 
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(Auto)biográfica, convencionou-se a utilização do termo com parênteses, visando atender as 

perspectivas de duas fontes de pesquisa em educação: as biográficas e as autobiográficas. 

Dessa forma, o ato de (auto)biografar estaria associado à “capacidade humana de se apropriar 

de um instrumento semiótico (grafia), culturalmente herdado, colocando-a no centro do 

discurso narrativo (autobiografar) ou [de] colocar o outro como protagonista de um enredo 

(biografar)” (PASSEGGI, 2010a, p. 111).  

 Nesse sentido, na presente pesquisa, toma-se a investigação de cunho (auto)biográfico,  

visando compreender como as professoras alfabetizadoras, por meio da escrita, colocam-se no 

centro do discurso narrativo e atribuem sentido ao curso de suas vidas. Conforme Nóvoa e 

Finger (2010, p.21), através da pesquisa baseada na abordagem (auto)biográfica, “cada 

participante procurará refletir sobre o seu próprio processo de formação e tomar consciência 

das estratégias, dos espaços e dos momentos que para ele foram formadores ao longo da 

vida”.  

 Neste movimento, a linguagem e suas formas de expressão simbólicas representam um 

instrumento mediador da construção e análise da realidade vivida, permitindo o trabalho de 

interpretação dos fatos na transformação da vida em texto narrativo, o qual se constitui como 

“o lugar onde a existência humana toma forma, onde ela se elabora e se experimenta sob a 

forma de uma história” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 40). Dessa forma, é possível 

considerar que é no discurso narrativo que a vida se faz história.  

 

É a narrativa que faz de nós o próprio personagem de nossa vida, é ela que 

dá uma história à nossa vida: nós não fazemos a narrativa de nossa vida 

porque temos uma história; nós temos uma história porque fazemos a 

narrativa de nossa vida. (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 363-364) 

 

 Este ato de narrar se constitui uma ação humana natural, de modo que, qualquer 

realidade somente passa a existir à medida que o sujeito fala sobre ela, da mesma maneira em 

que o homem se faz humano a partir das narrativas que faz da própria vida. A abordagem 

(auto)biográfica é tomada, nesse contexto, como as narrativas docentes de suas trajetórias de 

formação-profissão, constituindo-se como um dispositivo fértil, e permitindo “ao professor 

tomar consciência de suas responsabilidades [...] através da apropriação retrospectiva de seus 

percursos de vida (SOUZA, 2006, p. 262). As narrativas possibilitam, assim, que cada 

professor compreenda “melhor suas razões de ser e de estar na profissão se constituindo [...] 

                                                                                                                                                                                     
teórico-metodológicas das pesquisas (auto)biográficas, de modo a propiciar o avanço tanto teórico quanto 

empírico dessa tradição de pesquisa que se aplica a diferentes contextos. 
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um instrumento valoroso para o pesquisador melhor compreender como os professores 

aprendem a ser professor” (PASSEGGI, 2008, p. 28).  

 A potencialidade da abordagem (auto)biográfica estende-se, ainda, no diálogo que é 

estabelecido entre o ser individual, que narra sua vida, e o ser sociocultural, que fala de uma 

realidade social vivida. Desse modo, esta metodologia “põe em evidência o modo como cada 

pessoa mobiliza seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando forma à 

sua identidade, num diálogo com seus contextos” (MOITA, 1995, p. 113). 

 As narrativas das professoras alfabetizadoras podem revelar não “só a vida interior dos 

sujeitos e suas ações, mas também os contextos interpessoais e sociais que ele/ela atravessou” 

(BERTAUX, 2010, p. 47), constituindo-se, portanto, como dispositivos importantes para 

melhor compreender os sujeitos, tomando como referência seus percursos e suas práticas, nos 

contextos de sua existência.  

 Assim como para a constituição de um bordado são necessários diversos tipos de 

materiais e ferramentas, como tecidos, agulhas e linhas, no bordado da pesquisa, torna-se 

essencial a definição de instrumentos que deem forma ao “desenho” desejado, ou seja, 

dispositivos que, no âmbito da abordagem (auto)biográfica, possibilitem uma melhor 

apreensão do objeto da investigação. Sendo assim, os fios/dispositivos delimitados para 

compor o bordado da pesquisa, de modo a possibilitar a construção de informações 

necessárias e pontuais para a contemplação dos objetivos propostos são as entrevistas 

narrativas e os memoriais de formação, produzidos a partir do desenvolvimento do 

procedimento de investigação-formação denominado “Fuxicos Biográficos”. 

 

2.1.1 Fuxicos Biográficos: experiências vividas e narradas  

 

Traduz a trama das inter-relações dialógicas, o 

dinamismo dos entrelaces, das trocas e partilhas. 

(ARAÚJO, 2013, p. 159) 

 

 Fuxico é um artesanato muito presente no sertão, composto da união de pequenas 

trouxas de tecido, as quais, entretecidas, constituem flores coloridas, uma “composição 

originária como teia formada por retalhos de tecidos entrelaçados com sua estamparia 

multicor” (ARAÚJO, 2013, p. 159). Configura-se, neste trabalho, como uma metáfora que 

revela a tessitura das narrativas de alfabetizadoras do sertão, a partilha e o entrelaçamento 

entre elas.  
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 Partindo dessa conceituação, o processo de investigação-formação utilizado com o 

intuito de apreender as narrativas das colaboradoras desta pesquisa, resultando na produção de 

seus memoriais de formação, é intitulado Fuxicos Biográficos: experiências vividas e 

narradas de alfabetizadoras do sertão, uma atividade inspirada nos ateliês biográficos de 

projeto de Delory-Momberger (2006) que, segundo esta autora, configura-se como um espaço 

de inscrição da história de vida do sujeito numa dinâmica que inter-relaciona o passado, o 

presente e o futuro, fazendo emergir um projeto pessoal. Trata-se de um procedimento que, 

por meio de exploração, socialização, atos de escritura de si e compreensão do outro, permite 

aos sujeitos, além da inscrição de suas histórias de vida e formação, extraírem um “projeto de 

si profissional” (DELORY-MOMBERGER, 2006, p. 364).  

 Fuxicos Biográficos configuram-se como um procedimento investigativo por permitir 

à pesquisadora compreender como, através da memória, os sujeitos reconstroem e refletem 

sobre suas vivências e experiências ocorridas no processo formativo e na atuação profissional, 

envolvendo as singularidades do contexto sertanejo, e atribuindo-lhes sentido. Apresenta-se, 

ainda, como formativo, por ser uma construção própria do sujeito que tem a possibilidade de 

produzir uma “mudança qualitativa, pessoal e profissional, engendrada por uma relação 

reflexiva com sua história” (DELORY-MOMBERGER, 2014, p. 96).  

 Fuxicos Biográficos são o dispositivo que enriquece o bordado da pesquisa. 

Procedimento efetivado após uma pesquisa de cunho exploratório, que permitiu o 

mapeamento docente do ciclo da alfabetização, no município de Tucano-BA, lócus da 

pesquisa, quando se obteve um quadro de 110 professores alfabetizadores que atuavam, em 

2015, em turmas de 1º, 2º e 3º anos, além de turmas multisseriadas, que envolviam o 

segmento da alfabetização. Foi realizado um recorte desse quadro e, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC – foram enviados convites a 24 

professoras alfabetizadoras que atuavam em turmas de 1º ano do Ensino Fundamental, para 

participar de um encontro de socialização da proposta de investigação-formação e a 

efetivação das inscrições.  

 O encontro de socialização/inscrição foi um momento importante para a compreensão 

do trabalho, dos objetivos e dispositivos que seriam efetivados, ao longo dos Fuxicos, sendo, 

imprescindível, neste momento inicial, que fosse apresentada, brevemente, a essência do 

método (auto)biográfico e da fonte biográfica que seria produzida: os memoriais de formação. 

 Para atender a esse objetivo, foi realizada uma roda de leitura literária, com textos 

poéticos que traziam noções (auto)biográficas, aspectos da memória e da escrita de si, a 

exemplo dos textos: Infância, de Carlos Drummond de Andrade (1999); Retrato, de Cecília 

http://letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/
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Meireles (2001); Auto-retrato, de Manuel Bandeira (1996); Auto-retrato falado, de Manoel de 

Barros (1993); Grande Desejo, de Adélia Prado (2003); e Minha Culpa, de Florbela Espanca 

(2002), entre outros textos e autores que, em sua poesia, trazem elementos desse universo da 

escrita de si ou de um eu-poético que reflete sobre a própria existência.   

 No contexto da roda literária, as professoras trouxeram a compreensão de como os 

textos poéticos revelavam um modo de olhar e dizer sobre si mesmo, expressando, a partir 

dessas leituras, suas primeiras construções conceituais sobre o que viria a ser um trabalho 

(auto)biográfico.  

 Neste encontro, foi posto um quadro de inscrição com 12 vagas,
10

 com o intuito de que 

se inscrevessem alfabetizadoras que atuassem em diversas localidades do município de 

Tucano: zonal B, zonal C e zonal D,
11

 de modo a abranger escolas da sede, dos distritos e 

povoados, abarcando a pluralidade e a singularidade que o município apresenta e os saberes e 

fazeres da docência no sertão, construindo um conjunto favorável à condução das atividades, 

maior envolvimento e trocas intersubjetivas entre elas.  

 Na oportunidade, oito professoras efetivaram suas inscrições para o trabalho 

investigativo-formativo e, no período de duas semanas posteriores ao encontro de 

socialização, as vagas permaneceram abertas, no âmbito da SEMEC. Mediante o 

preenchimento do quadro de vagas, deu-se início aos encontros formativos.  

 Os Fuxicos Biográficos foram realizados em seis encontros, com a participação efetiva 

de nove das doze alfabetizadoras inscritas, sendo elas: Ana, Bela, Estela, Esther, Heloísa 

Helena, Mariana, Natiele, Rô e Sophia.
12

 Duas professoras optaram por não dar continuidade 

ao trabalho, e a professora Maria, após ter sofrido um acidente que lhe acarretou dificuldades 

de locomoção, desenvolveu a maior parte das atividades em casa, produzindo sua narrativa, 

porém, sem participar dos momentos essenciais de socialização.
13

  

 O primeiro encontro dos Fuxicos Biográficos foi destinado à sensibilização do grupo 

sobre a importância deste procedimento de investigação-formação e a firmar o compromisso 

                                                           
10

 Ver Apêndice I – Ficha de inscrição para participação nos Fuxicos Biográficos.   
11 As escolas municipais, em Tucano-BA, estão divididas em quatro zonais identificadas pelas letras A, B, C e 

D, tendo sido formadas de acordo com a modalidade de ensino e, em alguns casos, pela proximidade geográfica 

entre determinadas localidades. Os sujeitos da pesquisa são as professoras alfabetizadoras que atuam em cada 

uma das zonais (com exceção da zonal A, cujo núcleo apresenta somente escolas de Ensino Fundamental II).  
12

 Em atendimento ao Comitê de Ética na Pesquisa, vinculado ao Departamento de Educação da UNEB, 

conforme orientação da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, os nomes reais das professoras 

alfabetizadoras não foram mantidos, ao longo desta produção, visando preservar suas identidades, no decorrer do 

processo de investigação-formação. Cada professora escolheu o nome significativo de uma pessoa que tenha 

relação com sua história de vida e/ou trajetória de formação-profissão, para servir como seu pseudônimo.   
13

 Ver Apêndice II – Quadro com o perfil biográfico das alfabetizadoras inscritas/participantes dos Fuxicos 

Biográficos. 
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de participação na pesquisa.  Partindo de uma conversa inicial sobre o contexto da pesquisa 

(auto)biográfica, no qual o trabalho se insere, foi retomada a proposta de trabalho, os 

objetivos e dispositivos a serem efetivados, construindo um contrato didático/biográfico com 

as participantes. Elaborado democraticamente, entre a pesquisadora/formadora e as 

alfabetizadoras, com vistas a garantir a participação efetiva, responsável e integral, destas 

professoras, em todos os momentos, o contrato serviu para fixar as regras de funcionamento 

dos Fuxicos, enunciar a sua intenção “autoformadora” (PINEAU, 2010) e oficializar a relação 

consigo e com o grupo de trabalho.  

 Os Fuxicos Biográficos foram apresentados na perspectiva da “autoformação” 

delineada por Pineau (2010), com o entendimento de que, neste movimento de investigação-

formação, estão implicadas as ações do outro (heteroformação) e do meio vivido 

(ecoformação), de modo que houvesse a compreensão de como sua realização proporcionaria 

a apropriação do poder de formação pelas alfabetizadoras que, ao tomar este poder nas mãos, 

tornam-se tanto sujeito quanto objeto de formação para si mesmas e para as outras.  

 A leitura literária ganhou espaço de destaque, também nesse primeiro encontro, tanto a 

partir de um trecho do texto poético retirado do livro Dias e noites de amor e de guerra, de 

Eduardo Galeano (2014), quanto da leitura da narrativa Foram muitos, os professores, de 

Bartolomeu Campos de Queirós (1997). A literatura foi apresentada como estratégia de 

mobilização para que as alfabetizadoras se sentissem impulsionadas a se empenhar no 

movimento de escrita de suas próprias narrativas.  

 Os Fuxicos Biográficos permitiram que as alfabetizadoras envolvidas em sua 

realização retomassem e reconstruíssem, por meio da memória, suas vivências e experiências, 

ocorridas no processo formativo e na atuação profissional, envolvendo as singularidades do 

contexto sertanejo. Para isso, os quatro encontros seguintes, partiram de eixos orientadores 

das narrativas, sendo eles: 1 – a entrada e a trajetória formativa na profissão; 2 – experiências 

formativas para alfabetização; 3 – as práticas alfabetizadoras; e 4 – ser professora 

alfabetizadora do sertão. 

 Esses quatro encontros tiveram como principais objetivos: rememorar experiências 

que foram/são significativas no processo de formação-profissão das alfabetizadoras; narrar 

experiências, trajetórias e percursos da vida que as impulsionaram à escolha da docência e 

para o trabalho com a alfabetização, narrar as práticas alfabetizadoras, bem como falar sobre a 

alfabetização e a docência no contexto do sertão.  

 As histórias escritas, a cada encontro, foram socializadas por meio de contação e da 

leitura integral dos textos, possibilitando espaços em que as outras professoras pudessem 
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realizar intervenções nas narrativas individuais de suas colegas, estimulando o movimento de 

reescrita do texto.  

 O sexto e último encontro foi destinado à socialização dos memoriais de formação, no 

coletivo, e à realização da avaliação desse movimento investigativo-formativo. Momento de 

síntese e reflexão, no qual as alfabetizadoras puderam fazer um balanço do que foi formador 

ou não no procedimento desenvolvido, revelando as percepções e sentidos atribuídos pelas 

professoras em relação à participação nos Fuxicos Biográficos.  

 Durante todos os encontros de investigação-formação,
14

 foram realizadas atividades 

provocadoras que visavam levar ao movimento de escrita do memorial de formação e de sua 

socialização, atividades de exploração desenvolvidas em grande grupo e em subgrupos, com 

suportes diversos, que permitiram às participantes reescrever seus percursos, evocando 

tempos, espaços, eventos e sujeitos que foram significativos; práticas que favoreceram a 

expressão oral e escrita dos sentidos que os sujeitos em formação dão às suas aprendizagens, 

sendo os Fuxicos Biográficos, antes de tudo, uma prática de interação e comunicação, que 

primou pelo diálogo entre todas as participantes.  

 Ao longo dos Fuxicos Biográficos, as alfabetizadoras investiram na rememoração e 

reflexão sobre suas trajetórias formativas e profissionais; trouxeram, em suas narrativas, 

espaços, tempos, acontecimentos e sujeitos marcantes; a compreensão e a interpretação de 

como e o quê representam/representaram em suas histórias.  

 Segundo Delory-Momberger (2014, p. 54), a narrativa (auto)biográfica instala uma 

hermenêutica da “história de vida”, ou seja, “um sistema de interpretação e de construção que 

situa, une e faz significar os acontecimentos da vida como elementos organizados no interior 

de um todo”. Dessa forma, ao narrar/escrever suas histórias, as alfabetizadoras abordaram não 

a vida em si, mas a compreensão e o significado que atribuíram ao vivido, que adquiriu o 

status de experiência, à medida que se empenharam num trabalho reflexivo sobre o que se 

passou e, diante do que foi observado, percebido e sentido, conseguiram extrair algo de 

significativo e formador em suas vidas. 

 A narrativa assumiu um espaço de rememoração, organização, estruturação e 

interpretação das situações do vivido e das experiências que ficaram. O ato de narrar pode ser  

compreendido como a ação de dar sentido às experiências; nas palavras de Larossa (2002, p. 

21), dar sentido a “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”.   

                                                           
14

 Ver quadro-síntese com a descrição dos momentos e atividades desenvolvidas nos Fuxicos Biográficos, no 

Apêndice III, bem como seu planejamento completo no Apêndice IV.   
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 Diante disso, em suas narrativas, as professoras alfabetizadoras trouxeram, também, os 

sentidos e significados que atribuíram às experiências que tiveram, enquanto participantes 

desse processo de investigação-formação, legitimando e dando ênfase à importância dos 

Fuxicos Biográficos, bem como ao instrumento de produção de informações efetivado em seu 

decurso.  

 A respeito dos Fuxicos, a professora Esther compartilha que:  

 

[...] é nessa primeira formação que nós estamos tendo essa oportunidade, 

nesse grupo constituído por você, que é Fabiane, que está possibilitando esse 

grupo a trazer, em forma de narrativas, essas vivências, essas experiências. 

Quem é Esther, professora alfabetizadora, as trajetórias, as práticas, as 

experiências nesse processo de formação para ser hoje quem sou e 

continuar? Porque essa história não está finalizada aqui, para continuar com 

tudo isso que eu tenho, com tudo isso que venho construindo, vivendo, 

experimentando. O grupo Fuxicos está nos possibilitando, e a mim pela 

primeira vez, de trazer todas essas histórias e, assim, que nós estamos 

amando trazer à tona questões que estavam adormecidas e que são 

importantes para a gente entender tudo o que somos, o que fomos e que 

vamos continuar nessa busca, porque somos sujeitos em construção. 

(Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

 Em seu relato, Esther situa os Fuxicos Biográficos como uma das primeiras 

experiências formativas, se não a única, que lhe possibilitou elaborar, através da narrativa, um 

olhar sobre si mesma e suas trajetórias formativas e profissionais. Experiência na qual, além 

de trazer seus contextos de vida, formação e profissão, levou ao reconhecimento de si 

enquanto um sujeito que possui história e que traça perspectivas de futuro. Ainda em suas 

palavras, os Fuxicos permitiram-lhe: “essa tomada de consciência que eu tenho uma história 

linda demais e que vou construir, vou continuar construindo [...]”.  

  Segundo a professora Heloísa Helena, foram muitos os processos formativos nos quais 

ela esteve envolvida, ao longo de sua trajetória formativo-profissional, porém:  

 

[...] não, de fazer essa autorreflexão, de buscar lá, elementos na minha 

trajetória enquanto professora, enquanto pessoa [...], as formações, elas 

foram direcionadas ao aluno [...], elas refletem um pouco a nossa vida, mas 

não chega a tanto, eu acredito que está mais relacionado ao aprender do 

aluno, não vai nessa profundidade que é o você estar enxergando outros 

elementos que fizeram parte da sua história. (Professora Alfabetizadora 

Heloísa Helena, Narrativa, 2015) 

 

 Heloísa Helena, assim como a maioria das alfabetizadoras, estava acostumada com 

modelos de formação aplicacionistas e normativos, que focavam, meramente, a relação com o 
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trabalho pedagógico, estudos teóricos e práticos sobre “como se ensina” e “como se aprende”, 

todos distantes da perspectiva apresentada pelos Fuxicos. O olhar e o narrar a si mesma 

representa um ganho e uma inovação, em seus processos de formação continuada, como 

corrobora a professora Estela:  

 

Eu acho valiosíssimo esse tipo de formação, da forma que é feito, do ouvir o 

outro, de se poder contar as suas experiências, porque a gente não tem 

nenhuma reunião, nenhum encontro, nenhuma formação que trabalhe dessa 

forma, que o outro possa contar, a não ser a metodologia geempiana, que a 

gente pode contar um pouco daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente 

faz na sala de aula, mas em outro tipo de formação, não. E os Fuxicos 

Biográficos, eles têm isso de você poder contar, da sua forma, do seu jeito, a 

sua história de vida, é muito interessante, seria bom que realmente outras 

formações, outros segmentos da escola, eles adotassem essa forma de ouvir o 

outro, de fazer o outro participar de uma forma mais ativa, mas falando, 

realmente, colocando para fora tudo aquilo que, às vezes, está entranhado, 

está lá guardado e que você tem vontade de falar e muitas das vezes não tem 

oportunidade. (Professora Alfabetizadora Estela, Narrativa, 2015) 

 

 Conforme Estela apresenta, processos formativos, nos quais ela possa trazer seus 

contextos de vida e suas histórias, bem como ouvir e conhecer as histórias de outros, são 

escassos em seu meio de atuação. A professora cita uma formação na qual ela pôde “contar 

um pouco do que viveu”, mas reforça que esse contar sempre esteve voltado para o vivido em 

sala de aula, com foco específico em sua prática docente. No trecho narrativo, Estela demarca 

o desejo de que formações semelhantes à que vivenciou nos Fuxicos Biográficos possam ser 

adotadas por outros segmentos, na escola, por exemplo, revelando um sentimento positivo em 

relação ao desenvolvimento e sua participação nos Fuxicos Biográficos, numa percepção 

valorativa destes processos investigativos e formativos que devolvem ao professor o poder de 

sua própria formação, e atribuem às narrativas (auto)biográficas valor e conhecimento. Para a 

professora Sophia:  

   

Tais experiências, ao serem recordadas e escritas, propiciaram a 

oportunidade de rever meu processo de formação e suscitaram novos olhares 

sobre a prática docente. Nessa perspectiva, muitas coisas que me 

constituíram ao serem explicitadas abriram espaços de reflexão sobre o que é 

ser professora/alfabetizadora, sobre o trabalho docente e sobre a escola, pois 

nela pude recriar concepções e percepções por intermédio de ricos diálogos, 

antes imobilizados conceitualmente em outros períodos da minha formação, 

sobretudo, no contexto das minhas trajetórias escolares. Nesse sentido, 

considero a formação uma atividade de aprendizagem situada em um 

período e em um espaço, restrito e preciso. É na verdade uma construção de 

si próprio. (Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015)  
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 Sophia revela um olhar lúcido e crítico sobre o modo como os Fuxicos instauraram-se 

enquanto um espaço de aprendizagem e de “construção de si”, através do movimento de 

rememorar, narrar/escrever sobre tudo aquilo que a constituiu como professora alfabetizadora, 

aliado à abertura para a reflexão sobre o ser e o fazer profissional. Para Josso (2010), esta 

reflexão, propiciada pelo ato de narrar, é uma das formas de ação consciente de si mesma, 

através da qual é possível intervir na própria formação e na própria atuação, de maneira mais 

criativa.  

 O movimento dos Fuxicos Biográficos levou, portanto, ao registro narrativo das 

professoras alfabetizadoras, acompanhado de um trabalho de reflexão e teorização sobre suas 

próprias experiências. No trecho narrativo acima, Sophia atribui significado aos “ricos 

diálogos” estabelecidos. Sendo assim, é importante destacar que, num trabalho 

(auto)biográfico de produção e socialização de narrativas, como o efetivado, são  

desenvolvidas ações partilhadas que, conforme  Delory-Momberger (2014), permitem 

compreender o outro e compreender a si mesmo através do outro, provocando efeitos 

transformadores.  

 No trecho a seguir, a alfabetizadora Rô, relata sua experiência pessoal com os Fuxicos, 

ressaltando esse trabalho intermediado pelo diálogo entre os pares, pelo contar e pelo ouvir 

narrativas: 

Foi interessante porque a nossa turma, que a gente formou dos nossos 

fuxicos, é como se a gente se conhecesse há muito tempo e quando a gente 

vai contando as histórias, por mais que nós sejamos de realidades diferentes, 

a gente sempre se encaixa em qualquer momento da história de uma colega, 

da dor da outra, do sentimento da outra, da felicidade da outra, a gente 

sempre está se encaixando. [...] São momentos prazerosos que a gente fala 

da nossa vida, das nossas dores, das nossas alegrias, tudo que envolve a 

nossa vida, aqui, de certa forma ou de outra, o profissional sempre está 

interligado ao individual, a sua vida que você tem fora da sua sala de aula, 

fora de onde você trabalha.  (Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015) 

 

 A professora Rô destaca a relação estabelecida entre as participantes dos Fuxicos 

Biográficos, o entrosamento e a partilha entre elas. Traz, como elemento significativo, o 

compartilhamento de suas experiências e o entrelaçamento de sua própria história com as 

histórias de cada alfabetizadora, ao revelar que, embora sejam experiências singulares, 

“realidades diferentes”, em muito, elas se aproximam, “se encaixam”, diante do sentimento de 

pertencimento a um mesmo fenômeno (docência/alfabetização) e a um mesmo lugar (sertão). 

 Por meio da narrativa de Rô, é possível perceber que não há como, neste trabalho 

(auto)biográfico, dissociar o individual do profissional, o que ela faz e o que ela é “sempre 

está interligado”; a construção do ser pessoa também perpassa pelos movimentos formativos 
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de ser professor, como afirma Nóvoa (1995, p. 25): “O professor é a pessoa. E uma parte 

importante da pessoa é o professor”.  

 Diante das expressões das alfabetizadoras, situadas até aqui, percebe-se como os 

Fuxicos Biográficos instauraram um movimento que teve como base a (auto)biografia, ou 

seja, o trabalho voltado para a narrativa de si, materializado na produção dos memoriais de 

formação, além do trabalho de escuta/leitura e compreensão da narrativa do outro, 

denominado por Delory-Momberger (2014) de “heterobiografia”, representando, antes de 

tudo, uma prática de interação e comunicação, que primou pelo diálogo entre todas as 

participantes, instaurando a formação na relação com o outro.  

 Destarte, os Fuxicos Biográficos configuraram-se como um valiosíssimo 

procedimento que resultou na escrita de narrativas (auto)biográficas, no caso específico desta 

pesquisa, a escrita de memoriais de formação, ou seja, a apresentação de um segmento de 

vida, no qual o sujeito esteve implicado em sua formação profissional, reconstruindo suas 

experiências por meio da escrita. Dentre as infinitas manifestações da escrita do eu, o 

memorial representa um dos gêneros discursivos mais utilizados, como fonte de investigação, 

procedimento de formação e de inserção profissional.  

 

O memorial autobiográfico é uma escrita institucional na qual a pessoa que 

escreve faz uma reflexão crítica sobre fatos que marcaram sua formação 

intelectual e/ou sua trajetória profissional, com o objetivo de situar-se no 

momento atual de sua carreira e projetar-se em devir. (PASSEGGI, 2010b, p. 

21)  

 

 Esta forma narrativa apresenta duas dimensões específicas: a avaliativa e a 

autoformativa, que estão intimamente ligadas, respectivamente, às suas modalidades 

acadêmicas e de formação. Conforme Passeggi (2010b), enquanto o memorial acadêmico 

refere-se a uma narrativa reflexiva sobre a trajetória intelectual e profissional do sujeito, 

escrito geralmente por professores e/ou pesquisadores para atender a uma demanda 

institucional, o memorial de formação é aquele que geralmente é escrito durante o processo de 

formação, inicial ou continuada, predominando sua dimensão autoformativa. 

É notório que, mesmo quando a escrita do memorial tem uma principal finalidade 

institucional, a sua potencialidade autotransformadora não é perdida, dada a reflexividade 

exigida por esta, no ato da escrita do sujeito.  

Vale ressaltar ainda que, por muito tempo, a escrita de si esteve reservada a autores 

consagrados, às narrativas de feitos memoráveis de pessoas ilustres; não obstante, Passeggi 

(2010b) chama a atenção para o fato dos memoriais terem democratizado a escrita 
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memorialística, tratando da narrativa de fatos marcantes na vida de pessoas comuns, a 

exemplo de alunos e professores que, ao escreverem seus memorias, se tornam 

autores/narradores/personagens de suas próprias histórias.  

 Neste sentido, a produção do memorial de formação pelas professoras alfabetizadoras 

foi utilizada como instrumento de pesquisa, configurando-se como um dispositivo relevante 

para a apreensão de informações, por este possuir a qualidade de provocar transformação na 

forma como as pessoas compreendem a si próprias, aos outros, sua formação, o contexto 

social, político, cultural e histórico em que se deram, e ainda estão se processando, suas 

experiências, construindo, assim, representações sobre si e sobre o contexto onde se inserem. 

“O memorial é também um modo de cada autor modificar-se” (PASSEGGI, 2008, p. 27), por 

se tratar de uma prática reflexiva, possibilitando uma “reinvenção de si” (JOSSO, 2010), 

como corrobora a professora Sophia:  

 

A escrita desse memorial me permite relembrar fragmentos da minha 

história de vida, desvendando uma auto-interpretação do que sou, de onde 

vim e do que poderei vir a ser. São reflexões produzidas mediante os 

processos vividos e as experiências formativas. Trata-se, portanto, de um 

registro sucinto sobre os percursos que foram e estão sendo trilhados por 

mim, ao longo de minha trajetória pessoal e profissional. (Professora 

Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015) 

 

 Assim, por meio dos memoriais de formação, as professoras alfabetizadoras do sertão 

baiano tiveram a possibilidade de tomar o poder da palavra para sua autoafirmação, enquanto 

pessoas e profissionais, por meio da rememoração de suas vivências, transformadas em 

experiências através da reflexão e, estas, por sua vez, em conhecimentos. Contudo, é preciso 

ressaltar que estas escritas foram produzidas distante do foco da dimensão avaliativa 

institucional, uma vez que não se configuram como critério para aprovação ou não em 

determinado curso nem demanda para ingressar em concurso ou alcançar promoção funcional, 

dentre tantas outras finalidades institucionais; representaram, sim, práticas de promoção de 

aprendizagem por meio do autoconhecimento. Esta escrita permitiu que a professora Esther 

refletisse: “Tornar vivo em mim o passado tão presente, me traz a certeza de como é 

importante sentir as pessoas, os espaços, o tempo” (Professora Alfabetizadora Esther, 

Narrativa, 2015). 

  O memorial representou, então, um convite à professora/narradora a se (re)conhecer 

como sujeito nos espaços/tempos vividos, nas relações estabelecidas com os outros, tendo a 
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possibilidade de materializar os fatos, por meio da escrita, e pensar como estes 

provocaram/provocam efeitos formadores na sua vida intelectual e profissional.  

 

2.1.2 Entrevista Narrativa: tecer a própria vida 

  

Contar é muito, muito dificultoso.  

Não pelos anos que se já passaram. Mas pela 

astúcia que têm certas coisas passadas – de fazer 

balancê, de se remexerem dos lugares. O que eu 

falei foi exato? Foi. Mas teria sido? Agora, acho 

que nem não. São tantas horas de pessoas, tantas 

coisas em tantos tempos, tudo miúdo recruzado.  

                                           (ROSA, 2001, p. 200) 

 

 Embora contar, conforme salienta Rosa (2001), nem sempre seja uma tarefa fácil, 

representa uma atividade essencialmente humana, sendo uma das principais formas que o 

homem utiliza para se comunicar com outros sujeitos, para expressar sentimentos e para 

representar a si mesmo; para tecer a própria vida.  

 Não obstante, toda e qualquer experiência encontra-se passível de ser expressa por 

meio de narrativas; estas se fazem presentes em todos os espaços e sociedades, em uma 

diversidade infinita de formas, orais e escritas. Foi pensando nesta, entre tantas 

potencialidades do ato de narrar, que a entrevista narrativa foi tomada, enquanto forma 

discursiva, como um importante fio para o bordado da pesquisa que, atrelado à escrita dos 

memorais de formação, permitiria apreender o objeto investigado; compreendendo-a como 

um instrumento que se articula aos princípios da abordagem (auto)biográfica, uma fonte 

privilegiada que favorece a apreensão e a compreensão dos percursos de formação-profissão 

das professoras alfabetizadoras do sertão. 

 Este dispositivo se configura como uma situação de motivação e provocação que parte 

do entrevistador para o entrevistado para que este se empenhe a contar com profundidade, de 

forma livre e espontânea, a história de algum acontecimento importante de sua vida.  Todavia, 

neste movimento que envolve o tecer/narrar a si mesmo, é importante distinguir a história de 

uma vida da narrativa que se faz dela, uma vez que a narrativa que uma pessoa faz de sua 

vida, ou de parte dela, se constitui como uma descrição próxima da história realmente vivida, 

a qual é mediada por suas percepções, pelo trabalho da memória, de sua reflexividade e de seu 

julgamento moral. A narrativa de vida representa uma “ficção verdadeira do sujeito” 

(DELORY-MOMBERGER, 2006), é a história que ele tem por verdadeira, no momento da 

enunciação, apresentando-se como “um discurso narrativo que se esforça para contar uma 
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história real [...]”, sendo, então, “improvisado durante uma relação dialógica com o 

pesquisador que orientou a entrevista para a descrição de experiências pertinentes para o 

estudo de seu objeto de pesquisa” (BERTAUX, 2010, p. 89).  

 No desenvolvimento desta investigação, a narrativa de vida não foi tomada em sua 

concepção maximalista, evocando a imagem de uma vida completa, direcionando o sujeito 

para a totalidade de sua existência, mas direcionada à expressão dos conteúdos de uma parte 

da experiência vivida. Segundo Bertaux (2010), a totalidade estaria no âmbito da 

autobiografia escrita, enquanto que, na narrativa de vida, é preciso considerar a experiência 

através de um filtro, o qual representa um pacto que orienta e predetermina o foco de interesse 

do pesquisador em relação ao entrevistado, neste caso específico, as experiências formativo-

profissionais.  

 Dessa maneira, ao desenvolver as entrevistas narrativas, pretendeu-se conhecer, além 

dos percursos de formação, as experiências profissionais que evidenciam o fazer pedagógico e 

as implicações dessas questões no “ser e estar na profissão” (NÓVOA, 1995, p. 31). Este 

dispositivo possibilitou às professoras alfabetizadoras, através do rememorar de seus 

percursos, “reconstruir experiência, refletir sobre os dispositivos formativos e criar espaços 

para uma compreensão de sua própria prática” (SOUZA, 2006, p. 98). Assim, é importante 

destacar que, através das entrevistas narrativas, as professoras “lembram o que aconteceu, 

colocam a experiência numa sequência, encontram possíveis explicações para isso e jogam 

com uma cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social” 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 91). Diante das potencialidades apresentadas é que a 

entrevista narrativa foi escolhida, juntamente aos memoriais de formação, como instrumento 

pontual para a produção de informações e a apreensão do objeto estudado. 

 As entrevistas narrativas foram realizadas com todas as professoras alfabetizadoras 

que produziram seus memoriais durante os Fuxicos Biográficos: experiências vividas e 

narradas de alfabetizadoras do sertão. O movimento empreendido para o desenvolvimento 

das entrevistas narrativas foi inspirado em Jovchelovitch e Bauer (2002), envolvendo a 

organização de algumas etapas cruciais, tais como: momento de preparação, condução da 

entrevista propriamente dita, narração, fase de questionamentos e conclusão.  

 Foi necessário criar um ambiente favorável às entrevistas narrativas, por se 

compreender que os contextos físicos e circunstanciais poderiam exercem influência direta na 

qualidade da interação que deveria ser estabelecida entre os interlocutores do processo: 

pesquisadora e entrevistadas. Assim, o agendamento para o encontro individual com as 

alfabetizadoras foi feito de maneira prévia, levando em consideração as cargas horárias de 
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trabalho e as disponibilidades de tempo e de espaço. Horário e local foram acertados em 

acordo com as professoras, priorizando o lugar de melhor acessibilidade para estas, e que 

fosse tranquilo, de modo a possibilitar uma narração livre e sem interferências externas. 

Sendo assim, algumas entrevistas aconteceram no próprio ambiente de trabalho das 

professoras, enquanto outras optaram por abrir as portas de suas casas para a realização deste 

momento. 

 A abertura para este trabalho foi sendo construída ao longo dos próprios Fuxicos 

Biográficos, nos quais a identidade da pesquisadora foi sendo firmada perante as professoras 

alfabetizadoras, no decorrer do processo investigativo-formativo, onde sempre me apresentei 

como alguém que desejava compreender uma situação que era de conhecimento delas, por 

meio de suas próprias experiências. Neste percurso, consegui instituir uma familiaridade com 

as alfabetizadoras e alcançar-lhes a confiança.  

 O roteiro para a entrevista foi elaborado previamente, o que não correspondeu a um 

questionário que seria direcionado às entrevistadas, mas a uma lista de questões, sobre o tema 

de estudo, que norteariam o meu trabalho de mediadora do processo das narrativas. Diante 

disso, destaco que a entrevista narrativa foi uma técnica de pesquisa pertinente para o estudo, 

distanciando-se do tipo tradicional de entrevistas que se baseia numa estrutura clássica de 

perguntas e respostas, de maneira que as professoras puderam falar de si mesmas, não por 

meio de perguntas previamente elaboradas, mas de maneira autêntica e livre.   

 A condução da entrevista propriamente dita deu-se a partir da explicação do contexto, 

da firmação dos meus objetivos, bem como da orientação do procedimento da narração, sem 

interrupções, seguida de uma fase de questionamentos. Nesta etapa inicial, foi fundamental 

questionar a respeito do uso do gravador, importante instrumento que poderia facilitar uma 

análise adequada das informações produzidas, posteriormente, mas que, também, poderia 

modificar a natureza da entrevista, diante de diferentes reações que ele poderia provocar nas 

professoras alfabetizadoras.  

 De modo a proporcionar o deslanche do processo de narração, engajando as 

professoras no movimento de contar suas histórias, foram apresentados, como eixos 

norteadores das narrativas: 1) Entrada e trajetória formativa na profissão; 2) Experiências de 

formação para alfabetização; 3) Práticas alfabetizadoras; e 4) Ser professora alfabetizadora no 

sertão: implicações no território da profissão.  

 A fase de narração das professoras representou um momento ímpar de ativação da 

memória e de reflexão sobre o que era rememorado, de maneira que evitei interrompê-las, ao 

logo desse processo. Quando as entrevistadas davam sinais de que haviam concluído suas 



51 

 

histórias, procurava fazê-las retomar a narrativa, por meio de algum questionamento que 

pudesse auxiliá-las na retomada de ideias e na ampliação da narrativa. Foi essencial 

empenhar-me no acompanhamento das histórias narradas, manifestando interesse pelos 

relatos, incentivando de maneira não verbal a sua continuidade, e tomando notas para 

questionamentos futuros.  

 Sobre a realização de sua entrevista narrativa, a professora Sophia relata: 

 

[...] eu estou narrando a minha história, mas ao mesmo tempo me 

proporciona como se eu estivesse de fora, vendo a minha história passar, e 

me proporciona também, eu observo assim, o que tem sido de bom e com o 

que tem sido de ruim, para o que tem sido de bom continuar fazendo e o que 

não tá bom, eu observar ou procurar de que forma eu possa fazer melhor. 

Então, eu acho que nos proporciona melhorar, no começo dá um pouco de 

medo de você se despir para os outros, de você se mostrar, mas depois que 

começa é bom, dá certa leveza, as vezes tira um peso e faz ter essa reflexão, 

porque a gente fala muito nos processos também do ser professor, de refletir 

a ação e a prática. Você refletir, ver o que foi bom e o que foi ruim, para 

melhorar ou para não fazer de novo, e nos proporciona isso também, um 

momento de reflexão. (Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015)   

 

A entrevista narrativa é percebida pela professora como a possibilidade de olhar, de 

maneira distanciada, um olhar “de fora” sobre sua própria história, produzindo uma relação 

reflexiva que lhe permite dar continuidade àquilo que julga ser positivo e, ainda, engendrar 

mudanças qualitativas nesta sua história, num contínuo movimento de: observar, refletir e 

transformar-se. É por isso que, como afirmam Cordeiro e Souza (2010, p. 219), “o registro 

narrativo permite compreender o modo como cada sujeito, permanecendo ele próprio, se 

transforma”.  

Por vezes, narrar não representa uma tarefa fácil, como revela Sophia: “dá um pouco 

de medo”, visto que as narrativas são registros carregados de conhecimento de sua 

existencialidade. Externar a vida, seus sentimentos e valores requer coragem para retomar 

histórias que, muitas vezes, representam lembranças marcadas não somente por alegrias, mas 

por dor e tristeza, as quais são preferíveis que permaneçam no esquecimento, entretanto, falar 

pode tornar-se, também um ato libertador, quando permite dar “certa leveza”, “tira um peso”, 

“ter essa reflexão”, como aponta a professora alfabetizadora.  

 As entrevistas narrativas, juntamente aos memoriais de formação, constituíram-se, 

portanto, em instrumentos de produção de informações e compreensão da realidade 

investigada, através das quais me empenhei em oportunizar que as professoras fizessem o 
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exercício autopoiético de rememorar e historicizar suas experiências, a partir do recorte 

significativo daquilo que foi formador em suas trajetórias de formação e profissão.  

 

2.2 O sertão das professoras alfabetizadoras 

  

O sertão é do tamanho do mundo. 

 (ROSA, 2001, p. 89) 

 

 A pesquisa foi realizada com professoras alfabetizadoras da Rede Municipal de Ensino 

de Tucano, município situado no sertão baiano, ao norte do Estado.  Localizado a 245 km da 

capital, Salvador, possui uma área de 2.801,292 km² e uma população aproximada de 56.000 

habitantes que é distribuída entre a sede, distritos, diversos povoados e fazendas, tendo, 

portanto, uma população centrada, predominantemente, em ambiente rural.  

 Povo que sobrevive, em sua maioria, de uma economia de subsistência, da agricultura 

e da pecuária (quando há chuva para nutrir a terra), que se destaca, ainda, pelo artesanato do 

couro, da palha e do sisal, e pelo turismo voltado para suas potencialidades naturais, sendo 

seu ponto principal a Estância Hidromineral de Caldas do Jorro, um dos fortes atrativos para o 

desenvolvimento da região, e onde se encontram instalações de banho termal a uma 

temperatura de 48º centígrados, águas conhecidas pelo seu valor medicinal. Terra que revela, 

entre tantas maravilhas do sertão, belíssimas formações rochosas, esculpidas pela própria 

natureza, lugar com uma aura de mistério que leva o nome de Buraco do Vento, além da 

Cachoeira do Inferno, igualmente formações rochosas, porém tipo canyon, com uma queda 

d‟água de infinita beleza.  

 Lugar de beleza natural e de tradição que, assim como em outras paragens sertanejas, 

valoriza e mantém viva a prática da feira livre, que acontece aos sábados, atraindo gente das 

cidades vizinhas, movimentando não somente a economia, mas se transformando num 

verdadeiro caldeirão de cultura. Enfim, é neste chão, nesta terra quente e de gente forte e 

batalhadora, que faz da terra seca florir o desejo de viver, que tem fé em seus Santos João, 

Antônio e Pedro, e confia na proteção da padroeira Senhora Sant‟Ana, que a pesquisa traçou 

seu caminho.  

 Em termos educacionais, o município desenvolve há mais de uma década, o Projeto 

Político Pedagógico intitulado Nos coletivos, o reencontro com a pedagogia da esperança, 

que foi elaborado com o intuito de construir um processo educacional mais participativo, pelo 

qual todos os sujeitos envolvidos no ato educativo pudessem pensar, refletir e tomar decisões 
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de maneira coletiva. Foi nessa busca pelo envolvimento de todos que se direcionou a 

organização do contexto educacional numa perspectiva geográfica, por nível de escolaridade e 

em grupos/coletivos. 

 As escolas municipais foram divididas pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura (SEMEC) em quatro zonais, identificadas pelas letras A, B, C e D, zonais formadas 

de acordo com a modalidade de ensino e, em alguns casos, pela proximidade geográfica entre 

determinadas localidades, isto é, entre os conjuntos de povoados onde estão inseridas as 

escolas. Em cada zonal formaram-se núcleos – locais centrais de encontros de estudos, 

desenvolvidos quinzenalmente, nos contextos escolares, sob a intervenção de coordenadores e 

orientadores pedagógicos, de forma que, em cada núcleo, localiza-se um coletivo que, 

constituído por professores, direção, funcionários, pais e estudantes, pensam juntos como a 

educação da comunidade deve ser encaminhada. 

 Diante disto, os sujeitos desta pesquisa são as professoras alfabetizadoras em constante 

formação que, em 2015, lecionaram em turmas de 1º ano da alfabetização, em cada uma das 

zonais B, C e D, (com exceção da zonal A, cujo núcleo apresenta somente escolas de Ensino 

Fundamental II); alfabetizadoras que atuavam/atuam em escolas da sede do município, dos 

distritos e povoados, com o objetivo de abarcar toda a pluralidade e a singularidade ali 

apresentadas e compreender o objeto de estudo, sob as perspectivas e concepções das 

professoras, nos diferentes espaços sertanejos; sertão que está para além dos limites de sua 

geografia, sertão que, como afirma Rosa (2001, p. 89), é “do tamanho do mundo”, do 

tamanho do pensamento e do sentimento de quem o atravessa e por ele é atravessado.  

 

2.3 Alfabetizadoras/fuxiqueiras do sertão 

 
Sertão: é dentro da gente. 

(ROSA, 2001, p. 325) 

 

 Sertão é uma forma de ser; é, conforme apresenta Rosa (2001), o que está dentro de 

nós. Ele é o lugar da memória, da existência e da própria essência das professoras 

alfabetizadoras, colaboradoras desse estudo.   

 Tendo os Fuxicos Biográficos e as entrevistas narrativas instaurado espaços/tempos 

para a apreensão das histórias de formação-profissão de dez alfabetizadoras, mulheres 

sertanejas cuja multiplicidade de experiências foi (re)significada nos fragmentos resgatados 

pela memória, selecionei para análise, neste trabalho, as narrativas de seis alfabetizadoras, 
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tendo como critério a singularidade apresentada em seus conteúdos, que articulam um 

emaranhado de sentidos e significados sobre a alfabetização, a docência e o sertão. 

 Esther, Sophia, Heloísa Helena, Estela, Rô e Bela são as alfabetizadoras/fuxiqueiras
15

 

que, assim como muitas alfabetizadoras do sertão afora, passam pela educação, reinventam a 

escola e constroem belíssimas histórias de ensino e aprendizagem, cujas existências têm sido 

despercebidas e perdidas no tempo. São alfabetizadoras que têm uma grandeza guardada, 

riqueza de saberes e práticas que necessitam ser lançadas ao conhecimento, anunciadas como 

sujeitos históricos que (re)constroem, diariamente, os significados de viver/fazer uma 

profissão.  

 

Esther: ensinar e aprender estão no campo do desejo.  

 

 
É uma professora em construção. (Lágrimas). Desejosa, entusiasmada com a 

sala de aula, por tudo o que eu faço, porque eu gosto, embora não tivesse 

entrado como uma opção minha na profissão, mas que é um desejo, um 

entusiasmo que nasce, diariamente, dentro de mim, buscando sempre fazer o 

melhor, pensando nos meus alunos. Então, a Esther, hoje, é essa profissional 

desejosa, entusiasmada e em construção, em construção. (Professora 

Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

 Esther tem 36 anos e é a décima filha de um casal sertanejo que, embora analfabeto, 

procurou preservar em seus filhos o valor da educação e do ensino escolar. Mesmo sendo da 

roça, ansiavam que eles seguissem por outros caminhos; para a filha caçula, almejavam a 

profissão de professora.    

 Esta professora cursou o Magistério, por ser a única opção oferecida em seu 

município, e entendia que “aquele espaço escolar era de novos desafios, novas conquistas, 

outras responsabilidades, pois iniciara a formação que iria decidir os rumos da vida 

profissional”. Para seus pais, o Magistério representava a possibilidade de que tivesse uma 

profissão e um meio de sobrevivência. 

 Esther “alimentava muitas expectativas para essa preparação, mas entendia que não 

era essa a profissão desejada: professora”.  E neste universo, no qual cursar o Magistério se 

fazia como uma espécie de imposição/determinação social, muitas vezes, coube aos 

professores, por meio de um discurso incentivador, exercer influência para que os futuros 

docentes mantivessem a trajetória de formação e, de alguma forma, ampliassem o interesse 

                                                           
15

 Termo utilizado pelas alfabetizadoras para se identificarem, como aquelas que participaram dos Fuxicos 

Biográficos. 



55 

 

pela profissão. Esther reconhecia, então, que os professores de sua época tinham a grande 

responsabilidade de “convencer muitos estudantes de sua turma de que ser professor era a 

melhor opção” e, diante de sua falta de desejo, convencê-la parecia uma tarefa quase 

impossível.  

 O estágio representou a sua primeira experiência docente, compreendida por ela como 

uma missão desafiadora e que não foi capaz de transformar as suas expectativas em relação à 

docência:  

 

Fiquei apavorada, quando pensava que era responsável pelas vidas de muitas 

crianças e, por inúmeras vezes, pensava que não daria conta desse 

planejamento para provocar boas aprendizagens. Foi uma experiência 

fantástica, mas cada disciplina que trazia estudos, práticas do ensinar, 

aumentava a certeza de não ser professora. (Professora Alfabetizadora 

Esther, Narrativa, 2015) 

 

 Seguiu com essa certeza por muito tempo. Foi aprovada em concurso público para 

exercer a profissão, no ano de 1997, e, mais uma vez, o desejo de seus pais imperava sobre os 

seus: “não era uma opção minha fazer a prova e dar início a essa profissão, foi por falta de 

opção e por uma insistência dos meus pais, o sonho e desejo deles, e eu acabei ingressando 

nessa profissão”.  

 Sua primeira experiência em sala de aula, após a aprovação no concurso público, foi 

em 1998, na Escola Estadual de Rua Nova: “o início de uma trajetória nas andanças da 

alfabetização”.  

 
Eu fui e me deparava com a minha primeira turma de alfabetização, na 

verdade, era uma turma de segunda série, terceiro ano atual, mas que eu tive 

que alfabetizar durante o primeiro semestre. Não tinha como trabalhar com 

os conteúdos, a partir dos conteúdos específicos para garantir esses direitos 

de aprendizagem do terceiro ano, antiga segunda série, se os meus alunos 

não estavam alfabetizados e eu tinha ali uma turma com defasagem 

idade/série e eu precisava dar conta de todas essas questões.  (Professora 

Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

   Esther deparou-se com uma comunidade escolar, cujo contexto apresentava questões 

muito fortes não apenas de defasagem idade/série, mas “questões de abusos”, “abandonos”, 

“separações”, “o enfrentamento preconceituoso de uma vida por perdas das mais diversas”. 

Ela iniciava, ali, uma trajetória “dolorosa demais, porque não desejava estar”. 

 Nesse início de trajetória docente, a imagem que Esther resgatava e que se fazia 

influente em sua ação profissional era a de sua professora de infância, chamada Eunice, que a 

acolhia todos os dias e, mesmo diante de dificuldades, não se deixava intimidar, “deixava 
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evidente o seu desejo em fazer o melhor em sala de aula”, desejo esse que Esther também 

precisaria elaborar em si e para si. 

 Esther permaneceu na Rua Nova por aproximadamente oito anos e, depois, conheceu 

diversos espaços escolares, também considerados por ela como ambientes de formação; atuou 

como orientadora pedagógica, no Grupo Escolar Janelinha do Saber, que lhe trouxe rica 

experiência na Educação Infantil, e passou pela coordenação de alfabetização no município, 

com o programa federal Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, e com o 

Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação – GEEMPA. 

 Seu desejo pela profissão foi uma elaboração crescente e contínua, que ganhou 

maiores contornos, com o transcorrer do tempo, com as experiências de sala de aula, nos 

diversos espaços educativos pelos quais passou, e com os sujeitos que estiveram em sua 

trajetória. Contudo, a professora enfatiza a experiência vivida com o GEEMPA como aquela 

que lhe permitiu estudar e pôr em prática a metodologia Pós-Construtivista e (re)afirmar-se 

como alfabetizadora; tal experiência aparece de maneira tão significativa, em sua trajetória, 

que a levou à escolha do pseudônimo Esther, em homenagem à presidente fundadora do 

Grupo de Estudos, chamada Esther Pillar Grossi. 

 

Começava ali a minha história de estar reafirmando para mim que realmente 

a alfabetização me encantava e era o meu propósito maior dentro da 

educação, porque assim, é grandioso demais trabalhar com a alfabetização 

porque eu me deparei numa metodologia que comprova resultados, 

resultados de excelência. [...] O GEEMPA me proporcionou despertar mais 

uma vez o desejo pela alfabetização e estar na alfabetização. (Professora 

Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

 A narrativa de Esther reforça a ideia de Grossi (2010a, p. 17) de que “ensinar é esta 

tarefa impossível que somente a força extraordinária do desejo pode dar conta”.  O seu não 

desejo inicial transformou-se, positivamente, em decorrência de sua atividade docente 

cotidiana, dos espaços formativos pelos quais passou e com os sujeitos que a influenciaram 

durante a caminhada de sala de aula, como narra a seguir:  

 

Eu só consigo ser hoje e consegui estar como estou, desejosa, entusiasmada, 

pensando a cada instante, porque eu vivo isso: o que é que eu preciso 

planejar e intervir para que o meu aluno aprenda e sinta o desejo de estar a 

cada dia? Graças a todos os espaços e sujeitos que durante essa caminhada 

estiveram presentes demais [...]. Então, eu retomo dizendo que eu hoje me 

sinto essa professora desejosa, desejando sempre estar na minha sala com 

entusiasmo [...]. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 
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  Assim como Esther precisou despertar em si o desejo para o ensino, ela compreende 

que precisa, diariamente, propor situações didáticas que também despertem em seus alunos o 

desejo de aprender. Conforme Vergnaud (2005, p. 87), “o desejo de aprender é frequente 

entre as crianças, mas o problema é que mesmo o desejo depende das condições nas quais as 

crianças desenvolvem sua atividade, e essas condições são muito numerosas e complexas”. 

Assim, Esther assume-se como a responsável por criar tais condições, que motivem seus 

alunos para a aprendizagem, através de provocações didáticas bem elaboradas.  

 Hoje, Esther conta com 17 anos de atuação docente. Quando concedeu sua narrativa, 

trabalhava 20 horas alfabetizando crianças, em turma de 1º ano, e 20 horas, em turmas do 

Ensino Fundamental II, com a disciplina Geografia, área na qual é licenciada, com 

especialização em Educação e Gestão Ambiental. Ao participar dessa pesquisa e 

(re)apropriar-se de sua história, por meio das narrativas, ela desencadeou um processo de 

autorreflexão e de potencialização de si, enquanto profissional desejosa e que está em 

constante construção.  Em suas últimas palavras, afirma:  

 

[...] eu tenho uma história linda demais e que vou construir, vou continuar 

construindo... (lágrimas) porque acredito que a educação ainda é o melhor, 

para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, e para os nossos alunos 

que dependem, diariamente, desse zelo, desse cuidado e dessa educação de 

excelência e de qualidade. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 

2015) 

 

 A história da alfabetizadora Esther é, portanto, marcada pela construção crescente e 

contínua de si, como uma profissional, e do seu desejo de ser e fazer o melhor para que a 

aprendizagem efetivamente aconteça para as crianças do sertão baiano.   

 

Sophia: ensinar e aprender requer afetividade.  

 

Dedico-me integralmente aos processos formativos e sociais dos alunos que 

eu trabalho. Eu não me vejo só como professora deles, apesar de, nos meus 

estudos, eu ter visto muito isso, que eu sou professora, mas, por outro lado, 

eu também estudei muito o lado da afetividade, e eu gosto desse movimento 

da afetividade. Sem amor, eu nada seria, não seria eu, se não fosse com 

amor. (Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015) 

 

 A narrativa de Sophia é permeada por trechos que enfatizam a marca da afetividade e a 

consciência do exercer a sua profissão com amor. Aos 36 anos de idade, Sophia é uma 

professora sertaneja, casada e mãe de dois filhos. As relações estabelecidas com a família são 
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muito fortes, em sua trajetória, e a levaram a escolher, como pseudônimo, o nome da sobrinha 

que estava prestes a nascer, no período em que concedeu sua narrativa.  

 Vive no distrito de Tucano, conhecido por suas “Águas Quentes”, a Estância 

Hidromineral de Caldas do Jorro, lugar que, segundo ela, no período em que estudava, sendo 

um lugarejo bem pequeno, não oferecia muitas perspectivas de vida financeira; dentre as 

poucas opções, estava o Magistério.  

 Suas primeiras concepções acerca da profissão foram elaboradas a partir da relação 

com sua mãe, que também era professora, e com outras professoras de seu convívio. Esse 

convívio trazia sentimentos contraditórios: por um lado, o encantamento e, por outro, o de 

repulsa, quando percebia a desvalorização do trabalho docente e a precariedade das condições 

de ensino:  

 

A profissão docente era algo que existia em mim, certo encantamento pela 

profissão (pelo fato de minha mãe ser professora), mas esse sentimento era 

sufocado, por uma concepção de que era uma profissão sem muito prestígio 

e que, além disso, exigia muita competência. Além de que, os professores 

que conhecia estavam sempre reclamando da profissão, expressando um 

desejo incansável de sair da mesma, de percorrer outros caminhos. 
(Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015) 

 

 Sem poder, ela mesma, percorrer outros caminhos, cursou o Magistério e estagiou, 

remuneradamente, na escola em que sua mãe era diretora, no período. Formou-se em 

Magistério, no ano de 1996, aos dezessete anos de idade. Um ano depois, ao alcançar a 

maioridade, foi em busca de seu primeiro emprego, no município vizinho: Araci. “Precisava 

trabalhar para alcançar a independência financeira”.  

 O curso Normal Superior, realizado entre os anos de 2003 e 2006, trouxe-lhe, 

conforme expressa, um novo olhar sobre a docência: “Já não via mais a docência apenas 

como um meio de ganhar dinheiro, já via como processo formativo e humanizador, muito 

mais humanizador do que só formativo”.   

 Sophia tem 17 anos de trabalho voltado para a educação. Tendo passado por diversos 

segmentos, demonstra um olhar ampliado sobre a escola e seu funcionamento: no Ensino 

Fundamental II, lecionou as disciplinas Geografia e Matemática, trabalhou em turma 

multisseriada de 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental; como gestora escolar, assumiu os 

cargos de vice direção e direção, atuou como orientadora pedagógica e, no momento em que 

concedeu sua narrativa, assumia-se como professora alfabetizadora de 1º ano.   
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 A maior aproximação com a docência chegou até Sophia a partir da experiência como 

gestora da Escola Municipal Rosália Matta:  

 

Foram oito anos de trabalho nesta escola, um ano como vice-diretora e sete 

anos como diretora, por meio de uma constante interação entre estudantes, 

professores e conhecimentos e, mesmo enfrentado muitas dificuldades, 

alguns dilemas e desafios, foram muitas as aprendizagens construídas, 

tornando a experiência de ser professora significativa, prazerosa e desejada, 

nenhum dos entraves desse percurso me afastavam da docência, ao contrário 

as experiências permitiram que os dissabores dessa profissão fossem sendo 

(re)significados. Saboreando a docência, construindo bases sólidas, 

buscando dar sentidos e significados próprios a essa profissão. (Professora 

Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015) 
 

 

 Ao assumir a gestão escolar, por tanto tempo, Sophia envolveu-se não apenas com os 

processos burocráticos e administrativos, mas, essencialmente, com as instâncias pedagógicas. 

Foi naquele espaço que ela “começou a gostar de ser professora, mesmo não sendo professora 

no dia a dia”; foi ali que ela “já sabia o que queria”: retornar à sala de aula. 

 No ano de 2011, Sophia foi aprovada em concurso público para professora, mas seu 

retorno para a sala de aula foi adiado por mais três anos. No ano seguinte, permaneceu na 

direção escolar e, por mais dois anos, trabalhou como orientadora pedagógica, formando 

professoras alfabetizadoras no âmbito do PNAIC/GEEMPA. Somente em 2015, começou a 

atuar como alfabetizadora em turma de 1º ano.  Para Sophia:  

 

[...] ser professor ele é muito mais de que o ser profissional, porque a 

afetividade, ela vem primeiro, se o aluno não se sente acolhido pelo 

professor, a aprendizagem dele também é abalada, na maioria das vezes, a 

gente passou a perceber isso nas crianças, e isso fazia com que muitas 

crianças não aprendessem, quando a criança é acolhida, e provocada, 

consequentemente ela aprende, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, 

nem todos aprendem juntos, aprendem com a mesma maturidade, com a 

mesma rapidez, mas todos aprendem! (Professora Alfabetizadora Sophia, 

Narrativa, 2015) 
 

 A dimensão do desenvolvimento do trabalho cognitivo, conforme aponta seu relato, 

precisa vir aliada às mediações essencialmente afetivas. Corroborando com este 

posicionamento, Leite e Tassoni (2007) expressam que a afetividade precisa ser 

compreendida como um fator de grande importância na determinação das relações que os 

alunos estabelecem para a produção de conhecimento, e na própria constituição de si como 

sujeitos.   
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 Sophia enfatiza que a criança aprende quando “ela é acolhida e provocada”, levando à 

compreensão de que esse acolhimento e essa provocação são representados por práticas 

pedagógicas que conduzem esses alunos a vivenciarem experiências de sucesso, em suas 

aprendizagens, e que vão repercutir, diretamente, em relações afetivamente mais positivas 

entre aluno e professora.  

 Diante disso, Sophia finaliza a narrativa com a expressão dos seguintes sentimentos: 

“Sophia é uma profissional que trabalha com amor e que deseja o melhor para os alunos que 

estão com ela hoje, os que vão estar ano que vem, e todos os que passaram por mim...”. 

 

Heloísa Helena: ensinar e aprender promove encantamento. 

 

É uma pró que eu guardo muitas recordações, porque, não sei, ela me fez 

enxergar de outra forma, apesar de estar em sala de aula, ela trouxe naquele 

momento de ser aluna, ela me trouxe esse encantamento, essa magia. A 

emoção acontece. (Lágrimas). Ela me trouxe essa magia do colorido, sabe? 

Da sala com cartazes, da exploração através desse colorido, dessa magia que 

são as cores para você, trouxe, na verdade, o encantamento e, hoje, ela está 

distante, mas eu trago uma recordação muito, muito boa dela, muito grande, 

porque ela não sabe o quanto eu aprendi. (Professora Alfabetizadora Heloísa 

Helena, Narrativa, 2015)  

 

 O encantamento despertado pela professora foi o motivo que impulsionou a escolha 

pelo pseudônimo Heloísa Helena, nome da “pró” de sua infância que, sem dúvida, significa 

muito na história de Heloísa Helena que, hoje, a homenageia, demarcando quão singulares 

foram as marcas e aprendizagens deixadas em sua trajetória, marcas relacionadas, 

essencialmente, ao ser e ao fazer docência.    

 Embora tenha passado a infância “juntando os dentes extraídos dos irmãos em uma 

caixinha de fósforos, alimentando o sonho de ser dentista”, Heloísa Helena deixou o sonho 

para trás, devido às condições financeiras da família, e pela falta de opção em sua cidade de 

origem. 

 Tem 35 anos, é casada e mãe de dois filhos. Fez Magistério, inicialmente, por 

imposição/determinação social, mas logo que ingressou no processo de estágio, se descobriu 

professora. Percebeu que ela mesma também poderia promover “encantamentos”. Foi esse 

estágio uma das experiências definidoras de sua vida profissional. 

 

Observar, participar e reger uma sala de aula fez nascer um imenso desejo de 

exercer tal profissão. A cada dia, cada etapa desse período, descobria que ser 

professora era algo muito além do que acontece durante as 4 horas. [...] E foi 

durante o estágio que eu passei a ter um outro olhar para essa profissão. 
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Fiquei, assim, encantada com o que acontecia, com a dinâmica, com o 

envolvimento das crianças e passei a ver de outra forma, porque, até então, 

meu Deus do céu, ser professora não estava nos meus planos. (Professora 

Alfabetizadora Heloísa Helena, Narrativa, 2015)  

 

 O estágio, na experiência formativa de Heloísa Helena, pode ser compreendido, como 

bem situa Souza (2006), como uma iniciação que possibilitou ampliar sua reflexividade, a 

capacidade de autonomização que a permitiu aprofundar os sentidos e as perspectivas de ser 

professora, e elaborar, com criatividade e dinamismo, o desenvolvimento profissional.    

 Após o término do Magistério, teve a oportunidade do primeiro emprego: um contrato 

para ensinar na Rua Nova: “a grande escola da vida”. Naquele espaço escolar, cuja 

comunidade era “tão carente de valores”, construiu uma rica experiência como professora, 

conforme relata, graças a “uma equipe pedagógica muito responsável e comprometida”.  

 Depois de dois anos de contrato, foi efetivada no quadro funcional, tendo sido 

aprovada em concurso público. Ao longo de seus quinze anos de docência, passou por todas 

as séries/anos do Ensino Fundamental I e pela Educação Infantil, mas o que sempre lhe 

chamou a atenção foi a alfabetização: “descobrir o caminho para a conquista da leitura e da 

escrita sempre foi o  meu fascínio”.  Teve algumas experiências com turmas de alfabetização, 

mas se inquietava, por acreditar que somente o Magistério não lhe ofereceria suporte teórico-

prático suficiente para atuar neste segmento.  

 Heloísa Helena cursou Pedagogia e participou, durante cinco anos, de formações pós-

construtivistas promovidas pelo GEEMPA. Durante dois anos, trabalhou diretamente com as 

crianças, alfabetizando, a partir da metodologia estudada, e, por mais dois anos, atuou como 

orientadora de estudos através do PNAIC/GEEMPA. Em 2015, retornou à sala de aula, 

considerada por ela como seu “laboratório de experiências, espaço de construção de 

aprendizagens, ambiente de sentir e proporcionar prazer”.  Ao finalizar sua narrativa, se 

(re)afirma: 

 

Eu sou a pró que acredita em cada serzinho que é colocado em minha sala, 

eu sou a pró que acredita que eles podem, eu sou a pró que acredita que 

independente de classe social, eles podem aprender, eles podem se sentir 

num espaço privilegiado, eu sou essa pró. (Professora Alfabetizadora 

Heloísa Helena, Narrativa, 2015)  

 

 Heloísa Helena atribui, portanto, ao longo de sua narrativa, um papel de destaque para 

aqueles que, no caminho da aprendizagem, são a ela confiados, todos os anos: seus alunos; 
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demonstra confiança no seu potencial e possibilita, a cada um deles, intervenções específicas 

para que todos aprendam com encantamento e prazer.  

  

Estela: ensinar e aprender, o mundo da imaginação através do ato de ler.  

 

A leitura sempre me fascinou. Desde criança me encantava com os livros e 

viajava no mundo da imaginação, conhecendo lugares novos através do ato 

de ler. Sonhava ser professora, imaginava viver esse encanto da sala de aula, 

ensinando crianças a gostarem de ler, assim como eu gostava. (Professora 

Alfabetizadora Estela, Narrativa, 2015) 

 

Foi o significado do mundo da leitura que trouxe os sentidos da docência na trajetória 

formativa de Estela. Foi o perceber-se como um sujeito com possibilidades de mediar essa 

leitura para outras crianças, de alargar as fronteiras da imaginação, que a fez elaborar para si o 

projeto de tornar-se professora.   

Estela foi criada pelos avós, para os quais “saber fazer uma carta e ler já bastava”, 

segundo ela, pois desconheciam a importância do estudo, talvez por que não o tivessem 

experimentado, pessoalmente, ao longo de suas vidas. Mesmo assim, Estela continuava, 

seguia todos os dias para a escola, considerada como o seu “lugar de refúgio”, onde podia se 

esquivar de suas dores e angústias da infância. 

Alimentando o sonho de ser professora, formou-se em Magistério, mas não conseguiu 

ingressar, imediatamente, na profissão. Estela precisou trabalhar em lojas, supermercados e 

farmácias, com o intuito de ajudar financeiramente em casa, embora esse não fosse o tipo de 

trabalho que desejasse.  Em 2000, recebeu uma proposta de contrato para trabalhar na 

extensão da Escola Municipal José Penedo, em Caldas do Jorro, mas antes mesmo do término 

do ano letivo, as salas da extensão foram fechadas e o seu sonho, mais uma vez, adiado.  

No ano de 2001, Estela foi aprovada em concurso público para professora e o seu 

primeiro destino foi a Pedra Grande do Curtume, pequeno povoado próximo a Caldas do 

Jorro, que tem forte tradição na cultura do couro; espaço/tempo compreendido por Estela 

como a sua Escola de Formação. Naquela escola, viveu experiências significativas de 

acolhimento e aprendizagens do ser e fazer a profissão, além de outras, muito difíceis, 

essencialmente, em relação ao contexto de defasagem idade-série e indisciplina, apresentadas 

pelos alunos, e questões de mobilidade para chegar até o local de trabalho, uma vez que o 

acesso a Pedra Grande do Curtume se dá por meio da travessia de um rio, de canoa ou a nado, 

ação considerada arriscada por Estela, que não sabe nadar.   
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Por vezes, o contexto de trabalho levou Estela a pensar em desistir do concurso, mas 

seu apego aos alunos e a coragem para voltar e fazer diferente, a cada dia, levaram-na a 

prosseguir com seu sonho: 

  

E aí continuei, continuei, continuei e, graças a Deus, deu tudo certo lá, os 

meninos melhoraram tanto na aprendizagem quanto no comportamento, hoje 

em dia, já são rapazes, moças, já são casados, têm filhos e tudo, podem me 

ver em qualquer lugar: „pró, pró Estela, pró Estela‟.  Ficou aquela questão de 

eu vir para cá, por conta do rio, porque lá tinha o problema do rio para 

atravessar [...]. (Professora Alfabetizadora Estela, Narrativa, 2015) 

 

A necessidade constante de travessia pelo rio, diante dos riscos que corria, foi o que 

impulsionou Estela a buscar sua remoção para Caldas do Jorro, em 2009, local onde reside e 

trabalha até hoje.  Estela identifica-se como “uma pessoa simples, mas cheia de sonhos, de 

encantamentos, dessa magia do aprender, da alfabetização”.  

Embora a alfabetização seja motivo de seu encantamento diário, Estela narra que nem 

sempre se sentiu à vontade para trabalhar neste segmento, pois, no início da experiência 

docente, não se percebia preparada para ensinar as crianças do 1º ano a ler e a escrever.  Há, 

portanto, o entendimento expresso, em seus relatos, de que esse saber fazer, que envolve o 

ensino da leitura e da escrita, tem sido um exercício contínuo, ao longo de seus 13 anos de 

atuação docente, favorecidos pelos processos formativos por que tem passado, dentre os quais 

são pontuados os cursos de Pedagogia e Psicopedagogia e, com ênfase, as ações do 

PNAIC/GEEMPA, cujo conhecimento teria contribuído para uma prática com mais 

significado.  

Estela utiliza-se de sua narrativa para afirmar-se, constantemente, na profissão e, 

principalmente, no segmento da alfabetização, como apresenta no trecho que se segue:  

 

Amo ser professora alfabetizadora e ver meus pequenos conhecendo o 

mundo mágico da leitura e da escrita, cada dia tenho mais certeza que todo 

esforço vale a pena, que todos podem aprender e têm direito a aprender, 

quero continuar ensinando e aprendendo com eles todos os dias. (Professora 

Alfabetizadora Estela, Narrativa, 2015) 

 

  Sua narrativa expressa, enfaticamente, o seu encontro diário com a docência, 

deixando a certeza de que tem buscado levar o seu gosto pela leitura e ampliar o mundo da 

imaginação de muitas crianças, através do ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

Rô: ensinar e aprender, das letras aos valores. 
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Os meus alunos são como os meus filhos, muitas das vezes as atitudes que 

eu tenho com os meus alunos, a grande maioria dos professores não tem, 

mas eu acho que, como profissional, educador, todos deveriam ter a questão 

de educar [...] a educação que a gente tem na sala de aula a gente não precisa 

só na sala de aula, a gente tem que usar fora, então, maneira de se comportar, 

de falar com o outro, de solidariedade, de companheirismo tem que haver e 

isso é a gente que tem que criar, a gente cria nas crianças, desde quando ele 

está na creche, desde quando ele é bebezinho, a gente vai educando. 

(Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015) 

 

 Conforme Rô apresenta em sua narrativa, o seu papel de professora é assumido como 

uma derivação do seu papel de mãe. Ela assume-se como responsável por duas tarefas 

distintas e que, em sua concepção, precisam estar interligadas: ensinar para as letras e educar 

para a vida.  A preocupação de Rô não está exclusivamente na aprendizagem da leitura e da 

escrita, está em educar as crianças para valores que, segundo ela, deveriam ser 

responsabilidade da família, mas que, muitas vezes, são negados por ela.  

 Apesar de compreender que “família tem o seu papel, a educação tem outro, mas as 

duas caminham juntas”, na relação que estabelece com sua profissão, a instituição escolar 

passa a ser um prolongamento da família, esta que, lamentavelmente, nem sempre cumpre 

com as responsabilidades que lhe são específicas.  

 Para Rô, valores como respeito, solidariedade e companheirismo, são essenciais para a 

convivência, no ambiente escolar e nas outras esferas da sociedade. Diante disso é que ela se 

identifica como “uma professora rígida em sala de aula”, que consegue “brincar, rir junto com 

eles, quando é momento de rir, mas também pôr limites, quando é momento de pôr limites”. 

 A professora Rô tem 33 anos, é solteira e mãe de um filho de 16 anos; no momento em 

que concedeu sua narrativa, estava grávida de seu segundo filho. Ela mora, atualmente, no 

município de Quijingue-BA, no povoado de Maceté, mas é professora alfabetizadora do 

município de Tucano há nove anos.  

 Rô teve uma vida escolar muito conturbada. Iniciou seus estudos no ano de 1987, no 

município de Euclides da Cunha-BA, mas, logo que foi morar no Maceté, com seus avós, 

devido à distância que havia entre sua casa e a escola, ficou muitos anos sem frequentá-la, por 

falta de transporte. Retomou a vida escolar depois que, com muitas lutas da comunidade, uma 

escola foi construída nas proximidades do povoado. Em 1998, ao engravidar, interrompeu 

novamente os estudos, retomando-os no ano seguinte.  

 Cursou o Magistério objetivando, inicialmente, alcançar uma oportunidade de trabalho 

e, através da experiência no estágio, descobriu o prazer na profissão: “Escolhi ser professora 
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porque era o único meio de se adquirir um trabalho na minha região. Adorei dar aula no meu 

estágio, senti prazer no que fazia. Era isso que eu queria pra minha carreira profissional”. 

 Logo que concluiu o Magistério, foi aprovada em concurso público do município 

vizinho: Tucano. Começou a lecionar em 2006, em turma multisseriada, na Escola Municipal 

Paulo Freire, localizada no povoado Riacho do Claricé. Como acontece com grande número 

de escolas rurais multisseriadas, esta escola acabou sendo fechada, quatro anos depois, e a 

professora Rô foi transferida para a escola Iracy Moura de Cavalcante, no povoado da 

Mangueira.  

 Rô é licenciada em Biologia. Segundo ela, na época em que foi prestar vestibular para 

a Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC, à distância, o curso de Pedagogia não estava 

sendo oferecido e, como ela não tinha interesse em ser professora alfabetizadora, a área 

escolhida acabou sendo Biologia, pelo seu gosto em relação às ciências da natureza.  Porém, 

após ter passado por diversos processos formativos voltados para a alfabetização, no âmbito 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Tucano – SEMEC, e de ter experienciado, 

durante muitos anos, a docência em turmas de alfabetização, Rô afirma:  

 

Depois que eu tive todos essas experiências como alfabetizadora, eu não 

optaria por trabalhar na minha área de Biologia, eu preferia ser professora 

alfabetizadora. Então, eu pretendo fazer um curso ou uma pós em relação à 

área de alfabetização mesmo, para melhorar mais ainda, porque a gente tem 

que estar se aperfeiçoando cada dia. (Professora Alfabetizadora Rô, 

Narrativa, 2015) 

 

  Atualmente, a professora Rô leciona em turma de 1º ano, na Escola Josefa Penedo, no 

povoado do Cajueiro e, conforme ressaltou no trecho acima, apresenta expectativas de futuro 

na área da alfabetização, com objetivos de ampliar seus estudos; enfatiza, ainda, em vários 

momentos, que é uma professora que “tem sede de aprender mais”. 

 Ao longo de sua narrativa, Rô valoriza todas as experiências formativas que teve e, de 

modo consciente, expressa: “são essas experiências que fazem a gente se tornar a pessoa, o 

profissional que a gente é hoje”. Para ela, o estudo e o aperfeiçoamento profissional são o 

caminho para conseguir o objetivo de ser professor: “alfabetizar os nossos alunos para que 

eles se tornem pessoas do bem, que a gente se orgulhe, como eu trabalhei”. 

 

 

Bela: ensinar e aprender, a escolha da vida.  
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Viver também é isso: alimentar seus dias de escolhas. Posso dizer que 

escolhi lecionar, profissão pela qual me sinto realizada. (Professora 

Alfabetizadora Bela, Narrativa, 2015)  

 

 

 Bela apresenta uma história de vida permeada por uma escolha feita desde a infância: 

ser professora. Quando criança, sua brincadeira preferida era de escola, quando podia ser a 

professora dos irmãos e dos meninos que brincavam com ela na rua.  

 A docência aparece como seu projeto de vida e a educação como o maior ensinamento 

deixado por sua mãe. Bela ficou órfã de pai, muito cedo, e sua mãe, mesmo semianalfabeta, a 

ensinou “que o melhor caminho a seguir é o da Educação, pois através dela seria alguém na 

vida” [grifo meu].    

 Bela cresceu com o sonho de ser professora. Formou-se em Magistério, conquista que, 

segundo ela, alicerçou seu sonho, mas antes de exercer, oficialmente, a profissão, precisou 

trabalhar no comércio, para auxiliar sua família financeiramente.  Enquanto isso, realizava-se 

através da educação religiosa, junto às crianças da igreja, na “Escola Dominical”. Continuar 

sonhando foi o que a impulsionou para a busca e o alcance do caminho desejado:  

 
Acredito que o sonho não é um lugar de chegada apenas, mas é o início de 

um novo caminho desejado, por isso ele não é finalizado quando o 

alcançamos, pelo contrário, ele redireciona a nossa rota. Assim, reafirmo: 

quando fui aprovada no concurso público, meu sonho começou a se tornar 

realidade. (Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 2015)  

 

 Com o apoio da mãe e dos irmãos, estes últimos também professores, os quais já 

lecionavam na rede municipal de Tucano, Bela prestou concurso público e foi aprovada no 

ano de 2012, oportunidade que lhe permitiu transformar o sonho em realidade.    

 Sua primeira experiência docente, após a aprovação no concurso, foi na Educação 

Infantil e, ao se deparar, tempos depois, com o desafio de alfabetizar, redescobriu-se na 

docência. Quando concedeu sua narrativa, estava em atuação numa turma de 1º ano, na Escola 

Municipal Professora Rackel Gonçalves dos Santos, na sede do município. Em sua narrativa, 

procura reafirmar que fez “a escolha certa”: “Sinto-me realmente apaixonada pelo 1° ano, 

procuro sempre fazer o melhor que posso, pois minha maior conquista é quando meus alunos 

conseguem dar sentido às letras e ao mundo através da leitura” (Professora Alfabetizadora 

Bela, Narrativa, 2015). 

 Hoje, aos 49 anos, Bela é Pedagoga e Especialista em Educação Inclusiva, cursos que, 

segundo ela, contribuíram para a vida acadêmica e profissional e a despertaram para a 

necessidade e o interesse em aperfeiçoar seu trabalho, buscando participar de diversos 
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processos formativos, no âmbito da SEMEC, dentre eles o GEEMPA e o PNAIC. Bela, apesar 

de seus 9 anos de atuação docente, como professora concursada do município, tem uma vida 

inteira dedicada ao ensinar e ao aprender.   

  As narrativas de Esther, Sophia, Heloísa Helena, Estela, Rô e Bela são tecidas por um 

emaranhado de fios, dentre eles, os do desejo, da afetividade, do encantamento e da 

imaginação, das letras e dos valores; fios costurados por “escolha” própria ou direcionados 

pelos caminhos da profissão. Suas narrativas “articulam experiências que são, ao mesmo 

tempo, individuais e coletivas” (PÉREZ, 2003, p. 54), refletindo formas de ser e de fazer a 

docência, nas quais estão implicadas as trajetórias singulares de suas vidas, o modo peculiar 

como compreendem o mundo e a si mesmas. São fios que se entrelaçam, constituindo um 

verdadeiro bordado da docência e da alfabetização no sertão.  

 

2.4 Fios entrelaçados: a busca pela compreensão-interpretação das narrativas 

 

A lembrança da vida da gente se guarda em trechos 

diversos, cada um com seu signo e sentimento.                   

       (ROSA, 2001, p. 114-115)  

 

 Cada trecho das narrativas de Esther, Sophia, Heloísa Helena, Estela, Rô e Bela, cada 

cena biográfica, por elas remontada e (re)significada, guarda uma lembrança da vida, organiza 

parte de suas experiências, carrega um mosaico de significações e sentidos. É a caracterização 

desse mosaico que mobiliza um movimento de análise que atenta para a singularidade dos fios 

que o compõem, as “cores” e as “formas” que são intrínsecas a cada uma das alfabetizadoras e 

as composições que são por elas compartilhadas.  

 Inspirada nos pressupostos hermenêuticos e nos princípios teóricos apresentados por 

Paul Ricoeur (1976) é que realizo este movimento de análise, entrelaçando os fios das 

narrativas em busca de sua compreensão-interpretação; atividade que teve início 

paralelamente às produções, ao longo dos Fuxicos Biográficos e das entrevistas narrativas.  

 Com a posse dos textos (auto)biográficos, pude dar continuidade ao procedimento de 

análise, partindo da leitura e releitura de sua totalidade.  Foram necessárias leituras 

esmiuçadoras e atentas, sensibilidade diante de tudo que foi dito, escrito ou silenciado, olhar 

profundo e inteligência aberta, para que as minúcias ali presentes não passassem 

despercebidas. 
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 Essas leituras, marcadas pelo constante retorno aos textos, permitiram a elaboração de 

um quadro analítico compreensivo-interpretativo das narrativas,
16

 no qual procurei identificar 

seus núcleos de sentido e, através das cenas biográficas narradas, sistematizar a pluralidade de 

unidades de sentido e/ou significações ali presentes, articulando-as às construções teóricas 

que delas se aproximavam. 

 O recorte das cenas biográficas, o processo de identificação dos núcleos de sentido e 

das unidades de sentidos e/ou significações, articulados às fundamentações teóricas, gerou a 

produção de sínteses interpretativas, produto do entrelaçamento das histórias de formação 

profissional das alfabetizadoras, das experiências formativas para a alfabetização e suas 

práticas alfabetizadoras, além das implicações com o contexto sertanejo vivido.   

 Vale ressaltar que, tendo as alfabetizadoras participado dos Fuxicos Biográficos, que 

tiveram eixos norteadores, a serem contemplados na escrita, os mesmos eixos foram tomados 

como referência para as entrevistas, o que resultou em núcleos de sentido comuns à totalidade 

das narrativas, porém, com o registro das singularidades inerentes a cada uma delas, marcadas 

nas unidades de significação que eram próprias a cada uma, decorrentes desses núcleos.   

 O entrelaçamento dos fios das narrativas, proporcionado pelo movimento de análise, 

possibilitou não um olhar valorativo e comparativo entre elas, mas a construção de cadeias de 

sentido, representadas pelas sínteses interpretativas. Na construção dessas sínteses, foi 

necessário, como aponta Ricouer (1976, p. 88), “conjecturar para compreender”, ou seja, a 

construção dos sentidos dos textos passou por um movimento essencial de inferências 

“porque a intenção do autor fica para além do nosso alcance”. Não é a objetivação da 

realidade que se busca, mas a explicitação dos sentidos e significados expressos nas narrativas 

que envolvem, também, a complexidade e a subjetividade na qual a pesquisadora se encontra 

imersa. 

 Conforme aponta Ricouer (1976, p. 27-28), “a experiência experienciada, como 

vivida, permanece privada, mas o seu sentido, a sua significação torna-se pública”. Assim, 

parto da compreensão de que as cenas biográficas trazidas nas narrativas das alfabetizadoras 

não são a vida em si, mas as experiências mais valorizadas por elas, acompanhadas dos 

sentidos e significações que atribuíram àquilo que foi vivido. A análise proporcionou, 

portanto, a compreensão e a interpretação do modo como as próprias alfabetizadoras 

compreendem e interpretam a si mesmas e àquilo que viveram.  

                                                           
16

 Ver modelo no Apêndice V. 
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 Ao analisar as narrativas das professoras alfabetizadoras do sertão baiano, foi 

importante atentar para o fato de que, mesmo ocupando função social semelhante, 

experiências diferentes geram visões múltiplas diante de uma mesma realidade, apresentam 

diversas percepções de um mesmo fenômeno, dada a diferenciação resultante de “capitais de 

experiências biográficas” específicas (BERTAUX, 2010), os quais revelam, nos sujeitos, 

diferentes pensamentos, atitudes e sentimentos. O texto narrativo tem o poder universal de 

desvelamento de um mundo, o mundo singular e plural de cada professora colaboradora desse 

estudo.  
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3 COSTURAS DA ALFABETIZAÇÃO 
  

O real não está na saída nem na chegada:  

ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.  

     (ROSA, 2001, p. 80)  
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 A compreensão da alfabetização envolve o entendimento dos contextos históricos e 

sociais em que ela acontece, carecendo ser concebida, primeiramente, como prática social e 

cultural, que é desenvolvida de diversas maneiras, sendo costurada
17

 em variados contextos e 

para atender a finalidades específicas.  

 Em sua complexidade e multiplicidade de perspectivas de análise, a alfabetização tem 

atraído à atenção de profissionais de diversas áreas do conhecimento, como a Psicologia, a 

Linguística, a Pedagogia, a Economia, a Sociologia, a Filosofia, a Antropologia e a História, 

por exemplo, abordando uma pluralidade de questões sobre a natureza desse fenômeno: 

conceitos, métodos, materiais didáticos, avaliação, contextos históricos e culturais, entre 

outras.  

 Neste estudo, especificamente, é importante repensarmos as concepções de 

alfabetização, as quais, costuradas, isto é, construídas historicamente, sempre estiveram 

atreladas à questão de qual seria o melhor método de ensino a seguir; questão esta que tem 

condicionado as formas de alfabetização no Brasil, ao longo dos anos, instituindo práticas 

pedagógicas e sendo responsáveis, também, por subsidiar e orientar políticas públicas, 

programas educacionais e a formação de professores alfabetizadores.  

Baseado no estudo de Gontijo (2014), que aponta para a construção de quatro formas 

de conceber a alfabetização, no contexto brasileiro: 1 – alfabetização como conjunto 

autônomo de competências; 2 – alfabetização como ação aplicada, praticada e situada; 3 – 

alfabetização como processo de aprendizagem; e 4 – alfabetização como texto, este capítulo 

procura ressignificar estas diferentes concepções, a partir de reflexões sobre como estas foram 

sendo instituídas, no cenário brasileiro, entrecruzando-se com as experiências narradas pelas 

alfabetizadoras.  

 É possível observarmos, no diálogo entre as teorias sobre alfabetização e as narrativas 

das professoras alfabetizadoras, o modo como diferentes concepções estão costuradas, isto é, 

atravessam as trajetórias formativas e profissionais destas docentes. As concepções teórico-

metodológicas de alfabetização das professoras alfabetizadoras do sertão foram/estão sendo 

elaboradas ao longo de suas trajetórias, “não estão nem na saída nem na chegada” (ROSA, 

2001, p. 80), mas em suas travessias pela docência.  

                                                           
17

 O verbo costurar e o substantivo costuras são tomados neste capítulo com os sentidos de “alinhavar”, 

“entrelace” e “atravessamento”, uma vez que ele se propõe a refletir como diferentes concepções de 

alfabetização estão entrelaçadas, isto é, atravessam as trajetórias formativas e profissionais das alfabetizadoras 

do sertão.  
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3.1 Domínio do código escrito 

 

 A primeira concepção apontada no estudo de Gontijo (2014), alfabetização como 

conjunto autônomo de competências, relaciona-se ao sentido etimológico da palavra 

alfabetização apresentado por Soares (2013, p. 15): “levar à aquisição do alfabeto”. De acordo 

com essa concepção, a alfabetização é entendida como o processo de aquisição do código 

escrito, das habilidades de leitura e de escrita. Segundo Lemle (2009, p. 8), “uma criança que 

ainda não consiga compreender o que seja uma relação simbólica entre dois objetos não 

conseguirá aprender a ler”, ou seja, a alfabetização se daria por meio da ligação simbólica 

entre dois objetos: os sons da fala e as letras do alfabeto; seria um processo de representação 

de fonemas em grafemas (escrita) e de grafemas em fonemas (leitura).  

 Esta primeira concepção de alfabetização está subjacente ao paradigma dos métodos 

sintéticos e analíticos, que ainda se faz presente em muitas propostas didáticas 

contemporâneas, mas que prevaleceu amplamente utilizado até os anos 80 do século XX.  

Embora partissem da mesma concepção de alfabetização, como aquisição de um código 

fundado meramente na relação entre fonemas e grafemas, tendo como base teórica o 

empirismo-associacionista, concebendo a língua como um código a ser decifrado e 

codificado, e cujo predomínio era da prática mecânica da memorização da grafia correta das 

palavras, cópias, ditados e leituras, sem a preocupação com uma contextualização, com ênfase 

também nos aspectos gráficos e psicomotores, como requisitos para a prontidão da 

alfabetização (coordenação motora e discriminação visual e auditiva), os métodos sintéticos e 

analíticos divergiam sobre como levar à aquisição das competências de leitura e escrita.  

 Enquanto a lógica do método sintético, com suas possíveis subdivisões (método 

fônico, método silábico, alfabético ou soletração), era o ensino da leitura e da escrita, a partir 

de unidades menores (a letra, o fonema, a sílaba), numa progressão que pretendia passar do 

simples ao mais complexo (a palavra, a frase, o texto), o método analítico, contando também 

com subdivisões (método global, palavração, sentenciação, ideovisual, conto ou historieta), 

fazia o caminho inverso, indo do complexo ao mais simples, do todo para as partes. Diante 

dessa polarização, surgiu, ainda, dentro da primeira concepção de alfabetização, o método 

eclético ou misto, que buscava combinar os dois processos de análise e síntese, pretendendo, 

dessa forma, condensar os dois primeiros métodos.  

 Estes métodos estão associados à chamada Escola Tradicional (ou Tradicionalismo), 

que, conforme Bertan (2006), se articulou a diversas tendências, desde o século VI até o 
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século XX, e cujo princípio era a transmissão de conhecimento, por meio de aula expositiva, 

com ênfase na repetição de exercícios e na memorização.  

 Em face da concepção de alfabetização aqui discutida, observamos que as 

alfabetizadoras procuram vinculá-la às práticas tradicionais, demarcando esse lugar de 

restrição ao ensino do código como a grande base para a alfabetização, cuja aprendizagem se 

dá de forma mecânica na relação grafia/som e o significado daquilo que é escrito/lido é 

desconsiderado. 

 As alfabetizadoras do sertão reportam-se ao ensino com base na Escola Tradicional, 

para pontuar dois aspectos, principalmente: a relação estabelecida entre professor, aluno e 

conhecimento, no contexto desta Escola, e o modo como esta influenciou, diretamente, suas 

atuações profissionais, em suas primeiras experiências na docência, uma vez que são frutos de 

uma alfabetização e escolarização pautada em seus métodos.   

 A respeito da construção do conhecimento, nos primeiros anos de sua prática docente, 

ainda influenciada pelos princípios do ensino Tradicional, a alfabetizadora Bela afirma:  

 

Porque antes era uma coisa mais fechada, a gente dava o conhecimento, a 

gente trazia o conhecimento para o aluno ali e ele recebia, não tinha essa 

questão dele ter aquela fala, dele falar como, se expressar com mais 

liberdade, não, porque a gente estava ali mais como um transmissor de 

conhecimento e ele como receptor, ele falava, mas não tanto como agora. 

(Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 2015)  

 

 Bela aponta para a prevalência de uma posição vertical e hierárquica entre professor e 

aluno, típicas da Escola Tradicional, cujo papel central era aquele do detentor do saber e da 

autoridade, enquanto o aluno assumia uma atitude receptiva e de passividade. Tal prática é 

compartilhada pela professora Sophia, quando se reporta a suas posturas em sala de aula, na 

relação com os alunos, no início de sua carreira: “eu queria que eles fossem robôs, que eles 

cumprissem tudo direitinho, que eles ficassem quietos, calados, e eu brigava muito (risos), eu 

brigava e dava aula passando o que tinha que passar, seguindo a cartilha”.  

 A partir dos excertos narrativos de Bela e Sophia, percebemos como, na Escola 

Tradicional, o objeto de conhecimento é compreendido como externo ao aprendiz; nele, o 

adulto é aquele que ensina, que define os critérios a seguir, ignorando o processo de 

aprendizagem daquele que aprende: a criança. Segundo Barbosa (2013), é preciso lembrar 

como a criança, nesse contexto, era projetada pelo Behaviorismo: o aluno não agia sobre o 

conhecimento, simplesmente, reagia aos estímulos dados. 
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 No trecho narrativo de Sophia, além da ênfase dada à manutenção da passividade do 

aluno há, ainda, uma referência ao suporte metodológico que prevalecia nas orientações das 

estratégias de Ensino Tradicional: a cartilha; livros didáticos destinados ao ensino, nesta 

concepção alfabetizadora, em que a criança precisa dominar o código escrito como um 

mecanismo básico para a aprendizagem da leitura e da escrita.  

 De acordo com Barbosa (2013, p. 64), a cartilha é “um pré-livro destinado a um pré-

leitor”, dado o caráter restrito em que apresenta textos sem sentido e atividades que se limitam 

à identificação de sinais gráficos (letras, sílabas e palavras), e à associação aos sons 

correspondentes. Ainda conforme o autor, as cartilhas são instrumentos de ensino e não um 

suporte de aprendizagem do aluno; elas são coerentes com os postulados metodológicos 

tradicionais, que partem da crença de que, ao ensinar a decodificação e a codificação, a 

criança aprende a leitura e a escrita, isto é, domina o código. 

 Embora muito criticadas por pesquisas e estudiosos da alfabetização, as cartilhas são 

materiais que permanecem sendo utilizados por um considerável número de professores 

brasileiros que, a elas e aos seus conteúdos, atribuem legitimidade e valor intrínseco. Seus 

conteúdos cognitivos e simbólicos continuam sendo transmitidos por muitos professores, 

sendo normalizados, rotinizados e didatizados, a despeito de normatizações oficiais contrárias, 

a exemplo de propostas curriculares elaboradas a partir da década de 80 do século XX, e aos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados no âmbito do MEC, a partir de 1997. 

 Vale ressaltar que, diante do grande investimento no Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD, do MEC, que objetiva dar subsídios ao trabalho pedagógico do professor, 

por meio da distribuição de livros didáticos aos alunos da Educação Básica, podemos notar 

que são poucas as realidades escolares que dispõem das cartilhas como único instrumento 

metodológico para o desenvolvimento das práticas pedagógicas dos professores. 

 Outro aspecto a ser ponderado refere-se ao fato de que muitos docentes, embora 

afirmem assumir linhas didático-pedagógicas mais recentes, como a “construtivista” 
18

, por 

exemplo, alegam possuir as cartilhas apenas para consulta no momento de planejamento das 

aulas, sem utilizá-las diretamente com os alunos. Contudo, o trabalho desses professores, 

ainda mediado pelas cartilhas de alfabetização, tem instituído e perpetuado certos modos de 

pensar, sentir e agir, reforçando, no movimento de escolarização das crianças, práticas 

                                                           
18

 A linha didático-pedagógica “construtivista” é discutida ao longo da seção “3.3 Processo de construção da 

aprendizagem” deste capítulo.  
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culturais de leitura e escrita identificadas com a Escola Tradicional e com seus métodos de 

ensino. 

 A Escola Tradicional, segundo a professora Rô, foi aquela que deu suporte a sua 

prática pedagógica inicial:  

 

Eu fui professora por referência de alguns professores que eu já tinha tido na 

minha vida, no Fundamental, e também na alfabetização que, no caso, era, 

na época, ainda era o Tradicionalismo. No primeiro ano, eu ainda trabalhei 

Tradicional, mas depois, a partir dos cursos que eu fui tendo, eu já fui 

aperfeiçoando a minha prática e, daí então, só foi revolucionando, já foi se 

transformando, não foi igual. (Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 

2015)  

 

 Vale destacar, na narrativa de Rô, como os processos pelos quais ela passou na escola, 

os contextos que atravessou junto aos seus professores a fizeram elaborar suas concepções 

iniciais de alfabetização, direcionando seus primeiros passos na prática da sala de aula. Foi o 

ensino com base na Escola Tradicional, manifestado pelos seus professores, que orientou a 

organização e o desenvolvimento de sua ação educativa, quando ingressou na profissão. 

Referências que, conforme ela mesma aponta, foram sendo transformadas mediante a 

elaboração de novos conhecimentos pedagógicos, novas teorias estudadas, ao longo dos 

processos de formação continuada que teve.  

 Face ao exposto, percebemos que a concepção de alfabetização como domínio do 

código escrito, decorrente de um processo mecânico em que se alfabetizar está vinculado a 

habilidades de codificação (representação escrita de fonemas em grafemas) e decodificação 

(representação oral de grafemas em fonemas), atravessa as primeiras trajetórias formativo-

profissionais das alfabetizadoras do sertão, sendo associada, principalmente, às práticas de 

ensino Tradicional, aprendidas/apreendidas em suas próprias experiências escolares. 

  

3.2 Aprendizagem das funções da leitura e da escrita  

 

 Diante da segunda concepção apresentada por Gontijo (2014), alfabetização como 

ação aplicada, praticada e situada, pode-se dizer que esta resulta dos estudos que passaram a 

reconhecer os limites da sua compreensão como um conjunto de competências autônomas, 

voltadas para o domínio do código escrito. Nesta concepção se insere a ideia de alfabetização 

funcional, amplamente utilizada pela UNESCO, no desenvolvimento de programas de 

alfabetização, em diversos países, inclusive no Brasil, segundo a qual a leitura e a escrita não 
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podem ser dissociadas de seus usos, precisando estar interligadas às formas concretas em que 

são assumidas na vida social, adquirindo um valor pragmático e para a sobrevivência dos 

sujeitos.   

 Dessa forma, alfabetizado funcional seria a pessoa que sabe ler, interpretar e se 

expressar por meio da escrita, realizar operações matemáticas bem elaboradas e utilizar estas 

capacidades em atividades rotineiras do dia a dia. Soares afirma que: 

 

[...] começamos a enfrentar uma realidade social em que não basta 

simplesmente „saber ler e escrever‟: dos indivíduos já se requer não apenas 

que dominem a tecnologia do ler e do escrever, mas também que saibam 

fazer uso dela, incorporando-a a seu viver, transformando-se assim seu 

„estado‟ ou „condição‟, como consequência do domínio dessa tecnologia. 

(2013, p. 29) 

 

 Esta definição expandida do que vem a ser a alfabetização, é entendida por Soares 

como a Perspectiva do Letramento, surgida no cenário educacional brasileiro, a partir de 

meados da década de 80 do século XX. Este paradigma procurou ressaltar que o foco, 

meramente, na apropriação da escrita alfabética, não garantiria a apropriação dos usos e 

funções da língua escrita. 

 No Brasil, o termo letramento não substituiu a palavra alfabetização, mas aparece 

associado a ela, justificando-se pelo fato de termos um alto índice de analfabetos, mas não de 

iletrados (ALBUQUERQUE, 2007).  O letramento seria iniciado quando a criança começa a 

conviver com diferentes manifestações da escrita e da leitura, na sociedade, ampliando-se ao 

longo de toda a vida, através da participação em práticas sociais.  De tal modo, uma criança, 

ou até mesmo um adulto, que não domina a escrita alfabética, envolve-se em práticas de 

leitura e de escrita, em seu cotidiano, através da mediação de uma pessoa que seja 

alfabetizada, desenvolvendo conhecimentos sobre uma infinidade de gêneros que circulam 

socialmente.  

  Muitas crianças escutam, com frequência, histórias lidas por adultos, e são capazes, 

por exemplo, de pegar um livro de contos e simular sua leitura, usando a linguagem particular 

do gênero, elas vivenciam a leitura de histórias pela mediação de pessoas da família e, nessas 

experiências, desenvolvem uma série de conhecimentos sobre a língua e os textos lidos, 

progredindo no que se denomina de letramento, embora ainda não saibam, efetivamente, ler e 

escrever. Entretanto, apenas o convívio intenso com textos que circulam na sociedade não 

garante que as crianças se apropriem da escrita alfabética, uma vez que essa aprendizagem 
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não é espontânea e requer que elas reflitam sobre as características do sistema de escrita. 

Nessa perspectiva, Soares faz uma distinção entre alfabetização e letramento:  

 

[...] alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao 

contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever 

no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o 

indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. (1998, p. 47)  

 

 Conforme apontado, o conceito de letramento imbrica-se ao conceito de alfabetização, 

e vice-versa, sendo processos com dimensões diversas, porém interdependentes e 

indissociáveis. Diante desse fator, é que passou a ganhar espaço, em contextos educacionais 

brasileiros, a perspectiva do “alfabetizar letrando”, ou seja, orientar o/a alfabetizando/a para a 

aprendizagem do sistema alfabético e ortográfico e das habilidades para utilizá-lo, na leitura e 

na escrita, por meio da inserção em contextos de práticas sociais. 

 Foi com base nessa perspectiva que o MEC criou, no ano de 2005, em decorrência dos 

resultados insatisfatórios apresentados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) e da criação da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação 

Básica, um programa de formação continuada de professores, que visava à melhoria da 

qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e da matemática, nos anos/séries iniciais do 

Ensino Fundamental, chamado Pró-Letramento – Mobilização pela Qualidade da Educação.  

 Este programa foi assumido pela Secretaria Municipal de Educação de Tucano, nos 

anos de 2008 e 2009, e, segundo seu Guia Geral (BRASIL, 2007b), apresentava, entre seus 

objetivos: a oferta de suporte à ação pedagógica dos professores dos anos/séries iniciais do 

Ensino Fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem de 

Língua Portuguesa e Matemática, ao propor situações que incentivassem a reflexão e a 

construção do conhecimento como processo contínuo de formação docente e o 

desenvolvimento de conhecimentos que possibilitassem a compreensão da matemática e da 

linguagem e seus processos de ensino e aprendizagem. 

 O programa partia da concepção de que o letramento seria “o resultado da ação de 

ensinar ou de aprender a ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar essas 

habilidades em práticas sociais” (BRASIL, 2008, p. 11). Assim, sua proposta não focalizava a 

distinção entre alfabetizar ou letrar, mas buscava “alfabetizar letrando”, como dois processos 

indissociáveis.  

 Em suas narrativas, as professoras Estela e Rô sinalizam suas participações nas 

formações do Pró-Letramento de Alfabetização e Linguagem e em Matemática, quando 
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ocorreu a adesão do município de Tucano. Estela apenas cita sua participação e afirma ter 

aprendido muito com o curso, pois, em suas palavras: “a gente sempre tira proveito daquilo 

que a gente aprende, que a gente estuda”. Enquanto Rô evidencia aspectos do 

desenvolvimento da formação e suas implicações na prática de sala de aula:  

  

Primeiro foi Pró-Letramento de Matemática e Português, foram os cursos 

assim, que eu gostei bastante. Português, ele me deu subsídios para trabalhar 

mais dinamizadas as aulas, tem mais dinâmicas nas aulas, tem 

interdisciplinaridade nas aulas, o jeito de você trabalhar é uma forma 

diferente que a gente não estava acostumada a ver. Foi logo no início, que eu 

comecei a trabalhar, dois anos que eu estava trabalhando como professora, 

então, foi interessante a forma que você trabalhava um texto, a forma que 

você trabalhava as palavras dentro de um texto, foram cursos que cada vez 

mais me „entornaram‟, me deram oportunidade de desenvolver um trabalho 

melhor. E o de Matemática eu gostei mais ainda pela questão dos jogos, 

jogos que eram tão simples de serem feitos e que a gente por um simples ato 

de não imaginar que seria capaz de fazer aquilo não se colocar ou não ter 

visto em algum lugar... Foi muito interessante. (Professora Alfabetizadora 

Rô, Narrativa, 2015) 

 

 A professora Rô, que já havia sinalizado acerca de sua atuação docente inicial, sob a 

influência do Tradicionalismo, aponta para o curso Pró-Letramento como a possibilidade que 

teve de desenvolver seu trabalho de maneira diferente. Enfatiza o desenvolvimento de 

conhecimentos práticos em detrimento dos teóricos, destacando a aprendizagem de aspectos 

do trabalho lúdico, em sala de aula, representado pelos jogos e o que ela considera como 

“aulas mais dinamizadas”.   

 Do mesmo modo, Sophia aborda o Pró-Letramento, mas não na perspectiva de uma 

professora que participou do processo formativo. No contexto de efetivação do Programa, em 

Tucano, ela atuava como gestora escolar, e é desse lugar que ela reflete sobre o 

desenvolvimento e as implicações que, em sua visão, foram trazidas (ou não) para a educação 

municipal.  

 

Aconteceu no município o Pró-Letramento, uma formação para professores 

voltada para o letramento, que seria para alfabetização e na matemática, para 

ver se melhorariam esses índices. Então, no ano de, acho que 2008, teve para 

letramento, em 2009, para matemática. Muitos professores participaram 

dessa formação, e todos que participaram diziam que foi bom, comentaram 

que gostaram dessa formação, os profissionais que se dedicaram a essa 

formação, que assumiram, foram bons profissionais no desempenho das 

atividades. Mas, mesmo com isso, não se viu muito reflexo nas salas de aula, 

o professor fez a formação, aprendeu, mas onde deveria realmente refletir, 

que era na sala de aula, não chegava esse reflexo, pelo menos não era muito 

notório no município. (Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015)  
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 Sophia pontua que, embora o programa apresentasse contribuições para a atuação 

profissional, no sentido de propiciar novos conhecimentos, relacionados à aquisição de novas 

propostas de metodologias que poderiam ser aplicadas em sala de aula, tais contribuições não 

teriam sido materializadas, como era esperado, no chão da escola. Mesmo trazendo a 

afirmação de muitos professores cursistas de que tais contribuições foram positivas, Sophia 

enfatiza a ausência de resultados comprovados.  

 Nesse sentido, vale destacar o modo como o Pró-letramento, assim como tantos outros 

programas educacionais são elaborados e efetivados com a expectativa de atingir ou manter 

melhores resultados nas avaliações externas elaboradas pelo SAEB, tais como a Prova Brasil, 

a Provinha Brasil e o IDEB. Assim, com base na análise feita por Sophia, no âmbito da gestão 

escolar, a expectativa de melhores resultados quantitativos parece não ter sido alcançada, 

como era esperado, no sertão tucanense, com o Pró-letramento. Após dois anos de atividades, 

a adesão ao programa teve fim.  

 De tudo, vale ressaltar que a concepção de alfabetização como aplicada, praticada e 

situada vem ganhando cada vez mais contornos não somente por meio da implementação de 

Políticas Públicas Educacionais que nela se fundamentam, mas de pesquisas e estudiosos que, 

constantemente, situam a perspectiva do Letramento ou do Alfabetizar Letrando, na pauta das 

discussões sobre Educação.   

 

3.3 Processo de construção da aprendizagem 

 

 Retomando as concepções apontadas por Gontijo, a terceira refere-se à alfabetização 

como processo de aprendizagem, “um enfoque que considera que, à medida que as pessoas 

aprendem, elas se alfabetizam. Nesta, a alfabetização é concebida como processo ativo e 

global de aprendizagem” (GONTIJO, 2014, p. 17).  

 Funda-se no paradigma psicogenético, surgido no cenário educacional brasileiro, a 

partir da década de 80 do século XX, mediante a perda de investimento nos estudos dos 

métodos tradicionais, e tendo por base os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999), 

sobre a Psicogênese da Língua Escrita, ou seja, a partir das investigações sobre os níveis de 

entendimento e desenvolvimento que a criança percorre na apropriação da língua escrita. Para 

estas autoras, é por meio da interação com a escrita, ao contemplar os usos e funções da 

língua, que as crianças se apropriam do sistema alfabético, mediante vivências com práticas 

diferenciadas de leitura e produção de texto, tanto em contexto escolar quanto fora dele.   
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 Estas autoras tiveram como base teórica a psicologia genética piagetiana, denominada, 

ainda, como Construtivismo, segundo a qual a aprendizagem se dá mediante o processo de 

desenvolvimento do conhecimento, com o movimento das estruturas da consciência do sujeito 

e, ainda, nos estudos de Vygotsky (1987), sobre a valorização da linguagem na estruturação 

do pensamento. Nesta concepção de alfabetização como processo de construção da 

aprendizagem, há um deslocamento da atenção de “como se ensina” para a compreensão de 

“como se aprende” (FERREIRO, 2011). Na Escola Construtivista, toma-se a criança como 

sujeito ativo da aprendizagem, que aprende a língua escrita, elaborando hipóteses sobre sua 

natureza e funcionamento, enquanto o professor assume o papel de mediador dessas 

aprendizagens, favorecendo a reflexão sobre a leitura e a escrita.   

 O ensino está apoiado na capacidade que a criança tem de refletir, interferir e 

estabelecer relações, no processamento e compreensão de informações. Nesta perspectiva, o 

“erro” é assumido como construtivo, pois resulta das elaborações e reestruturações que a 

criança faz, no processo de construção do conhecimento da língua escrita. 

 A alfabetização, portanto, é compreendida neste paradigma como um processo de 

construção conceitual, contínuo, que tem início antes mesmo da criança ser inserida na escola, 

sendo valorizados seus conhecimentos prévios, que são utilizados para direcionar a 

elaboração de intervenções didáticas, as quais têm o texto como núcleo de trabalho.  

 Embora as orientações do MEC para a prática pedagógica de alfabetização proponham 

que professores e escolas tenham uma “autonomia” em relação à construção do currículo, não 

recomendando um método específico, o Construtivismo tem representado um modelo base, 

sendo seguido por grande parte das escolas públicas brasileiras, cuja filosofia é ressaltada 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997), e instruída, tacitamente, em 

outros documentos oficiais mais recentes, como as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (BRASIL, 2013) e nos Cadernos de Formação do PNAIC (BRASIL, 2012a; 

2012b).  

 Todavia, alguns estudiosos, a exemplo de Morais (2014), Capovilla (2005) e membros 

do Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil: os novos caminhos, da comissão de Educação e 

Cultura da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2007a), vêm postulando críticas ao 

Construtivismo, procurando denunciar o que consideram como ineficácia para o ensino das 

habilidades básicas de codificação e decodificação da língua, com o intuito de retomar a 

perspectiva de ensino baseada nos métodos fônicos.  

 A retomada destes métodos baseia-se na crença de que estes representariam as 

melhores formas de instruir os alunos para o estabelecimento de correspondências entre as 
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letras e os sons da fala, tendo a decodificação como núcleo central do processo de 

aprendizagem da leitura, e não a atenção ao texto e à sua compreensão, como ocorre na 

perspectiva construtivista. O enfoque dos métodos fônicos restringiria, de certo modo, a 

aprendizagem das crianças das camadas populares em relação aos usos sociais da leitura e da 

escrita, comprometendo o exercício da cidadania e da reflexão crítica sobre a realidade vivida.     

 Os defensores dos métodos fônicos, conforme Schineider (2009), lançam críticas, 

ainda, com base na questão do “erro construtivo”, e na postura do professor, que seria 

caracterizada como “espontaneísta”, não interferindo devidamente no ensino-aprendizagem e 

se refletindo em traduções incorretas das hipóteses das crianças.  

 Segundo Morais (2014, p. 61), diante das críticas, houve uma “reinvenção 

construtivista da alfabetização”, de modo que, para dar conta das relações grafema-fonema, 

seus estudiosos teriam passado a se empenhar no desenvolvimento da consciência fonológica 

– capacidade de identificação e discriminação dos sons da língua – além de propor uma 

clivagem entre a alfabetização e o letramento, praticando a decodificação em contexto de 

leituras de textos de uso social. Ainda para Morais (2014, p. 61):  

 

A reinvenção construtivista da alfabetização é, na realidade, uma forma de 

continuar a negar a importância dessa fase inicial da alfabetização, com o 

enorme risco de que a criança, solicitada pelo sentido dos textos, não 

dedique as suas capacidades de atenção seletiva e de processamento 

cognitivo à compreensão específica da leitura.  

 

 Assim, enquanto os defensores dos métodos fônicos procuram sustentar que o melhor 

caminho para a alfabetização é levar os alunos a compreenderem o princípio alfabético da 

representação de fonemas por grafemas, os defensores do Construtivismo procuram enfatizar 

que centrar a alfabetização em qualquer método sintético ou analítico “é desconsiderar as 

contribuições das pesquisas que analisam o processo de construção dos sujeitos na 

aprendizagem” (ALBUQUERQUE, 2012, p. 19).  

 Ainda pensando nesta terceira concepção de alfabetização como processo de 

aprendizagem, fundada no paradigma psicogenético, vale ressaltar que pesquisadores 

brasileiros têm apresentado proposições metodológicas em defesa desse paradigma para a 

alfabetização. Ressalta-se Esther Pillar Grossi e sua Didática da Alfabetização (GROSSI, 

1990a; 1990b; 1990c), em três volumes: Didática dos níveis pré-silábicos (v. 1); Didática do 

nível silábico (v. 2); Didática do nível alfabético (v. 3), elaboração inspirada na Psicogênese 

da Língua Escrita de Ferreiro e Teberosky (1999).  
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 Enquanto suas precursoras empenharam-se em divulgar pesquisas acerca do processo 

de aprendizagem das crianças na alfabetização, Grossi (1990a) propõe uma didática para 

alfabetizar, uma sistematização de atividades com foco na leitura e na escrita, levando em 

consideração as hipóteses elaboradas pelas crianças e os seus níveis de aprendizagem, uma 

“extração destas aplicações didáticas das descobertas cognitivas” (GROSSI, 1990b, p. 11-12), 

atividades que pressupõem o aluno como um ser pensante que assume a construção do próprio 

conhecimento.  

 Outra marca distintiva das precursoras do Construtivismo e a pesquisadora brasileira 

refere-se à modificação dos níveis psicogenéticos. “Um nível é constituído por um conjunto 

de condutas, determinado pela forma como o sujeito vivencia os problemas num momento do 

processo de aprendizagem” (GROSSI, 1990a, p. 51), ou seja, são os estágios cognitivos 

decisivos que a criança percorre durante a aquisição da língua escrita. Em Ferreiro e 

Teberosky (1999), são denominados cinco níveis: nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5, 

enquanto Grossi (1990a), com base nesses níveis, modifica ou inclui outros, estabelecendo: 

pré-silábico 1, pré-silábico 2, silábico, alfabético e, mais recentemente, alfabetizado.
19

  

   A trilogia das Didáticas da Alfabetização foi elaborada no seio do Grupo de Estudos 

sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação – GEEMPA. Grupo fundado, em 1972, pela 

professora Esther Pillar Grossi, mestre em Matemática e doutora em Psicologia Cognitiva, 

pela Universidade de Paris, juntamente com mais 49 professores de Porto Alegre-RS, 

originalmente criado como Grupo de Estudos sobre Ensino da Matemática de Porto Alegre, 

tendo, até 1979, se destinado ao desenvolvimento de pesquisas, formação de professores e 

divulgação do ensino da Matemática, sob a perspectiva do Construtivismo piagetiano. Em 

1979, diante da necessidade de uma abordagem que fosse mais ampla, em sua base, e com 

foco nas grandes massas das populações marginalizadas, o GEEMPA, em seu nome atual, se 

refuncionalizou, ocupando-se basicamente dos processos de aprendizagem das classes 

populares, em fase de alfabetização, propondo-se ao estudo e à pesquisa para o 

desenvolvimento das ciências da educação e à capacitação de professores para técnicas de 

ensino ligadas ao Pós-Construtivismo.  

 Conforme Schineider (2009), o GEEMPA assume a didática como um ramo do 

conhecimento que, além de considerar as hipóteses do aluno, considera as atividades 

                                                           
19

 Tanto Ferreiro e Teberosky (1999) quanto Grossi (1990a) apontam para a existência de estágios intermediários 

entre os níveis e ainda a simultaneidade de dois ou três estágios, levando-se em consideração os diferentes polos 

da leitura e da escrita.  
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propostas pelo professor como fundamentais ao processo de aprendizagem e, juntamente com 

outras bases, se consolidaria como uma proposta Pós-Construtivista.  

 As bases diferenciais entre o Construtivismo piagetiano e o Pós-Construtivismo 

proposto pelo GEEMPA estão nas questões de cunho socioantropológico. Segundo Grossi 

(2006), o Construtivismo piagetiano, no qual o ser humano desenvolve-se construindo 

conhecimentos diretamente através do seu contato com o real, não incorpora nem a dimensão 

social nem antropológica, sendo que, para o GEEMPA, a base cultural e social deve ser a 

definidora de qualquer didática, alimentando a compreensão do mundo pelas pessoas, 

dinamizando-a.  

 As professoras alfabetizadoras do sertão baiano participaram de formações Pós-

Construtivistas propostas pelo GEEMPA, em parceria com o MEC, formações que ocorreram 

no período de 2010 a 2014, no município de Tucano, e que, apesar de terem sido encerradas 

em 2015, continuam a direcionar a metodologia alfabetizadora adotada em sala de aula, como 

narra a professora Esther: 

 

A metodologia adotada para alfabetizar a minha turma de alunos está 

pautada na fundamentação teórica Pós-Construtivista. Uma didática de sala 

de aula que reestruturou o construtivismo piagetiano à luz dos 

conhecimentos de Vygotski, Wallon, Sara Pain, Paulo Freire e Gerárd 

Vergnaud, dando forma a uma nova maneira de ensinar e aprender. O Pós-

Construtivismo consegue revolucionar a prática de um professor 

alfabetizador pelos fundamentos que amparam os contextos de uma turma de 

alfabetização e as diversas atividades vão garantindo as aprendizagens na 

turma. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 
 

 Esther, no trecho acima, chama a atenção para os autores que trazem os fundamentos 

teóricos que são basilares para a aplicação prática do Pós-Construtivismo. A interação social 

nas aprendizagens, por exemplo, é considerada essencial na perspectiva Pós-Construtivista, 

fundamentada nos estudos de Vygotsky (1996) sobre o papel social da escola e a interação do 

sujeito com o seu meio social, de onde advém a abordagem sociointeracionista, entendendo 

que o desenvolvimento do ser humano se dá a partir das constantes interações com o meio 

social em que vive, uma vez que as formas psicológicas mais sofisticadas também emergem 

da vida social.  

 Por meio desses estudos, atrelando os de Wallon (1986), nos quais se baseia a ideia de 

que todo indivíduo é um ser geneticamente social, cuja identidade é produto das relações com 

os outros, é que o GEEMPA procura justificar a dinâmica Pós-Construtivista de trabalhos que 
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priorizam a interação entre os alunos, em grupos áulicos, e entre professores, em grupos de 

estudo.   

 Outras noções básicas que constituem o Pós-Construtivismo e o diferenciam do 

Construtivismo são a teoria dos campos conceituais e os esquemas operatórios de 

pensamento, amplamente difundidos por Gerárd Vergnaud (1996). Suas teorizações 

apresentam a ideia de “campo conceitual” como um conjunto de situações cujo domínio 

progressivo exige uma variedade de conceitos, procedimentos e representações simbólicas 

feitas pelo sujeito; com isso, ele quer dizer que toda aprendizagem acontece num conjunto de 

conceitos, não se aprende conceito por conceito, isoladamente, mas a partir de esquemas de 

pensamento que se estruturam de forma complexa, no levantamento de hipóteses sobre os 

diversos conceitos que constroem um campo conceitual, como o da leitura, por exemplo.  

 A função da ignorância, abordada por Sara Pain (1987a; 1987b), é outro fundamento 

do Pós-Construtivismo, através do qual, esta autora situa o campo da ignorância como mais 

importante que o campo das respostas, uma vez que o não saber é que move o aprendiz em 

busca daquilo que ele deseja: o conhecimento.  Aprender, a partir de suas teorizações, seria o 

resultado de transitar ignorâncias, passar do estágio do não saber ao saber.  

  Por fim, as ideias de Paulo Freire (1975), que também é apontado na narrativa de 

Esther, como um dos teóricos que fundamentam essa “nova maneira de ensinar e aprender” 

Pós-Construtivista. Neste autor, busca-se a compreensão dos professores e dos alunos como 

agentes de cidadania que precisam ser incentivados à busca pelo conhecimento. No caminho 

para a alfabetização, o professor precisa estar “antenado” aos interesses de seus alunos, às 

suas histórias de vida, como elementos geradores para as intervenções didáticas, para definir a 

melhor forma de orientar a produção do conhecimento. 

 Em síntese, foram estes fundamentos que ampliaram o Construtivismo, reformulando-

o e dando-lhe novas bases, um novo arcabouço estrutural, que passou a ser designado por Pós-

Construtivismo, sendo assumido como metodologia de alfabetização não apenas por Esther, 

mas por todas as professoras colaboradoras deste estudo que participaram das formações 

geempianas, como pode ser acompanhado nos fragmentos a seguir. 

 

E aí estou em sala de aula, aprendendo cada dia mais com as crianças, 

trabalhando com essa metodologia. Foi uma experiência, assim, marcante da 

minha vida, porque me fez enxergar de outra forma, já tinha esse desejo 

imenso de trabalhar com a alfabetização e também não sabia, na verdade, 

alfabetizava sem ter uma linha metodológica, sem ter uma linha a seguir, na 

verdade eu alfabetizava, mas não seguia uma metodologia e com o 
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GEEMPA eu sigo essa linha Pós-Construtivista. (Professora Alfabetizadora 

Heloísa Helena, Narrativa, 2015) 

 

Participei de quatro formações do GEEMPA, uma metodologia do Pós-

Construtivismo que mudou radicalmente tudo aquilo que eu pensava, tudo 

aquilo que eu fazia, todo aquele meu olhar que eu tinha na sala de aula 

mudou, eu já não era mais a Bela de antes, eu já me sentia uma nova pessoa, 

eu já não era mais aquela pessoa com o olhar fixo em alguma coisa. 

(Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 2015) 

 

 Diante dessa nova estruturação do Construtivismo piagetiano, que tem pautado as 

práticas das alfabetizadoras do sertão, Grossi (1990b) considera que a alfabetização se dá na 

combinatória de três eixos: escrita, leitura e associação entre as letras e sons. Suas didáticas 

acenam para o fato de que:  

 

[...] não há simultaneidade entre os processos de aquisição da leitura e da 

escrita, enquanto eles se dão. Justamente a compreensão de que a leitura e a 

escrita são duas ações inversas representa uma culminância na caminhada da 

alfabetização. [...] mesmo considerando a escrita (ou leitura em separado), 

pode-se estar em níveis diferentes se se tratar de unidades linguísticas 

diferentes. Acresce-se a esta realidade, o fato de que a associação entre sons 

e letras é uma problemática paralela à compreensão de como as letras se 

articulam para produzir a escrita e propiciar a leitura de palavras, frases e 

textos. (GROSSI, 1990b, p. 1-2)  

 

 Assim, tem-se a noção de que leitura e escrita são processos de natureza diferente, que 

devem ser operados também de forma diversa, o que justificaria o fato de uma criança poder 

se apresentar em um nível na leitura e em outro na escrita, sendo o fechamento desses dois 

processos o que caracterizaria a alfabetização.  

 Compreendendo a combinatória dos três eixos é que a autora trabalha com a ideia de 

zona proximal na aprendizagem (partindo da ideia de zona proximal de desenvolvimento de 

Vygotsky, 1996), que amplia a noção de nível psicogenético, na escrita ou na leitura, 

personalizando os progressos de cada aluno em relação às diversas unidades linguísticas 

trabalhadas e situando-os numa rede de hipóteses.  

 Por fim, enquanto os Construtivistas centrariam a didática da alfabetização no trato 

com textos escritos, o Pós-Construtivismo assume que isto não bastaria para encaminhar os 

alunos para o domínio da leitura e da escrita. 

 

Para alunos de escolas públicas somente atividades em torno de textos não 

bastam para levá-los à alfabetização, embora o texto seja central nessa 

trajetória. A organização sistemática de provocações que incluam palavras e 

letras, ao lado da abordagem de textos, deve ser parte obrigatória de uma 
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didática para alfabetizar, sobretudo o alunado vindo de camadas populares. 

(GROSSI, 2006, p. 13)  

 

 Dessa forma, no ensino Pós-Construtivista,
20

 caberia aos professores organizar 

situações didáticas provocadoras, envolvendo uma diversidade de unidades linguísticas, 

oportunizando trocas entre os alunos, entre professores e alunos, e entre a classe escolar e a 

riqueza cultural do meio em que alunos e professor vivem.   

 

3.4 Um compromisso político e social 

 

 A última concepção de alfabetização descrita por Gontijo (2014) representa a 

alfabetização como texto, que ganha ênfase do ponto de vista de seu conteúdo, numa 

perspectiva que privilegia o discurso expresso nos textos trabalhados. Concepção influenciada 

por teorias sociais e que “situa a alfabetização no contexto de práticas sociopolíticas e de 

comunicação mais amplas, que constituem, legitimam e reproduzem as estruturas de poder na 

sociedade capitalista” (GONTIJO, 2014, p. 17-18).  

 A alfabetização, aqui, passa a ser compreendida como um requisito para o 

desenvolvimento econômico e para o progresso nacional e, diante disso, o nível de 

alfabetização passa a ser um anunciador dos níveis de desenvolvimento de uma sociedade, 

assumindo o significado simbólico do seu bom funcionamento ou não. 

 Nesta concepção, o enfoque funcionalista é ampliado, de modo a abranger as questões 

sociais e econômicas. Enquanto, em seu sentido primeiro, uma pessoa alfabetizada 

funcionalmente seria aquela que fosse capaz de ler, escrever e compreender um enunciado 

simples, que tivesse relação com seu cotidiano, agora, buscando romper com a ideia redutora 

de alfabetização como ensino da leitura e da escrita, alfabetizada funcionalmente é a pessoa 

que consegue realizar todas as atividades em que é necessária a alfabetização, para 

proporcionar um funcionamento eficaz de seu grupo ou comunidade, é seguir utilizando a 

leitura, a escrita e o cálculo, dando-lhe possibilidade de desenvolvimento pessoal, 

profissional, acesso ao mercado de trabalho e à aprendizagem em relação ao conhecimento 

tecnológico da contemporaneidade. Nas palavras da professora Bela: “alfabetizada é uma 

criança que lê, escreve e entende o que lê, entende o mundo, porque quando ela lê, ela se 

liberta, ela conhece um novo mundo”.   

                                                           
20

 No capítulo 5 será ampliado o debate sobre a construção da aprendizagem no Pós-Construtivismo, a partir das 

elucidações apresentadas nas narrativas das alfabetizadoras do sertão.  
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 A ênfase é dada, portanto, à funcionalidade das habilidades de leitura e escrita que 

uma pessoa precisaria ter para participar das atividades em sua cultura, em sua comunidade, 

para conhecer e se situar no mundo. De acordo com Cagliari (2007), alfabetizado é estar 

habilitado para usar os conhecimentos de leitura e de escrita para as coisas úteis da vida, para 

ser competente em todos os usos da linguagem oral e escrita, na sociedade atual, e até para 

servir de arma de defesa dos direitos humanos e da cidadania. 

 Destarte, diante da alfabetização como texto, o discurso expresso nos gêneros textuais 

poderia proporcionar não somente o desenvolvimento de habilidades para que os sujeitos 

respondam às demandas sociais e realizem objetivos pessoais, mas poderia, também, ampliar 

a visão destes acerca de aspectos políticos e ideológicos, questionando valores, tradições e 

padrões de poder presentes em seu contexto social. 

 Neste âmbito, ganham destaque as ideias de Paulo Freire (1975) sobre a alfabetização 

como uma forma política e cultural; ideias que transcendem o sentido etimológico deste 

processo, extrapolando a visão da alfabetização como um conjunto de competências 

autônomas que devem ser aprendidas por todos, independentemente do contexto social e 

cultural; ideias que superam as acepções primeiras de alfabetização funcional, ao inserirem 

elementos ligados à mudança social e à libertação, diferenciando-se da perspectiva de 

adaptação dos indivíduos ao modelo social vigente. Assim, alfabetização, em um sentido mais 

amplo, pode ser entendida conforme funcione para “reproduzir a formação social existente, ou 

como conjunto de práticas culturais que promovem a mudança democrática e emancipadora” 

(FREIRE; MACEDO, 2013, p. 9), de modo que não esteja limitada a uma aprendizagem 

mecânica da leitura e da escrita.  

 A alfabetização é assumida como precondição para a luta social e a conquista da 

cidadania, como componentes que possibilitam a reivindicação de direitos e deveres humanos, 

a emancipação social e cultural. Neste sentido, a professora Heloísa Helena expressa:  

 

Uma criança alfabetizada: Ah, ela ganha o mundo, ela conquista [...]. É 

muito, é muito emocionante você ver uma criança alfabetizada, quando a 

criança se alfabetiza, meu Deus do céu, parece que ela ganhou o maior troféu 

do mundo, eu vejo dessa forma, porque daí então ela consegue entender o 

que ela fez, o que ela vivencia durante o dia dela, o que ela constrói, é a peça 

fundamental para um cidadão se tornar uma pessoa digna realmente e 

construir uma trajetória, uma história bonita. (Professora Alfabetizadora, 

Heloísa Helena, Narrativa, 2015)  

 

 

 A narrativa de Heloísa Helena anuncia a alfabetização como o caminho para 

“conquistar” e “construir”, meio pelo qual se alcança a cidadania plena e a dignidade humana; 
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em diálogo com os ideais freireanos, é através dela que todo sujeito tem a possibilidade de 

assumir um compromisso de luta por uma nova ordem social, por uma nova realidade, digna 

de ser vivida.  

 Com isso, destaca-se que os sentidos atribuídos a esta nova concepção de alfabetização 

não atendem a interesses de grande parte dos empresários e políticos conservadores, por 

ameaçar a ideologia de sua tradição cultural de privilégios e as relações sociais opressivas e 

opressoras que visam perpetuar a dominação. 

 Em síntese, diante das quatro concepções de alfabetização apresentadas, fica 

evidenciado, aqui, como os modos de conceber o processo e o objeto desta aprendizagem 

estão intimamente relacionados aos contextos sociais e culturais das práticas de ensino, sendo 

desenvolvidas sempre com determinada intencionalidade. É notório, ainda, que as concepções 

sempre estiveram centradas na definição de um método a ser seguido, isto é, no tipo de 

práticas empregadas para introduzir a criança no universo da leitura e da escrita.  

 Entretanto, repensar os sentidos da alfabetização no Brasil, sugere a necessidade de 

realizar rupturas em relação ao foco, centrado puramente nas dimensões dicotômicas que têm 

base nos paradigmas dos métodos, o que vem prevalecendo nas discussões teóricas realizadas 

no país, e que ganham destaque tanto na mídia impressa quanto eletrônica, situando, por um 

lado, a alfabetização entendida meramente como um processo de apropriação de um objeto 

linguístico e, por outro, como um processo de conceituação e construção.   

 Proposições metodológicas são importantes, sem as quais se corre o risco de ampliar o 

grau do fracasso escolar; porém, mais do que a definição de um método a ser seguido, o 

importante é ter clareza do que deve ser garantido durante a alfabetização infantil, indo ao 

encontro do processo de cada aluno para a garantia dos seus direitos de aprendizagem.  
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4 TECIDOS FORMATIVOS DE 

ALFABETIZADORAS DO SERTÃO 
 

Assim, é como conto.  

 Antes conto as coisas que formaram  

passado para mim com mais pertença.   

Vou lhe falar. 

(ROSA, 2001, p. 116) 
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 Tomo o excerto de Rosa (2001, p. 116) para pensar no modo como as professoras 

alfabetizadoras do sertão contam “as coisas que formaram passado”, ou seja, tudo aquilo que, 

por ter sentido e significado, se eternizou em suas vidas, em suas histórias de formação e 

profissão.  

 As narrativas das professoras alfabetizadoras abordam os processos nos quais foram 

tecidas suas experiências, demarcando os caminhos que as levaram rumo à docência e à 

atuação no segmento da alfabetização. Remontam, em diversas cenas biográficas, tecidos que 

expressam os sentidos de pertencimento à docência no sertão, seus conflitos, incertezas, 

alegrias e insatisfações, dentre outros sentimentos que atravessaram/atravessam seus 

espaços/tempos formativos e profissionais.  

 As alfabetizadoras, nesse movimento narrativo, percebem-se e reconstroem as próprias 

trajetórias, atribuindo-lhes novos significados; recordam o passado, pensam sobre os desafios 

enfrentados, tecem explicações sobre os caminhos formativos percorridos e sobre aqueles que 

ainda estão em curso, além de visualizar perspectivas de futuro.  

 Nesse contexto, é relevante destacarmos o modo como as professoras alfabetizadoras 

operam as escolhas sobre o que seria importante remontar e como, para isso, elaboram 

potencialidades reflexivas sobre as próprias experiências, sobre os espaços, tempos e sujeitos 

que podem ser compreendidos como definidores e norteadores de seus caminhos e escolhas.    

 As narrativas ganham sentido e tornam-se importantes, por concentrarem perspectivas 

individuais das trajetórias de formação-profissão, retratadas pela singularidade das 

experiências narradas, mas também por projetarem uma perspectiva coletiva, uma vez que 

cada experiência está envolta num contexto social, aproximando, assim, as trajetórias das 

alfabetizadoras entre si e, de algum modo, articulando-as às trajetórias de tantos outros 

professores alfabetizadores.  

 Este capítulo, portanto, se constitui como um espaço anunciador das trajetórias 

formativas das professoras alfabetizadoras do sertão, pois, ao remontarem a suas experiências 

oferecem possibilidades para pensarmos questões em torno da formação e suas implicações 

no território da profissão, no contexto sertanejo. As narrativas socializadas decorrem de um 

esforço singular das alfabetizadoras, tendo em vista rememorar acontecimentos significativos 

de suas vidas, revelando as trajetórias que as constituíram enquanto professoras 

alfabetizadoras do sertão.  
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4.1 Ser professora do sertão: olhares e desafios  

 

Sertão. Sabe o senhor: 

sertão é onde o pensamento da gente 

se forma mais forte do que o poder do lugar. 

(ROSA, 2001, p. 41) 

 

 Na busca pela compreensão de como as colaboradoras deste estudo se constituem 

enquanto professoras do sertão, em suas maneiras de ser e viver a docência, é importante 

pensarmos o que vem a ser o “sertão”, e quais os pensamentos e as dimensões que configuram 

a sua natureza.  

 As concepções acerca do sertão são delineadas de diferentes formas, de acordo com a 

variedade de olhares, pensamentos, e os diferentes níveis de comprometimento político 

daqueles que enunciam discursos a seu respeito.  Ao longo da construção histórica do Brasil, 

o termo sertão tem sido um dos mais importantes, utilizado para designar uma ou mais regiões 

do país, sendo definido por meio de diversas categorias, dentre as quais, Amado (1995) 

destaca: a espacial, a do pensamento social e a cultural.  

 Em relação à primeira categoria, o sertão apresenta-se como uma referência 

institucionalizada sobre o espaço brasileiro, compreendido pelo IBGE (2013) como a área 

geográfica também denominada como semiárido, na qual as chuvas são bastante irregulares e 

o solo é raso, acarretando longos períodos de seca. Esta referência nos faz perceber que, 

embora o sertão também possa designar espaços do interior de outras regiões do Brasil, é ao 

Nordeste que ele está intimamente associado, configurando-se, praticamente, como um 

sinônimo deste espaço.   

 A vertente etimológica da palavra sertão, considerada controversa por alguns 

estudiosos (BARROSO, 1962; FERREIRA, 2004), apresenta expressões cujos sentidos estão 

relacionados às configurações geográfico-físicas que remetem às ideias de clima, vegetação e 

solo, por exemplo. Para Barroso (1962, p. 11), “o segredo da origem de Sertão está no 

Dicionário da Língua Bunda de Angola”, no vocábulo africano mulcetão, que teria se 

transformado em Sertão, porém, é no latim que mais se tem buscado a sua provável origem, 

na palavra desertanu que significa desertão, aludindo à ideia de deserto, área seca e infértil, 

ou ainda sertanus, derivado de sertum, que significa entrelaçar, fazendo uma menção ao tipo 

de vegetação, com arbustos de galhos retorcidos, entrelaçados, e com raízes profundas, que é 

característica da caatinga, bioma que constitui o sertão.   
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 Ainda buscando precisar as significações da palavra sertão, no Dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa, são encontradas três acepções: “1. Região agreste, distante das povoações 

ou das terras cultivadas; 2. Terreno coberto de mato, longe do litoral; 3. Interior pouco 

povoado” (FERREIRA, 2010, p. 1922). Este campo semântico, que se refere ao espaço do 

sertão como interior, distante do litoral, é ainda situado em oposição ao que seria a 

representação do culto e civilizado, uma ideia que se faz presente no Brasil, desde o período 

colonial.  

 Segundo Amado (1995), sertão não é uma invenção brasileira, uma vez que já era um 

vocábulo empregado em Portugal, desde o século XIV, para se referir a áreas situadas 

distantes de Lisboa, passando, também, a partir do século XV, a “nomear espaços vastos, 

interiores, situados dentro das possessões recém-conquistadas ou contíguos a elas, sobre as 

quais pouco ou nada sabiam” (1995, p. 147).  

 Dessa maneira, o Brasil, quando da chegada dos portugueses em suas terras, 

representou para os europeus, em sua totalidade, um grande sertão, diante de sua configuração 

como um espaço desconhecido e pouco habitado, sendo que, durante a colonização, sertão 

passou a especificar as “áreas extensas afastadas do litoral, de natureza ainda indomada, 

habitadas por índios „selvagens‟ e animais bravios, sobre as quais as autoridades portuguesas, 

leigas ou religiosas, detinham pouca informação e controle insuficiente” (AMADO, 1995, p. 

148). 

  Tanto Amado (1995) quanto Vasconcelos (2007) evidenciam em seus trabalhos que o 

sertão tem estado presente nas referências sobre o Brasil, desde os tempos coloniais. 

Atravessado pelos discursos de diversos intelectuais, a exemplo de historiadores e sociólogos, 

representa uma categoria de pensamento social imprescindível ao entendimento da nação, 

especificamente, para a construção de uma identidade nacional, ao se apresentar como espaço 

das tradições e berço do que seria considerada como a “verdadeira brasilidade”. 

 Culturalmente, o sertão é uma categoria construída por diferentes meios e diversas 

artes: literatura, música, pintura, cinema, teatro, meios de comunicação, redes sociais, entre 

outras, tendo significativo papel na construção da história da cultura brasileira. Dentre as 

riquíssimas representações artísticas do sertão, destaco a produção literária do escritor João 

Guimarães Rosa que, em seu romance Grande Sertão: veredas (2001), percorre um caminho 

na contramão do discurso comum sobre o sertão, situando-o a partir de uma visão ampliada, 

não apenas em sua constituição geográfica, mas indo além dela.  

 Tendo o autor nascido nos sertões de Minas Gerais, o sertão, na obra rosiana, não é o 

exclusivamente concebido como o nordeste do polígono das secas, mas, diante das descrições 
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que são feitas, percebemos o modo como ele perpassa os sertões que vão de Minas Gerais até 

a Bahia e parte do sertão goiano. Por meio do narrador-personagem, Riobaldo, Rosa realiza o 

retrato do sertão e do homem sertanejo, do ponto de vista do próprio homem sertanejo, 

revelando um sentimento de pertencimento e autoridade sobre o que escreve.  

 O romance é considerado pela crítica literária como pertencente ao Regionalismo, 

movimento literário que se preocupou em descrever o mundo sertanejo, representando “[...] 

tipos humanos, paisagens e costumes considerados tipicamente brasileiros” (CANDIDO, 

2002, p. 87). Conforme Santana e Vasconcelos (2013, p. 48), o Regionalismo teria surgido 

com a finalidade de “construir simbolismos positivos em relação, especificamente, à região 

Nordeste”, em relação ao sertão, e à identidade nacional como um todo, dando ênfase aos seus 

elementos singulares, assumindo os estigmas e buscando “redefinir outros modelos de 

discurso”.  

 Este simbolismo positivo em relação ao sertão permeia toda a obra Grande Sertão: 

veredas. Nela, Rosa (2001) apresenta, inicialmente, o sertão em sua categoria geográfica, 

como se observa a seguir:  

 

O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado sertão 

é por os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, terras altas, 

demais do Urucuia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui 

não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde os 

pastos carecem de fechos, onde um pode torar dez, quinze léguas, sem topar 

com casa de morador, e onde criminoso vive seu cristo-jesus, arredado do 

arrojo de autoridade. O Urucuia vem dos montões oestes. Mas, hoje, que na 

beira dele tudo dá – fazendões de fazendas, almargem de vargens de bom 

render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, 

até virgens dessas lá ainda há. O gerais corre em volta. Esses gerais são sem 

tamanho. (ROSA, 2001, p. 23-24) 

  

 O trecho evidencia o sertão compreendido em seu espaço físico, com sua vasta 

vegetação, como lugar pouco habitado, interior ermo “onde um pode torar dez, quinze léguas, 

sem topar com casa de morador”. Mostra, ainda, um espaço difícil de ser depreendido, sendo 

“a fora a dentro”, ele ganha contornos imprecisos, fronteiras indefinidas, tamanha é a sua 

dimensão que  o “[...] sertão aceita todos os nomes: aqui é o Gerais, lá é o Chapadão, lá acolá 

é a caatinga” (ROSA, 2001, p. 506). 

 Rosa (2001) prossegue, ao longo de todo o romance, revelando que somente a imagem 

da geografia física do sertão não o traduz completamente, ampliando seu entendimento 

através de uma nova categoria: o sertão como uma forma de pensamento.  Não havendo uma 

delimitação geográfica, trata-se de um espaço sem fronteiras específicas, que transcende o que 
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é interno e o que é externo e alcança amplidão: “o sertão está em toda parte” (2001, p. 24), 

inclusive no modo de pensar e de agir dos sujeitos; ele “está dentro da gente”, ou seja, suas 

dimensões sociais, culturais e políticas, extrapolam seus limites, sendo também o espaço da 

própria travessia do ser humano. 

 Em suma, o que se pode observar é que o sertão apresenta uma pluralidade de 

significados, os quais também variam de acordo com os sujeitos que os enunciam. 

Parafraseando Amado (1995), o sertão pode simbolizar o céu ou o inferno, dependendo do 

lugar de quem fala.  A esse respeito, vale mencionar o modo como uma pesquisa, coordenada 

pelo professor Miguel Almir Araújo, intitulada “Sertania: o imaginário dos povos do Ser-tão”, 

e que culminou na publicação da obra “Sertania: sabenças de uma saga agridoce” (ARAÚJO, 

2013), revelou como os significados e sentidos atribuídos ao sertão são múltiplos, dado o 

próprio caráter polissêmico da palavra e ainda as perspectivas e subjetividades de quem vive 

ou não no lugar.  

 Os sentidos atribuídos ao sertão pelos participantes da pesquisa citada, sujeitos de 

vivência e pertencimento ao lugar, são compostos por contrastes como: boniteza e feiura, 

riqueza e pobreza, alegria e sofrimento. Ora descrito como espaço onde a aridez do clima, o 

intenso período de seca e outras mazelas que assolam a população tais como doenças, falta 

d‟água e fome, levaram/levam à migração, ora como lugar de paz e tranquilidade, cujo povo é 

marcado pela força, resistência e espírito de luta. Espaço constituído de riquezas e diversidade 

de tradições culturais, embora haja tantos descuidos, abuso dos políticos e ausência de 

políticas sociais.  

 O sertão é o espaço das travessias das alfabetizadoras colaboradoras deste estudo, para 

as quais, no transcurso de suas trajetórias, ser professora do sertão passou a representar uma 

luta constante contra o histórico de analfabetismo e a constituição de discursos depreciativos e 

estereotipados acerca do lugar de suas vivências e cultura.  

 No decorrer de sua narrativa, Esther remonta ao fato de que, desde a infância, sempre 

acompanhou os desafios de ser educado e educar no sertão nordestino.  Segundo ela:  

 
É histórico, no Brasil, enxergar o Nordeste como o „curral do Brasil‟, onde a 

educação recebe poucos investimentos, elevando a cada ano o maior índice 

de analfabetismo. Essa condição sucede para alimentar um círculo vicioso 

dos nossos políticos que dependem da falta de conhecimento dos nordestino-

sertanejos, concentrando cada vez mais o poder entre eles. (Professora 

Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015)     
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 Esther chama a atenção para a existência de um discurso depreciativo em relação ao 

Nordeste que o situa numa posição de inferioridade em relação aos demais Estados brasileiros 

e, principalmente, para a problemática do analfabetismo que, historicamente, se apresenta em 

níveis alarmantes nessa região do país. A denúncia expressa na narrativa da alfabetizadora 

pode ser corroborada pelos dados apresentados na Síntese dos Indicadores Sociais de 2015, do 

IBGE, que evidenciam ser a região Nordeste a que apresenta a maior taxa de analfabetismo 

entre as pessoas maiores de 15 anos, sendo que mais da metade dos analfabetos do Brasil 

estão nos Estados nordestinos, o que corresponde a aproximadamente 53%.   

 Esther aponta a escassez de investimentos na educação como um dos fatores que 

contribuem para o quadro de analfabetismo evidenciado pelas estatísticas e prossegue 

elencando outros fatores que, em suas palavras, “acabam inviabilizando uma educação de 

excelência no sertão”, a exemplo da ausência de políticas públicas e da falta de formação de 

qualidade para os profissionais da alfabetização. A respeito desses fatores, a alfabetizadora 

justifica:  

 

Referencio as políticas públicas por serem ações e atividades desenvolvidas 

pelo poder público que visam assegurar determinados direitos de cidadania, 

de forma consistente. As políticas públicas são necessárias para garantir, 

constitucionalmente, a estabilidade dos programas e formações para o 

professor quando existem comprovações de resultados satisfatórios nas 

aprendizagens, na educação. Quando me refiro à falta de formação para o 

professor, trato da formação qualificada, com embasamentos teóricos 

pautados nas especificidades das nossas escolas públicas, dos nossos 

estudantes, que trazem consigo, inúmeras vezes, um acúmulo de fracassos 

pelos estigmas arrastados há séculos. Uma formação que garanta a 

compreensão dos campos conceituais nesse processo da alfabetização. 

Somente dessa maneira garantimos o saber aos nossos estudantes. 

(Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015)     
 

 

 De acordo com o fragmento narrativo de Esther, a existência de políticas públicas, 

ainda que pontuais, mas consistentes, voltadas para uma formação do professor, qualificada e 

embasada teoricamente, traria maiores garantias de aprendizagem para os estudantes das 

escolas públicas.  Este pensamento é compartilhado pela professora Bela, que acredita que os 

altos índices de analfabetos também são “resultantes de políticas públicas ineficientes e 

precárias na educação brasileira, sobretudo sertaneja”.  

 Nas palavras de Bela:  

 

Um dos fatores que dificultam o ensino por aqui é a constante mudança de 

metodologias de aprendizagem aplicadas em sala de aula que variam 
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segundo o gestor do momento. Sem continuidade e apropriação de um 

sistema educacional fortalecido, o professor pode sentir-se perdido na sua 

dinâmica em sala de aula. (Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 2015)     

 

 A narrativa de Bela ilustra que, em detrimento de políticas públicas educacionais 

sistematizadas e institucionalizadas, o que tem prevalecido são políticas de governo que, por 

assim se configurarem, são instáveis, não duram e, por isso, não possibilitam a criação de um 

sistema educacional escolar estruturado, que norteie os processos de formação do professor, 

muito menos a continuidade de uma aplicação teórico-metodológica definida, nas salas de 

aula de alfabetização. Para a docente, a ausência de políticas públicas educacionais está 

configurada no direcionamento da mudança constante de metodologias aplicadas em sala de 

aula, mudança que ocorre sempre em consequência de alterações nos governos e seus projetos 

específicos para a formação docente. Diante desse quadro, Bela manifesta que não encontra 

outra saída a não ser “seguir aquilo ali que lhe mandam”, embora o que seja proposto nem 

sempre emerja das necessidades e dos interesses que estão no interior da escola e dos anseios 

dos profissionais que nela estão inseridos. 

Este último fragmento narrativo de Bela nos faz pensar sobre as práticas institucionais 

dos professores que, por vezes, conforme Contreiras (2002), são acompanhadas de interesses 

de dominação, levam a limitações na atividade de reflexão docente e impõem limites à 

emancipação e ao seu universo de ação. Em muitos casos, os professores podem não ser 

conscientes da natureza de sua própria alienação, ou podem não reconhecer o problema, de 

maneira que é preciso uma formação que os auxilie a desenvolver uma apreciação crítica da 

situação na qual se encontram. 

 Aliada à ausência de políticas públicas, o que traz consequências diretas para a 

formação do professor do sertão, a falta de recursos específicos para o trabalho nas salas de 

aula de alfabetização é apontada por Esther como outro fator negativo:  

 

Estamos tratando de alfabetização, de desenvolver as competências da 

leitura e escrita com significado. Isso demanda investimento em recursos que 

possibilitem a aquisição desses eixos e muitas vezes nos deparamos com a 

falta de materiais simples para o ano e realidade existente, por que, 

infelizmente, os investimentos são inadequados para tanta demanda, para 

suprir as necessidades das nossas escolas. (Professora Alfabetizadora Esther, 

Narrativa, 2015) 

 

 A alfabetizadora expressa, no trecho narrativo acima, que a dificuldade financeira 

encontrada no âmbito da educação, proveniente de investimentos inadequados neste setor, 

reverbera em resultados insatisfatórios na aprendizagem essencial da leitura e escrita de seus 
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alunos, uma vez que a atividade do professor passa a sofrer comprometimentos diante da falta 

de recursos didáticos.  

 Refletindo sobre este mesmo aspecto, Bela afirma que “dificuldade financeira 

também, às vezes, emperra um pouco, mas isso eu não digo nem que é tão relevante, porque 

questão de trabalho se a gente pegar material de sucata né...?”. O que aparece implícito no 

fragmento narrativo de Bela é que ela, enquanto professora alfabetizadora do sertão, diante da 

escassez e até mesmo da falta de recursos didáticos essenciais para alfabetizar, procura 

alternativas diante das (im)possibilidades que o contexto lhe oferece: criar, inovar, reutilizar 

materiais, reciclar outros, são as saídas encontradas por professoras que, assim como Bela, 

não desanimam, diante das adversidades que são postas, no contexto de suas trajetórias 

docentes no sertão, e (re)significam o fazer pedagógico. 

 Para Bela, há outros fatores que se fazem mais relevantes e que dificultam o ser 

professora do sertão, como narra a seguir:  

 

[...] a carência socioafetiva, por vezes associada ao quadro de pobreza e/ou 

ausência dos pais (por terem que trabalhar o dia inteiro fora, para o sustento 

da casa). Esse processo quando não bem administrado pode prejudicar o 

convívio entre os colegas e o desenvolvimento em sala de aula, assim o 

aluno acaba por precisar de mais tempo para adquirir as habilidades de 

leitura, escrita e matemática. (Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 

2015)     

 

 A carência socioafetiva dos filhos e filhas do sertão, que aparece em lugar de destaque 

no tecido narrativo de Bela, vem ressaltar, mais uma vez, como a inadequação ou o baixo 

investimento nas esferas sociopolíticas e econômicas que, como assevera Araújo (2013, p. 

37), são representadas por “práticas viciadas e excludentes”, ampliam as desigualdades e 

podem afetar, diretamente, as estruturas familiares e a aprendizagem escolar. Podemos 

relacionar o que Bela apresenta com o fato de que as estruturas de poder instituídas 

privilegiam a minoria de sua população em detrimento das condições dignas de qualidade de 

vida de uma grande maioria, evidenciando processos perversos de dominação política, 

concentração de renda e de exclusão social.  

 A falta de investimento social, político e econômico, já anunciados por Esther e Bela, 

são retomados por Estela, quando denuncia que o desenvolvimento de seu trabalho tem se 

dado em condições bastante precárias, diante da ausência de infraestrutura física adequada ao 

funcionamento das atividades escolares, o que tem provocado sua indignação, assim como de 

toda uma comunidade. 
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A questão do ser professora no sertão para mim, hoje em dia, o que atrapalha 

mais é a questão da escola na qual eu trabalho, porque nós não temos sede 

própria, nós trabalhamos em locais alugados, são casas alugadas, então, isso 

tem prejudicado muito, porque os espaços são pequenos, apertados, cada 

turma de professores está num espaço, a gente só se encontra, realmente, 

quando tem as reuniões de AC, nos outros dias normais, cada turma de 

professores está no seu local de trabalho, não se vê, é como se nem 

participassem da mesma escola, então, tem dificuldades com impressoras, 

porque as impressoras ficam num espaço só, porque não tem como colocar 

em três espaços, só tem em um lugar, para uma atividade tem que ir para um 

desses espaços para fazer, então, fica separado. (Professora Alfabetizadora 

Estela, Narrativa, 2015) 

 

 A falta de investimento na infraestrutura da escola em que Estela trabalha faz com que 

ela desenvolva seu trabalho num dos espaços alugados, sem condições adequadas e 

necessárias para o bom desenvolvimento de suas atividades, e evidencia outro problema 

decorrente: a descaracterização da instituição. Há uma perda da identidade escolar; a 

fragmentação imposta não permite, por exemplo, que os professores partilhem uma rotina e 

convivam, diariamente, trocando seus saberes, pois, conforme narrou Estela, dificilmente os 

professores se encontram, a não ser nas Atividades Complementares de estudo e planejamento 

que, geralmente, ocorrem quinzenalmente.   

 Ainda segundo Estela, a falta de uma estrutura básica para o funcionamento escolar 

prejudica, principalmente, os estudantes, que necessitam ter espaço garantido para o 

desenvolvimento adequado de suas aprendizagens. Conforme narra:  

 

[...] as crianças necessitam de ter seu espaço, é direito delas ter um espaço 

adequado para elas aprenderem, ter um local de recreação e a gente está aí 

dessa forma, nesses espaços, a escola toda fragmentada e a gente esperando 

para ver se realmente se faz algo, mas a questão da sala de aula, mesmo 

estando nesse local, que não é um local adequado, a gente tem feito de tudo 

para que essas crianças aprendam. (Professora Alfabetizadora Estela, 

Narrativa, 2015) 

 

 Todas essas revelações de descaso e ausências de investimentos na educação do sertão, 

para Esther, são frutos de uma questão maior: “O grande problema aqui no sertão ainda é a 

questão política, nós estamos aqui no município de Tucano, no sertão do Estado da Bahia, do 

Nordeste, dependendo e ainda à mercê desses políticos que insistem em trazer o que nós não 

temos de melhor para educação”.  Há, segundo a alfabetizadora, posicionamentos políticos 

que ignoram as realidades das escolas, ignoram todas as ausências já referidas e que negam, 

portanto, os direitos de aprendizagem das crianças do sertão.  
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 No entrelace dos fuxicos narrativos das alfabetizadoras, destacam-se, portanto, dentre 

a multiplicidade de fatores que concorrem para a sustentação do quadro de analfabetismo e 

fracasso escolar, no sertão nordestino, questões relacionadas às políticas públicas, à formação 

docente e ao investimento em recursos físicos e materiais, questões que afetam, diretamente, a 

constituição do ser professora do sertão, as posturas que cada uma necessita assumir no 

exercício da profissão.  

 Sendo o Nordeste, ao longo de sua história, uma região caracterizada, 

economicamente, pela exploração de seus recursos (naturais e humanos) e pela 

ausência/escassez de investimentos em políticas públicas (como bem sinalizaram as 

alfabetizadoras), em comparação com aqueles destinados às demais regiões do país, este 

histórico ainda tem direcionado a constituição de um discurso depreciativo e estereotipado 

acerca da região e de seu povo. Esther expressa que:  

 

Como se não fosse suficiente todos esses aspectos, enfrentamos os 

estereótipos de que o nosso estudante não aprende pela condição de uma 

alimentação e moradias inadequadas. É um preconceito de todo o Brasil, e 

internalizamos esse aspecto, que somos uma gente de pouco privilégio 

intelectual, porque somos fruto de uma condição socioeconômica 

desfavorável, por essa razão temos menos inteligência. (Professora 

Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

 Esther posiciona-se contra discursos assertivos e preconceituosos, pautados na criação 

de estereótipos do sertanejo como povo incapaz, ignorante, inculto, atrasado; sai em defesa da 

aprendizagem das crianças sertanejas que, independente das condições socioeconômicas nas 

quais se encontrem, possuem a capacidade de aprender, assim como qualquer outro ser 

humano que seja bem provocado didaticamente.  Sua defesa está expressa no trecho a seguir:  

 

Defendo que somos inteligentes e aprendemos muito, desde que sejamos 

bem provocados para tal conquista – o saber. [...] nossos alunos, eles 

aprendem com todas as questões que eles trazem, questões dramáticas, o 

aluno que foi abandonado, o aluno filho dos pais separados, o nosso aluno 

que não tem um alimento adequado, diariamente, na sua casa. Então, já está 

mais do que provado com resultado, no nosso município, que os nossos 

alunos aqui do sertão eles aprendem porque são inteligentes, e porque são 

inteligentes e têm professores alfabetizadores que provocam de maneira 

adequada, eles aprendem! E aprendem de maneira decente. (Professora 

Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

 O posicionamento de Esther é semelhante ao da professora alfabetizadora Heloísa 

Helena, que, partindo da compreensão de que os alunos do sertão são inteligentes, assume o 
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papel de “desmistificar a crença de que as crianças de classes populares não aprendem por 

conta da família que não ajuda, por conta de sua condição social, por conta de vários fatores”. 

As professoras têm convicção de que nenhuma dificuldade socioeconômica, nenhuma 

configuração familiar representa impedimento para aprender; ter nascido e se constituir como 

um sertanejo não pode ser compreendido como um fator determinista de insucesso nas 

aprendizagens escolares e da vida.      

 Segundo Albuquerque Júnior (2011, p. 30), toda estereotipização, como as que vêm 

sendo denunciadas pelas alfabetizadoras, decorre de um “discurso assertivo, repetitivo, é uma 

fala arrogante, uma linguagem que leva à estabilidade acrítica, é fruto de uma voz segura e 

autossuficiente que se arroga o direito de dizer o que é o outro em poucas palavras”. Assim, 

podemos compreender que a estereotipia do Nordeste se originou de um olhar de 

estranhamento e de desvalorização de suas diferenças, dando visibilidade a determinadas 

marcas por meio de um discurso que pretendeu estabelecer uma “verdade” sobre este espaço. 

 Ideias que descrevem o sertão de maneira estereotipada e estigmatizada, a exemplo de: 

lugar atrasado e de povo inculto, segundo Araújo (2013), servem para acentuar a visão 

etnocêntrica de estudiosos que, diante do ideal civilizatório eurocêntrico, consideram outros 

povos, a exemplo dos povos das Américas e, sobretudo de regiões mais remotas em relação 

aos grandes centros, como desprovidos de cultura e saberes relevantes, sendo “o rústico, o 

rural, quase sempre, visto como aquilo que é rude, grotesco” (2013, p. 25).   

 Com isso, outro aspecto a ser destacado é o modo como o sertão tem sido ligado ao 

mundo rural. Conforme Vasconcelos (2007):  

 

Tanto os intelectuais do Sul/Sudeste quanto os intelectuais do 

Norte/Nordeste apresentam essa região como um espaço ligado ao mundo 

rural. O primeiro, evidentemente de forma pejorativa como lugar de 

representação do atraso, da ignorância, da violência, do barbarismo e da 

miséria; o segundo, como o lugar da cultura tradicional, fonte da brasilidade 

mais pura que referencia os saberes oriundos das raízes no nosso povo, lugar 

distante das influências estrangeiras, mas também lugar pobre, onde a seca 

assola o cotidiano de um povo sofrido e que precisa muito de investimentos 

vindos das demais regiões do país, especialmente do Sul/Sudeste. 

(VANSCONCELOS, 2007, p. 45)  

 

 O sertão ainda aparece, no imaginário brasileiro, ligado a uma ideia de ruralidade, no 

sentido reducionista e pejorativo que lhe é atribuído: como lugar distante da civilização das 

grandes cidades e de tudo aquilo que se configura como modernidade, sentido propagado por 

uma elite letrada que desconsidera o passado e a origem rural de nosso país e sua importância 
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para a constituição da nação e da identidade brasileira, tentando negar muitas das 

características que ainda são predominantes, social e culturalmente. 

 O contexto rural, segundo Carneiro (2003), ainda tem sido apresentado, por muitos 

estudiosos, como uma categoria definidora das diferenças sociais e espaciais das sociedades 

modernas, diferenciado em sua configuração geofísica e nos modos particulares de vida dos 

sujeitos. Enquanto o urbano representaria o espaço da civilização, do progresso e da 

modernidade, em oposição, o rural seria aquele destinado à incivilização e ao atraso.  

 No entanto, esta mesma autora chama a atenção para a existência de uma corrente de 

pensamento que, diante das novas configurações das sociedades contemporâneas, da 

emergência de novas dinâmicas sociais, econômicas e culturais, tem deslocado a atenção para 

a necessidade de se por um fim à dualidade entre rural e urbano,
21

 propondo uma abordagem 

que permitisse “perceber a heterogeneidade sociocultural na continuidade territorial” 

(CARNEIRO, 2003, p. 5), num movimento de ressignificação do rural e do urbano como 

“práticas sociais e modelos culturais que se interpenetram” (CARNEIRO, 2003, p. 7).  

 No contexto da contemporaneidade emerge uma nova concepção de ruralidade, cuja 

identidade tem como marco principal os processos de globalização que assumem a construção 

de novas práticas e saberes econômicos, culturais e políticos (MOREIRA, 2005).  Estas novas 

ruralidades são definidas como resultados da incorporação de ocupações não especificamente 

agrícolas nos espaços considerados como rurais, mas que nem por isso passam a se confundir 

com as realidades urbanas.  

 Neste sentido, Carneiro (2003) e Moreira (2005) destacam o fato de se estabelecerem, 

nesse novo contexto, novas representações sociais e novas relações entre cidade e campo, 

rompendo com ideias dualistas e oposicionistas de um em relação ao outro, uma vez que, 

mesmo mantendo suas singularidades, passam a coexistir fluxos culturais e materiais da 

ruralidade na urbanidade e da urbanidade na ruralidade.  

 Os novos estudos sobre ruralidade, segundo Rios (2011, p. 77), “têm possibilitado 

argumentar que falar do rural não significa reportar-se apenas a um espaço geográfico, mas às 

relações que são desenvolvidas ali a partir de vários elementos, como pertencimentos, 

deslocamentos, posicionamentos, subjetividades”. A nova ruralidade relaciona-se, portanto, a 

                                                           
21

 As imagens dicotômicas – rural e urbano, campo e cidade, agrícola e industrial – como realidades espaciais e 

sociais descontínuas foram sustentadas pela disciplina Sociologia Rural, que procurou situar esses meios como 

“dois universos substantivamente distintos que comportam, não raro, avaliações antitéticas sobre as condições de 

vida em um e em outro” (CARNEIRO, 2003, p. 6). Na perspectiva da Sociologia Rural, o que identifica o rural é 

a atividade agrícola e, o urbano, a atividade industrial.  
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um modo de ser, de estar, de pertencer a um espaço que é físico, mas que também implica um 

modo peculiar de vida e de relações que o sujeito pode estabelecer com os outros e com 

esferas sociais mais amplas. A autora nos auxilia a pensar as novas ruralidades, como novas 

configurações socioespaciais, cujo processo de construção é dinâmico, e se dá mediante a 

reestruturação da cultura local, através da incorporação de novos valores, rotinas e práticas. 

Assim, torna-se essencial a requalificação do olhar sobre tais realidades, buscando-se 

compreender como tem se dado o processo de constante reestruturação dos seus elementos 

culturais, e entendendo os novos lugares que ocupam nas relações sociais e nas construções 

identitárias.   

 Tomado no âmbito das novas ruralidades, o sertão passa a se configurar como um 

espaço de sentidos e significados que marcam os tempos/espaços existenciais dos sujeitos e, 

neste sentido, fica claro o modo como “os indivíduos podem expressar seus vínculos com 

determinado território mesmo estando fora de sua referência espacial” (CARNEIRO apud 

RIOS, 2011, p. 79), reforçando a ideia de Rosa (2001, p. 24) de que “o sertão está em toda 

parte”, “o sertão está dentro de nós”, independente de estarmos dentro ou fora de sua 

referência geográfica.  

 Da mesma forma que foram elaboradas novas significações acerca das ruralidades, um 

movimento de construção de novos sentidos sobre o sertão vem se fortalecendo, com vistas a 

se sobrepor às significações cristalizadas e a ampliar os sentidos anteriormente construídos. 

 Trata-se de visões mais simbólicas, que revelam o sertão como um espaço de 

construção de identidades, dotado de características peculiares, que se diferenciam das demais 

regiões brasileiras, mas que dão continuidade à formação de um único território nacional. São 

textos/discursos que visam, à semelhança da literatura rosiana, inscrever o sertão de maneira 

positiva no quadro simbólico do Brasil, tendendo a dar maior visibilidade às suas 

manifestações culturais e atribuir-lhe um lugar significativo na constituição da identidade 

brasileira, imprimindo-lhe um novo sentido.  

 Nessa luta pela desconstrução de estereótipos historicamente criados acerca deste 

espaço, seu povo e sua cultura, contra atitudes de desrespeito e discriminação, em busca de 

construções e olhares mais positivos sobre o sertão, as professoras assinalam, como principal 

ferramenta, a Educação. Conforme afirma Esther: “Somente uma educação de base, uma 

alfabetização bem articulada dá conta desses estigmas”; uma educação assumida como um 

compromisso de ensino que visa à transformação social, por meio de uma prática significativa 

e fundamentada. É o que também aponta Sophia:  
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A única coisa que pode sanar esse problema, verdadeiramente, é a educação, 

se não for através da educação, eu acho que não vai ser outra forma que vai 

transformar [...] e essa educação para o Nordeste, para o interior, ela tem que 

ter um peso maior, uma importância maior para eu não deixar o meu eu ser 

desvalorizado por ninguém, é o eu saber me colocar no lugar do outro que 

vai fazer com que o outro entenda que esse desrespeito, essa desigualdade 

não pode existir, esse desrespeito e essa desigualdade, ela existe também 

muito porque eu deixo que ela exista, se eu não me impor, não fazer com que 

o outro perceba que isso não pode existir ela, infelizmente, vai continuar 

existindo por muito tempo. (Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 

2015) 

 

 De acordo com Sophia, é por meio da educação que o sertanejo pode reconhecer e 

elaborar posturas de valorização de si próprio e do seu lugar, construir atitudes de 

empoderamento para exigir do outro o mesmo respeito. A educação emerge, de sua narrativa, 

como redentora social, servindo para superar as dificuldades encontradas, promover 

integração e equilíbrio, sendo assumida como aquela capaz de redirecionar a vida social e 

salvá-la da situação em que se encontra.  

 Sophia aborda, ainda, em seu texto narrativo, a necessidade e importância do difícil 

exercício da alteridade na relação interpessoal, considerando o colocar-se no lugar do outro, 

num movimento de identificação e diálogo constante, como uma ação propiciadora da 

construção de atitudes de aceitação e valorização das diferenças e não de sua negação, uma 

vez que são estas diferenças que constituem a vida social; o exercício da alteridade é o que 

nos permite apreender o outro na plenitude de seus direitos. 

 Visões simbólicas e positivas são expressas pelas alfabetizadoras, também quando 

narram o que é ser professora do sertão, numa relação de profundo “enraizamento, de 

pertencimento, de gosto e de bem-querer” (ARAÚJO, 2013, p. 48). É o que podemos observar 

na narrativa de Bela, que afirma: “Com muito orgulho sou alfabetizadora no sertão 

nordestino, em Tucano-BA, nordeste do Brasil e nordeste da Bahia. Trabalhar no sertão me 

permite experiências e desafios que são característicos dessa região”. Ser professora do sertão, 

enfrentando seus desafios e alegrias, é motivo de orgulho não apenas para Bela, mas também 

para Sophia que o reconhece como o espaço que lhe proporcionou, por meio da educação 

obtida, conquistas pessoais e profissionais:  

 

E a questão do sertão, assim, me faz me sentir um pouco envaidecida de 

estar no sertão, de ter iniciado sem tantas perspectivas na educação e, hoje, 

através da educação, eu ter chegado longe. Eu sinto que eu cheguei longe, 

porque através dos estudos, do que eu tenho estudado da educação, tanto a 

educação ter me proporcionado profissionalmente como pessoalmente, eu ter 

crescido através dela, através das dificuldades, através do não ter, através da 
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busca, e eu tento passar isso também pra os meus alunos na sala de aula. 

(Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015) 

 

 Observamos nos fragmentos narrativos das alfabetizadoras que “ser professora do 

sertão tem suas dificuldades”, “mas que apesar de tudo não se troca essa profissão por 

nenhuma outra” (Estela, grifos meus), o que revela, parafraseando Araújo (2013), que, aquilo 

que está visceralmente entranhado no âmago do coração e da alma das alfabetizadoras, não 

perece com facilidade. A valorização do ser alfabetizadora do sertão é uma constante, diante 

do reconhecimento desse espaço como aquele que permite, a cada uma delas, construir seus 

saberes, suas práticas e subjetividades.  

 

4.2 Caminhos da formação docente 

 
    Vivendo, se aprende; mas o que se aprende 

mais, é só a fazer outras maiores perguntas.  

(ROSA, 2001, p. 429) 

 

 Para Rosa (2001), viver é um perguntar-se sempre pelo rumo. Aqui, procuramos 

compreender melhor os rumos que levaram as colaboradoras deste estudo a se tornarem 

professoras, quais foram/são as vivências e experiências essenciais para a constituição de um 

importante aprendizado: ser alfabetizadora.  

 Tomadas pelo poder da palavra, da apropriação de si mesmas e da reflexividade sobre 

seus percursos formativos, as alfabetizadoras do sertão engajaram-se em retomar e descortinar 

processos que as direcionaram pelos caminhos da docência, em especial, pelo universo da 

alfabetização.   

 A leitura entrecruzada dos tecidos narrativos revela como a escolha da profissão é 

atravessada por lógicas intrínsecas a cada sujeito. Todas as alfabetizadoras, embora motivadas 

por sentimentos e desejos diversos, tiveram o curso de Magistério como a primeira 

experiência formativa. Para Bela e Estela, ingressar nessa profissão representou a realização 

de um sonho, almejado desde a infância, período em que já se imprimiam nelas a escolha e a 

identificação com a docência, enquanto, para Esther, Heloísa Helena, Rô e Sophia, o 

Magistério não representava uma escolha, mas a única opção a ser seguida, conforme 

expressam a seguir:  

 

Ser professora não foi uma escolha minha e nem era a profissão que ansiava 

seguir. A minha entrada em sala de aula se deu por um desejo dos meus pais, 
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por motivos tantos de um casal nordestino, sertanejo e com muitos desafios. 

(Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

Na verdade, eu nunca pensei em ser professora, foi uma surpresa para mim 

quando eu me revelei, quando eu descobri, na verdade, essa profissão. Eu 

passei a minha infância, adolescência, pensando em ser dentista, só que esse 

sonho, não sei se era um sonho, se era uma fantasia, mas, na verdade, por 

falta de opções, eu acabei fazendo o Magistério na cidade que resido.  

(Professora Alfabetizadora Heloísa Helena, Narrativa, 2015) 

 

Escolhi ser professora porque era o único meio de se adquirir um trabalho na 

minha região. (Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015) 

 

Tinha dezessete anos quando concluí o Magistério. Não tinha vocação para o 

Magistério, minha escolha por este curso aconteceu propriamente pela falta 

de opção, uma vez que, naquele período, essa era a única possibilidade de 

jovens como eu, nesta localidade, concluir o Ensino Médio. (Professora 

Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015) 

 

 Os fragmentos narrativos revelam como a escolha pela docência esteve, na história de 

vida dessas professoras alfabetizadoras, intimamente relacionada com a falta de outras opções 

formativo-profissionais, no contexto vivido, e, geralmente, influenciada por familiares.  

 Segundo Ferrarotti (2010, p. 45), “se todo o indivíduo é a reapropriação singular do 

universal, social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o social a partir da especificidade 

irredutível de uma práxis individual”. É o que os excertos narrativos acima permitem: 

perceber, por meio das experiências individuais, um quadro socioeconômico compartilhado 

coletivamente, e que prevaleceu durante muito tempo no contexto sertanejo, onde o curso de 

Magistério sempre foi um dos pouco oferecidos, e aquele que representava a maior garantia 

de conquista de um posto de trabalho; diante da fácil assimilação da mão de obra docente pelo 

mercado, era a possibilidade de sobrevivência financeira, em face do quadro crescente de 

desemprego e subemprego que caracterizava o país e, principalmente o sertão baiano. 

 Ao refletirem sobre o processo de formação inicial na profissão, as alfabetizadoras 

demarcam suas impressões acerca do curso de Magistério, o modo como este trouxe 

contribuições para a prática docente e sua articulação a processos formativos posteriores, em 

cursos de graduação/licenciatura e formação continuada. No caso específico de Bela, a 

formação inicial no Magistério representou a conquista que alicerçou o seu sonho de ser 

professora:  

 

Eu acho que essa questão inicial do Magistério, ela me ajudou, me ajudou 

muito, mas foi na graduação que eu tive também outros olhares, claro que o 

Magistério ele dá uma base, dá um alicerce, mas não para ali. Quando a 

gente constrói uma casa, constrói um alicerce com base, eu posso dizer que 
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eu tive base, na minha época de Magistério, eu tive uma base bastante boa, 

mas não parou ali, eu sentia necessidade de fazer uma graduação, sentia 

necessidade de estudar, como hoje ainda preciso, eu acho que esse processo 

nunca para. (Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 2015).  

 

 A professora alfabetizadora tece uma analogia de sua profissão a uma casa que, para 

ser sustentada, necessita de uma base sólida, compreendendo que a base de sua casa/profissão 

foi construída em sua formação inicial, no Magistério, mas atrelada, posteriormente, à 

graduação que fez em Pedagogia. Esta compreensão pode ser vinculada às elaborações de 

Imbernón (2011), para o qual a formação inicial se refere àquela que deve fornecer as bases 

para a aquisição de um conhecimento profissional pedagógico especializado, que tem se dado 

em níveis de segundo ou terceiro grau (cursos de Magistério, Normal Superior, Pedagogia e 

Licenciatura).  

Como reforça Bela, ao final de seu trecho narrativo, embora com uma base sólida, há a 

necessidade de que a formação inicial esteja atrelada à formação continuada – formação 

geralmente desenvolvida por meio de cursos de pós-graduação ou de aperfeiçoamento, a 

exemplo das atividades complementares, nos coletivos escolares; processos que possam 

conceder aos professores oportunidades de questionar ou legitimar o conhecimento 

profissional posto em prática, espaços de colocar a teoria num triplo movimento: construção, 

desconstrução e reconstrução.  

Já na formação inicial, espera-se a promoção de um ensino que revele a necessidade da 

atitude reflexiva do alfabetizador, uma formação que vincule constantemente a teoria e a 

prática e que proporcione “um conhecimento válido e gere uma atitude interativa e dialética 

que conduza a valorizar a necessidade de uma atualização permanente” (IMBERNÓN, 2011, 

p. 69), uma vez que, no decorrer dos caminhos da docência, vão surgindo situações a serem 

resolvidas, mudanças nos contextos de cultura, que passam a exigir dos professores atitudes 

de análise e reflexão, postura criativa para a elaboração de novas estratégias e intervenções 

pedagógicas. 

 Ainda refletindo sobre a formação inicial no Magistério, as professoras Heloísa Helena 

e Rô expressam que somente esta formação não lhes deu o suporte necessário à atuação em 

sala de aula, suas aprendizagens do ser e fazer a profissão estariam, assim, sendo construídas 

no dia a dia, no cotidiano escolar:  

 

O Magistério é uma formação inicial, na verdade, ele não dá caminhos, não 

mostra uma metodologia e, no dia a dia, eu realizei coisas que hoje eu vejo 

que foram erradas. Erradas não. Foi na busca de tentar acertar, foi tentando 
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acertar, mas não me deu, assim, instrumentos, elementos suficientes para que 

eu pudesse exercer a minha profissão, enquanto professora. Fiz Pedagogia 

também, mas não, foi um complemento, na verdade. (Professora 

Alfabetizadora Heloísa Helena, Narrativa, 2015) 

 

 

Mas o Magistério mesmo, para não dizer assim: „eu fui com a cara e a 

coragem‟, são estratégias que você vai criando como educador, que a gente 

vai aprendendo, tentando enxergar a melhor forma de aprender. Você é 

responsável por aquela turma, você tem que se sentir capaz de criar métodos, 

maneiras, atividades, despertar o interesse deles e que eu vá aflorando, cada 

aula que você vai tendo, vá aflorando a leitura, a escrita, para que ele consiga 

ser alfabetizado, e isso eu lhe digo que eu não aprendi no Magistério, foi 

encarando mesmo, com ajuda de colegas, com dúvidas que tinha. (Professora 

Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015) 

 

 Conforme é apontado nas narrativas, o Magistério, compreendido como formação 

inicial, é considerado insuficiente, na visão das alfabetizadoras, para a elaboração de 

caminhos metodológicos a serem trilhados no cotidiano da sala de aula. Heloísa Helena, por 

exemplo, expressa no fragmento acima que, diante dessa formação, ao se inserir na prática 

cotidiana da sala de aula, passou, posteriormente, por movimentos que são legítimos ao 

sujeito aprendente: erros e acertos, os quais conduzem o curso de uma formação situada no 

interior da prática.  

 Assim também evidencia a alfabetizadora Rô, pois, segundo ela, as estratégias para 

ensinar e aprender foram sendo elaboradas em sua experiência de sala de aula e na troca com 

seus pares; como bem definiu Nóvoa (2011), materializando uma formação dentro da 

profissão.  As narrativas das alfabetizadoras validam a ideia de que é no cotidiano que o 

professor se faz professor, levando-nos a refletir que uma formação coerente dos professores 

alfabetizadores seria aquela continuamente dominada por referências internas ao seu trabalho, 

centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, tendo como base o 

contexto do trabalho escolar, de modo a instituir as práticas educativas como um meio de 

reflexão e formação coletiva, uma vez que se aprende a profissão no diálogo com os pares, 

com os colegas mais experientes, e através de uma prática de reflexão contínua, que favorece 

o aperfeiçoamento e permite a inovação. 

 Diante disso, é importante salientar que, historicamente, o corpo de saberes e técnicas 

pedagógicas e o conjunto de normas e valores específicos da docência têm sido, quase 

sempre, produzidos num universo externo ao dos professores, por teóricos e especialistas 

diversos (NÓVOA, 1999). Em decorrência disso, os professores vão sendo continuamente 
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excluídos do processo de formação de outros professores, dificilmente assumindo os papéis de 

formadores de seus colegas.  

 Relatos como os de Rô evidenciam que é preciso legitimar o professor como um 

produtor de saber, em detrimento de especialistas que se assumem como autoridades 

científicas, no âmbito educativo, embora não tenham experiências concretas com o “chão da 

escola” e com os dilemas atuais da profissão docente, que evidencia a transformação da 

experiência em conhecimento e a sua formalização em um saber profissional de referência. 

 Assim, podemos dizer que a formação das professoras alfabetizadoras não se deu 

somente por meio de conhecimentos técnico-científicos, geralmente proporcionados por 

especialistas oriundos dos departamentos universitários de Educação e/ou entidades oficiais 

responsáveis pela política educativa, mas ocorreu, principalmente, no seio da escola, através 

da combinação desses conhecimentos técnico-científicos aos saberes pedagógicos elaborados 

pelas próprias alfabetizadoras, ressaltando-se a importância do diálogo entre elas, sobretudo 

com as colegas mais experientes, numa construção coletiva do saber profissional, devolvendo 

a formação do professor ao próprio professor (NÓVOA, 2011).  

 A alfabetizadora Esther enfatiza a importância de processos formativos desenvolvidos 

no “chão da escola”, os quais tiveram início desde a sua primeira experiência profissional, 

atuando numa turma de Ensino Fundamental I, na Escola Estadual de Rua Nova, no povoado 

de mesmo nome:  

Nessa comunidade escolar, continuava a minha formação profissional, uma 

vez que foi introduzido o Projeto Político Pedagógico – Um fortalecimento 

com a Pedagogia da Esperança. O Projeto Político Pedagógico me 

possibilitou outras formações, para melhorar a minha prática e deixar viva e 

com sentido a aprendizagem. [...] E nós iniciávamos ali o processo de 

formação para professores, e eram espaços bem proveitosos para a gente dar 

conta dos nossos projetos, dessas questões todas que a gente precisava 

atender nas nossas turmas e que a comunidade trazia e nos apresentava 

durante os anos que estive lá. Então, assim, esse processo de formação 

contribuiu bastante nos nossos encontros quinzenais, com orientadoras que 

nós tínhamos, coordenação, também, municipal, que mediava todos os 

processos lá nas escolas através desses encontros de formação. E, assim, lá 

nas escolas, nesses espaços, nós tínhamos formação e também eu procurei 

outras maneiras: baú da leitura, nós tínhamos também formação, tivemos um 

ano que foram introduzidas as jornadas pedagógicas, através da Interativo, 

em 2002, salvo engano, e daí surgiram as provocações para a coordenação 

municipal, para trazer essa nova proposta de formação. (Professora 

Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

 A escola é apresentada como um rico espaço de formação e construção de saberes 

profissionais, para Esther, onde o Projeto Político Pedagógico – PPP é compreendido como 

uma referência norteadora para a ação educativa, para a aprendizagem do ser e fazer docente. 
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A narrativa elucida que o PPP, na comunidade escolar em que Esther estava inserida, permitia 

articular e construir espaços participativos, instaurar um coletivo de formação, materializado 

nos encontros pedagógicos quinzenais, também chamados de Atividade Complementar – AC, 

realizados entre os professores, orientadores e coordenação pedagógica, buscando efetivar a 

continuidade das aprendizagens formativo-profissionais efetivadas no âmbito do Magistério. 

Nesses movimentos pedagógicos, encontram-se atividades coletivas de reflexão que dão 

sentido à atividade docente, movimentos dialógicos em que professores mais experientes têm 

um papel fundamental na formação daqueles mais jovens.   

 No percurso formativo-profissional de Esther, a escola é assumida sempre com um 

papel de protagonista; as reflexões e mudanças no campo docente têm lugar, sempre, no 

interior desse espaço. Para esta alfabetizadora, as aprendizagens são diversas porque os 

“sujeitos/espaços” pelos quais passou também são diversos:  

 

Espaço/sujeitos família e espaço/sujeitos Escola. Assim, sou grata aos 

espaços/sujeitos da Escola de 1º Grau Luís Eduardo Magalhães, Escola Pe. 

José Gumercindo Santos, Escola Gildásio Penedo, Estadual de Rua Nova, da 

Escola José Valdir de Santana, Instituto Social de Tucano, Escola Pedro 

Martins de Moura, Escola Zélia de Brito, Grupo Escolar Janelinha do Saber, 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Grupo de Estudos sobre 

Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação, Grupo Escolar Dr. Theotônio 

Martins. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

 São vários os momentos da narrativa de Esther em que são retomados esses 

espaços/sujeitos, atribuindo-lhes sentido e significado, na sua própria construção enquanto 

professora alfabetizadora. A escola é legitimada como lócus real e dialógico de formação do 

professor, universo complexo que ressignifica, no dia a dia, a existência desse profissional, 

constituindo um lugar de crescimento permanente. 

 Além da escola, outros espaços são validados como centrais à formação das 

alfabetizadoras, trazendo implicações para a vida e para a profissão, dentre eles, a faculdade. 

As narrativas revelam modos de apropriação das trajetórias de formação das alfabetizadoras, 

vinculadas ao período da graduação e às aprendizagens a ele inerentes. 

 O ingresso da alfabetizadora Bela no Ensino Superior vem acompanhado de um desejo 

de dar continuidade aos estudos, agregando novos conhecimentos àqueles já elaborados com a 

prática do Magistério, uma vez que ela já se encontrava em atuação na sala de aula, ao dar 

início à jornada acadêmica.  

 
Na caminhada, senti que precisava avançar em minha vida formativa e 

decidi estudar mais para aperfeiçoar o meu trabalho; então, ingressei no 

curso de Pedagogia pela Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), curso 
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esse iniciado em 2009 e finalizado no primeiro trimestre de 2013. [...] E esse 

curso me ajudou bastante porque é voltado para as séries iniciais, então me 

deu muito suporte, muitos autores que eu não conhecia e eu fui me 

aprofundar um pouquinho; foi mesmo me aprimorar ali na fundamentação, 

porque uma coisa que a gente precisa saber é o que você está fazendo, e eu 

fui estudar. Então, a formação, ela me deu essa base aliada a outros estudos, 

porque eu gosto de estudar, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias; 

então, eu acho que tudo isso ajuda. Então, eu fiz a minha graduação, depois 

eu fiz a minha pós-graduação, quando eu terminei, em Educação Inclusiva, 

porque é uma coisa também que me atrai [...]. (Professora Alfabetizadora 

Bela, Narrativa, 2015) 

 

 Um primeiro aspecto que merece destaque na narrativa de Bela se refere à valoração 

atribuída por ela ao estudo, à busca incessante de conhecimento, que a leva tanto pelos 

caminhos da graduação quanto da especialização. Bela fala da graduação em Pedagogia como 

um espaço de aperfeiçoamento de sua atividade docente, por meio de um suporte teórico. À 

Faculdade é atribuída a função de promover a ligação entre “a fundamentação” e “o que se 

está fazendo”, entre o vivido na sala de aula e as elaborações científicas que são feitas, no 

âmbito da educação, e que visam explicar esse fazer. Não obstante, o fragmento reforça ideias 

que separam teoria e prática, e evidencia a necessidade de que estas estejam articuladas desde 

o início da formação docente, oportunizando aprendizagens significativas e contextualizadas, 

que convertam as próprias experiências das alfabetizadoras em fonte de saber pedagógico, 

instituindo “a prática como um espaço de produção de conhecimentos” (GARCIA, 2008, p. 

19). 

 Estela e Heloísa Helena apontam, em seus perfis biográficos, que, assim como Bela, 

também são graduadas em Pedagogia, porém, ao longo de suas narrativas, experiências 

relacionadas a esse processo formativo são praticamente silenciadas. A graduação é situada, 

apenas, por Heloísa Helena, como “um complemento” do Magistério, e segue enfatizando que 

a sua constituição como professora alfabetizadora se deve a outros processos formativos 

específicos, dentro do espaço escolar e no campo da alfabetização, por meio de cursos como o 

Pacto e o GEEMPA.
22

    

 As professoras alfabetizadoras Rô e Esther revelam os caminhos percorridos por 

diferentes Licenciaturas e as motivações para suas escolhas. Rô, por exemplo, ao ingressar no 

Ensino Superior, já atuava em turmas das séries iniciais do Ensino Fundamental, porém não 

apresentava, ainda, interesse em ampliar seus estudos, com olhares específicos para a 

alfabetização. Ela não conseguiu ingressar num curso de Pedagogia, mas foi no de Biologia 

                                                           
22

 Estas experiências formativas específicas da alfabetização ganham espaço de discussão na seção 4.2.1.  



111 

 

que visualizou possibilidades futuras para, quem sabe, mudar de segmento de ensino e, até 

mesmo, prosseguir na vida acadêmica. É o que vemos no excerto narrativo que se segue:  

 

Na verdade, eu sempre gostei de ciências, natureza, tudo que envolve 

natureza eu gostei e eu, também, eu gostava de Física ou Química, porque 

eram as áreas que a gente tinha tido pouco conhecimento, quando a gente 

estudava no Magistério, então, na época, não tinha Pedagogia, que, no caso, 

no início da minha faculdade, eu não tinha o interesse em ser alfabetizadora, 

eu estava fazendo o meu trabalho, eu acreditava que se eu estava numa sala, 

que eu precisava alfabetizar, eu teria que fazer com que eles progredissem, 

que eles avançassem, que é o objetivo de serem alfabetizados. Mas eu não 

me via como professora alfabetizadora. Então, de Física, que a gente tinha 

que optar, não teve pessoas suficientes para formar turma, na época, só teve 

Biologia, na minha época, anterior, teve uma de Pedagogia, mas não deu 

para a gente entrar, que já tinha formado, só teve Biologia. Eu queria Física, 

mas não consegui. E Matemática eu não estava a fim de encarar. Eu preferi 

Biologia, que é uma área que você pode fazer uma pós-graduação, tem 

diversas oportunidades, se você fizer, mas isso, em nenhum momento, 

impede que eu faça um curso, me especializando mais ainda na área da 

alfabetização. Eu pretendo, ainda, fazer alguma coisa relacionada à 

alfabetização, porque eu só tenho Biologia, no caso, e os cursos que eu tive 

no decorrer do meu trabalho. (Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 

2015) 

 

 Rô apresenta os movimentos reflexivos que empreendeu para a escolha do curso a ser 

feito no âmbito do Ensino Superior. Nesses movimentos, evidencia um posicionamento inicial 

de que não desejava seguir pelos caminhos da alfabetização e um final de quem já se 

identifica com a área e anseia por se especializar e aperfeiçoar a atividade que desenvolve.  

 O ingresso de Esther no Ensino Superior demarca aprendizagens em um campo que 

também se distancia, especificamente, da atividade docente, no segmento da alfabetização, 

como podemos acompanhar no tecido narrativo a seguir:  

 

Novos fatos acontecem e somos convidados a vivê-los, experimentá-los. 

2006 chegou o Ensino Superior, a oportunidade de ser estudante outra vez, 

gente que aprende sempre. Paralelo aos estudos no Fundamental I, escolhi o 

curso de Geografia, porque me inspirei na disciplina em que atuava na 

Escola Zélia de Brito, pois os espaços, a política, a economia, as 

coordenadas, me encantavam cada vez mais. A FTC – Faculdade de 

Tecnologia e Ciências, era a oportunidade que chegara para concretizar o 

sonho do ingresso à Faculdade. Aprendia a cada dia com os meus colegas, 

professores e tutor, como era aprender à distância, mas, que tornasse aquele 

aprendizado mais próximo; como era aprender muito para a minha realidade 

de sala de aula. Foram três anos, tentando/pensando em fazer diferente e 

sempre o melhor para os meus educandos, uma vez que não cabiam os 

gigantescos questionários, pois, entendia que a geografia é muito mais 

atrativa e reflexiva quando a descobrimos num contexto contemporâneo. 

(Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 
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 Paralelamente à atuação como professora alfabetizadora, Esther desenvolvia (e ainda 

desenvolve) a atividade de ensino de geografia, em turmas de Ensino Fundamental II, 

revelando clara identificação com esta área de conhecimento e seus conteúdos curriculares. 

Sendo assim, seu sonho de ingressar numa faculdade foi materializado, por meio do curso de 

Licenciatura em Geografia, que foi escolhido com vistas a ampliar os sentidos de sua 

experiência docente e modificar práticas pedagógicas voltadas para o ensino dessa disciplina. 

Esther confere necessidade de ampliação à sua formação em Geografia, com o objetivo de 

tornar mais positivos e reflexivos os debates em sala de aula.  

 Podemos dizer que a formação inicial de Esther e Rô, respectivamente, em Geografia e 

Biologia, não acolhe os processos necessários ao atendimento de turmas específicas de 

alfabetização, dados os conteúdos curriculares oferecidos nas graduações cursadas, e, em 

muitos aspectos, destoam daquilo que se exige para o ensino e o aprendizado inicial da leitura 

e da escrita. A formação de ambas, no Magistério, foi sendo complementada em outros 

movimentos de formação continuada para a alfabetização, mas principalmente na/com a 

prática, pois, conforme Imbernón (2011), por meio desta, o professor é capaz de gerar 

conhecimento pedagógico.  

 No âmbito das trajetórias formativas no Ensino Superior, Sophia percorreu o caminho 

do Curso Normal Superior, na primeira instituição de ensino à distância que chegou a Tucano. 

O curso, conforme ela mesma narra a seguir, foi Normal Superior, mas poderia ter sido 

qualquer outro. O que Sophia almejava, de verdade, era fazer uma faculdade. Como não havia 

condições para sair do lugar onde vivia, fez a primeira graduação que teve oportunidade. Na 

ocasião, Sophia não se encontrava em sala de aula nem tinha a pretensão de estar.    

 

 [...] desejando dar continuidade aos estudos, mas sem condições de sair 

daqui para estudar, vi na faculdade a distância uma possibilidade de 

ingressar ao mundo acadêmico. No ano de 2003, inscrevi-me no vestibular 

da primeira turma da UNOPAR, aqui de Tucano, no curso Normal Superior, 

conclui em setembro de 2006.  [...] Era o Normal Superior, esse curso era o 

Normal Superior. Nesse tempo a UNOPAR não oferecia Pedagogia à 

distância. Nós queríamos Pedagogia, mas como não existia, o Normal 

Superior nos dava licenciatura pra ensinar da educação infantil à quarta 

série. E, na verdade, eu fiz porque era um curso superior, eu estava fazendo 

faculdade, era um curso superior. Eu não era professora, não pretendia ser 

também, eu estava fazendo uma faculdade, foi a única que eu tive 

oportunidade. (Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015)  
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 Vale salientar que todas as alfabetizadoras encontraram nas instituições de Educação a 

Distância – EaD – de caráter privado, a possibilidade de ingresso no mundo acadêmico, uma 

vez que Tucano não possuía e até hoje não possui instituições de ensino público e presencial, 

que atendam às necessidades de sua população. A EaD, segundo Sophia, quando da entrada 

na trajetória acadêmica, simbolizava uma inovação e um desafio: inovação porque “nem 

conhecia a internet” e “pouco sabia mexer em computador”, e desafio porque, “por ser a 

distância, nós não sabíamos até onde teria credibilidade ou não, nós não sabíamos se ao 

concluir teríamos acesso ao diploma, à certificação”.   

 Como diz Freire (1996, p. 92), “o professor que não leve a sério sua formação, que não 

estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para coordenar 

as atividades de sua classe”. Contudo, apreendo do conjunto de narrativas que, a busca pela 

aprendizagem é uma constante revelada pelas alfabetizadoras. A esse respeito, Sophia reforça: 

“a minha vida inteira acreditei que a janela para o mundo seria através dos estudos, de uma 

formação e, consequentemente, de uma profissão”.  

 As professoras alfabetizadoras conferem a necessidade de ampliação da formação, 

como um desejo pessoal, mas principalmente profissional. Bela, por exemplo, afirma:  

 

Desses anos para cá eu tenho aprendido bastante, porque cada ano é uma 

luta, cada ano é um desafio, às vezes, a gente tem que retroceder, às vezes a 

gente tem que avançar, mas assim, eu sempre tenho procurado me aprimorar, 

porque eu passei muito tempo fora de sala de aula, então eu precisei estudar. 

Eu, toda vida, entendi que temos que estudar para nos aprimorar e poder 

alcançar esses avanços que têm na Educação. (Professora Alfabetizadora 

Bela, Narrativa, 2015) 

 

 A busca por formações, ao longo da atividade docente, de acordo com Bela, dá-se pela 

necessidade de aprimoramento, com o intuito de apropriar-se de conhecimentos que lhe 

permitam atender as exigências, “lutas” pertinentes à complexidade da tarefa educacional. Do 

mesmo modo, Rô expressa sua compreensão sobre a importância dos estudos, de uma 

formação contínua, também compreendida por ela como possibilidade de aperfeiçoamento de 

sua “função educativa”:  

 

Adoro tudo que é novo, de todos os cursos de formação oferecidos pelo 

município, para séries iniciais, participei. E pretendo participar de outros 

tantos, que ainda virão, pois acredito que um educador deve sempre estar 

aprendendo e se aperfeiçoando em sua função educativa. O conhecimento se 

transforma, a todo o momento, e cabe a nós, educadores, ser um grande 

pesquisador para oferecer as melhores maneiras de extrair dos seus alunos, o 
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melhor deles, em seu desenvolvimento rumo ao mundo da aprendizagem. 

(Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015) 

 

No fragmento narrativo acima, a professora alfabetizadora Rô revela um alto nível de 

consciência, ao reconhecer que o conhecimento não é algo estático, que ele “se transforma a 

todo o momento”, assumindo a necessidade de acompanhar tais transformações que, sem 

dúvida, seguem as mudanças decorrentes das mais diversas esferas da sociedade 

contemporânea. De acordo com as ideias expressas por Rô, a melhor forma de acompanhar as 

transformações sugeridas é adotando posturas de professor pesquisador, aquele capaz de 

descobrir e construir novas explicações para os desafios que enfrenta. 

 Diante das dificuldades surgidas no processo, o professor alfabetizador que se 

configura como um pesquisador sabe identificá-las, analisá-las e propor soluções, não “repetir 

as mesmas lições”, e seguir em frente, “deixando para trás aqueles que se perderam no 

caminho” (CAGLIARI, 2007, p. 64). O professor alfabetizador, enquanto pesquisador, não se 

escraviza em livros didáticos, pacotes educacionais ou teorias da moda, pesquisa sua própria 

prática e procura desenvolver estratégias inovadoras para aqueles que não estão 

acompanhando o processo da forma como foi conduzido, inicialmente. 

 Identifico, por meio da leitura e análise do conjunto das narrativas que o se tornar 

professora alfabetizadora está mais vinculado às experiências concretas presentes na docência 

do que a algo construído durante a formação inicial no Magistério e/ou no contexto da 

formação de nível superior. São as experiências de sala de aula, o diálogo com os alunos, com 

os colegas professores e com a comunidade em que a escola está inserida que se estabelecem 

como espaços oportunos e privilegiados de aprendizagem do ser e fazer docente alfabetizador.  

 

4.2.1 Trajetórias formativas na alfabetização 

 

 A reconstrução das trajetórias formativas voltadas para a alfabetização, realizada pelas 

alfabetizadoras do sertão, por meio da memória e dos registros narrativos, oral e escrito, 

reforça os modos como elas atribuem importância e valor aos seus processos de formação 

continuada. Esther afirma que, “na área da Educação, as oportunidades são diversas para 

quem gosta de beber na fonte do aprender”, oportunidades que, por meio da apreensão dos 

tecidos narrativos, percebemos não passarem despercebidas pelas alfabetizadoras, que se 

empenham em agarrá-las e delas tirar o melhor proveito possível.  
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 Segundo a professora alfabetizadora Bela, suas “lutas na sala de aula são enormes”, 

levando-nos a compreensão de tais “lutas” como os desafios encontrados no cotidiano de sua 

atividade docente, com vistas a garantir a aprendizagem de seus alunos, desafios que 

direcionam sua constante necessidade de estudo e aperfeiçoamento. Voltando o olhar para sua 

jornada na docência, a alfabetizadora nos afiança:  

 

[...] aconteceram vários programas ou várias formações e eu nunca deixei de 

participar de nenhuma, justamente porque eu dou essa importância. Quando 

as turmas foram transferidas, teve um curso voltado só pra essa questão do 

Ensino Fundamental de Nove Anos, específico para o primeiro ano e eu fui, 

abriu-se mais um leque, porque a gente teve mais conhecimento de algumas 

coisas, porque a gente precisaria fazer além do que a gente estava fazendo. 

Depois, teve outros cursos na secretaria, assim que eu não lembro bem 

agora, que eu também participei [...]. (Professora Alfabetizadora Bela, 

Narrativa, 2015) 

 

 A narrativa de Bela, além de reforçar sua busca por uma formação continuada, 

remonta aos desafios enfrentados na alfabetização, diante da implementação da política de 

nove anos do Ensino Fundamental, que se deu através da Lei nº 11.274, de 06.02.2006 

(BRASIL, 2006), e implicou na inserção das crianças no ciclo inicial deste segmento, aos seis 

anos de idade. Uma nova política estrutural que exigia, além de mudanças curriculares, 

modificações na ação pedagógica do professor, como bem sinalizou Bela: “a gente precisaria 

fazer além do que a gente estava fazendo”.  

 Diante do contexto apresentado por Bela, vale refletir sobre a riqueza desse processo 

de transição que, conforme atenta Frade (2007), demandou também uma negociação entre a 

cultura da Educação Infantil e a cultura da Escola Fundamental, a respeito do que seria 

trabalhar com crianças de seis anos, sendo imprescindível que fossem repensados, dentre 

outros aspectos, o lugar do lazer e da socialização atrelados às condições concretas de ensino 

sobre o funcionamento da escrita e da leitura.  

 Contudo, para atender aos novos desafios e impactos resultantes dessa ampliação do 

tempo na escolaridade obrigatória, bem como as demandas, dentre as quais algumas foram 

assinaladas, Bela aponta a sua participação em curso específico sobre a nova política 

educacional e a realização de demais atividades formativas (não identificadas por ela), no 

âmbito da SEMEC.  

 Bela narra como, ainda com o desejo de se aperfeiçoar profissionalmente, conheceu e 

participou de um processo formativo, ao qual se refere como sendo o maior responsável por 
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trazer inovações em sua prática alfabetizadora: o Grupo de Estudo sobre Educação, 

Metodologia de Pesquisa e Ação – o GEEMPA – como podemos observar a seguir:  

 

Trabalhar com alfabetização é um grande desafio [...]. Participei de quatro 

formações do GEEMPA, que mudou radicalmente tudo aquilo que eu 

pensava, tudo aquilo que eu fazia, todo aquele meu olhar que eu tinha na sala 

de aula mudou, eu já não era mais a Bela de antes, eu já me sentia uma nova 

pessoa, eu já não era mais aquela pessoa com o olhar fixo em alguma coisa, 

não, agora eu já tinha um olhar bem assim, que eu posso dizer, 3D, das 

coisas, sabe? Porque assim, a gente agora ia ver o aluno de uma outra 

maneira. Eu sempre me preocupei com o aluno, com a realidade dele, mas 

não tanto como agora, não tanto com essa dimensão, da importância de saber 

por que o aluno vinha daquele jeito, por que ele não estava aprendendo? Eu 

sempre procurei ajudar para que ele aprendesse, mas não com esse olhar que 

o Pós-Construtivismo mostrava. (Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 

2015) 

 

 O GEEMPA é abordado na narrativa da alfabetizadora como um “acontecimento-

charneira” que, de acordo com Josso (2010), pode ser compreendido como aquele que 

representa uma passagem entre duas etapas da vida, uma espécie de “divisor de águas”. O 

GEEMPA, portanto, é um acontecimento que separa sua vida pessoal e profissional, em duas 

etapas, passando a existir uma Bela antes e outra depois dessa formação.  

 Bela demarca como o processo formativo vivenciado está intimamente atrelado ao 

estudo de uma concepção teórico-metodológica específica: o Pós-Construtivismo. A 

alfabetizadora reforça o movimento essencial para sua aprendizagem, a desconstrução de 

antigos conceitos para a elaboração de novos, voltados para a perspectiva apresentada e 

expressa, enfaticamente, como essa formação teria contribuído para além de seu 

aperfeiçoamento profissional: “também me aperfeiçoei como pessoa, hoje tenho um novo 

olhar em relação à alfabetização, não foi fácil desconstruir velhos conceitos, mas foi 

necessário para meu crescimento pessoal e profissional. Sei que estou no caminho certo!”.   

 Assim como Bela, todas as alfabetizadoras colaboradoras deste estudo também 

estiveram envolvidas em experiências formativas promovidas pelo GEEMPA, de modo que se 

utilizam de suas narrativas (auto)biográficas para expressar suas impressões, reflexões e 

sentimentos sobre a formação vivida.  

 Nas palavras da alfabetizadora Esther: “o GEEMPA, sem dúvida, é a experiência mais 

marcante na minha vida formativo-profissional”. Esther estudou o Pós-Construtivismo entre 

os anos de 2010 e 2014. Atualmente, utiliza esses estudos na condição de professora 

alfabetizadora, mas, ao longo de todo o processo formativo, atuou na coordenação de 

alfabetização do município de Tucano-BA, direcionando a formação de professores 
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alfabetizadores da rede, voltada para essa perspectiva teórica que, segundo ela, é 

acompanhada de uma metodologia que: “revolucionou a prática de ensino de muitos 

professores alfabetizadores que encontraram nessa formação possibilidades para tornar 

significativo o ensinar e o aprender nas nossas escolas”.  

 De acordo com esta alfabetizadora, a inserção do GEEMPA em Tucano teve início em 

2010, através do “Programa de Correção de Fluxo Escolar na Alfabetização”, do MEC, que 

visou formar professoras alfabetizadoras para atuarem na perspectiva de ensino Pós-

Construtivista, atendendo estudantes em defasagem idade/série (não alfabetizados). A respeito 

desta experiência, a alfabetizadora narra: 

 

Então, nós tínhamos formações, a formação inicial de cinco dias, formações 

intensas mesmo para estudos que a gente precisava desconstruir, construir 

conceitos novos para que essa metodologia tivesse realmente eficácia, para 

corrigir os nossos alunos que estavam sendo contemplados, aqueles alunos 

que nós tínhamos dos 9, dos 10 anos, até os 19 anos, como nós atendemos a 

uma aluna numa escola do município, da sede do município, e que nós 

precisávamos dar conta dessa alfabetização. Eles iriam continuar na sala 

regular e, no turno oposto, serem alfabetizados por essas professoras 

alfabetizadoras no município. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 

2015) 

  

 Esther retoma a ideia de desconstrução e construção de conceitos, que a 

acompanharam em todo o processo formativo, uma vez que o GEEMPA e sua perspectiva 

teórico-metodológica representavam uma inovação para a alfabetização das crianças de 

Tucano e, principalmente, para a formação das alfabetizadoras. Sua narrativa elucida a 

entrada do GEEMPA no município como uma medida reparadora, uma vez que a formação 

destinada aos professores objetivava o desenvolvimento de práticas de ensino ligadas ao Pós-

Construtivismo, práticas que visavam devolver aos estudantes, em defasagem idade/série, as 

condições necessárias ao prosseguimento nos estudos. Com isso, buscava-se resgatar a 

cidadania daqueles que se encontravam desacreditados de sua capacidade de aprender, 

concretizando a sua alfabetização.  

 A existência de programas de correção de fluxo, como este efetivado em Tucano, nos 

permite refletir que, apesar da democratização do ensino, a escola ainda continua a apresentar 

inúmeras deficiências, pois nem sempre se mostra preparada para atender a todos e enfrentar a 

lógica da desigualdade social estruturante, instalada na sociedade, propagando, ainda, quadros 

de fracasso escolar. 
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 O Programa de Correção de Fluxo, nesta cidade do sertão baiano, apareceu como uma 

possibilidade de oportunizar uma segunda chance aos alunos com atraso escolar, visando 

interromper a ideia de fracasso como algo natural, romper com estigmas de não 

aprendizagem, devolvendo-lhes condições de conhecimento e reais oportunidades de 

alfabetização.  

 Heloísa Helena assume que o GEEMPA foi o principal processo formativo que a 

constituiu professora alfabetizadora, tendo iniciado no Grupo de Estudos, como professora de 

correção de fluxo, e participado, ao longo de cinco anos, de cursos e assessorias geempianas. 

Assim reflete sobre suas aprendizagens: 

 

Descobri no GEEMPA, que é possível sim, garantir a aprendizagem de todos 

os estudantes, pois independente de sua origem ou condição social, o 

aprender é direito de todos e deve ser assegurado pelo professor. Além disso, 

estudos teóricos e práticos realizados com antropólogos, pedagogos, 

psiquiatras, pediatras, fizeram-me entender que a criança é um ser de 

sentimentos e emoções, e isso se reflete em sua atuação em sala de aula. 

(Professora Alfabetizadora Heloísa Helena, Narrativa, 2015) 

 

 Dentre as aprendizagens apresentadas por Heloísa Helena está, essencialmente, o 

entendimento de que não é possível relativizar o fracasso escolar e responsabilizar apenas os 

estudantes por esse fato, desonerando-se, enquanto professora, da responsabilidade que tem 

de ensinar. Ela atribui a si, enquanto professora alfabetizadora, maior responsabilização pela 

luta contra o fracasso escolar e pela garantia de aprendizagem aos estudantes, tendo como 

principais ferramentas os estudos em diversas áreas do conhecimento, proporcionados pela 

formação Pós-Construtivista, e o direcionamento de um olhar para o estudante, em sua 

totalidade. 

 Relatos como o da alfabetizadora Heloísa Helena nos fazem pensar que ainda há uma 

gama de professores que não se compromete com a aprendizagem da totalidade de seus 

alunos e com a ruptura de estigmas de fracasso, sentindo-se tranquilos em sua inconsistência 

ética. Neste sentido, Frigerio afirma:  

  

A escola só cumprirá seu papel se assumir um lugar que diga „não‟ às 

profecias de fracasso. Que o educador diga não. Que a instituição diga não, 

reafirmando que os profissionais da educação não estão dispostos a 

reproduzir desigualdades, nem estão aí para cumprir ordens de exclusão. 

Não é possível aceitar que o lugar de nascimento, isto é, a origem social 

represente uma condenação. (FRIGERIO, 2005, p. 141)  
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Transformar tais posturas docentes requer que o/a alfabetizador/a reveja seus conceitos 

e preconceitos em relação aos alunos, compreendendo que a razão da não aprendizagem de 

muitos deles não pode ser integralmente atribuída às condições socioeconômicas em que 

vivem ou à sua origem familiar, como apontou Heloísa Helena, no fragmento narrativo 

anterior. Para esta alfabetizadora:  

 

O grande destaque para as aprendizagens construídas é o educando. Esse 

sujeito, confiado todos os anos em nossas mãos e que anteriormente a esses 

estudos, acabava terceirizando a minha função enquanto professora, 

atribuindo a outros fatores o motivo da sua não aprendizagem, é o motivo 

pelo qual os estudos valeram e valem a pena. Hoje, sei que a aprendizagem 

depende da inclusão que eu possibilito a cada educando, depende das 

intervenções específicas, pensadas a partir de suas realidades e 

principalmente, depende da confiança no potencial de cada um. (Professora 

Alfabetizadora Heloísa Helena, Narrativa, 2015) 

 

Para a docente, o desenvolvimento de seus estudos é o fator que a fez direcionar novos 

olhares sobre o estudante e a sua função de alfabetizadora, modificando posturas docentes 

discriminatórias, excludentes, que eliminavam aqueles com maior dificuldade de 

aprendizagem e, portanto, mais necessitados de sua atenção, do campo do desejo de ensinar e 

aprender, passando, então, a ampliar o campo ético de apostar na capacidade de aprender de 

cada um de seus alunos.  

  Os resultados obtidos através da formação e atuação das professoras alfabetizadoras, 

de acordo com as narrativas, revelaram a redução da necessidade de correção de fluxo no 

município e permitiram a expansão da formação Pós-Construtivista geempiana às turmas 

regulares de alfabetização. Nas palavras de Esther, a ampliação da formação e do uso da 

metodologia objetivava “evitar essa correção que nós estávamos fazendo e atuar realmente no 

tempo certo, que era nas turmas de primeiro ano, onde a alfabetização precisa ser consolidada 

na verdade”.   

 Para a alfabetizadora, atuar no “tempo certo” seria garantir os direitos de 

aprendizagem da leitura e da escrita às crianças, no primeiro ano, aos seis anos de idade, 

reforçando uma preocupação com o fator tempo que, segundo Pain (apud GROSSI, 2010b, p. 

103), “é inimigo das dificuldades de aprendizagem”, argumentando sobre o equívoco de 

pensar que, com o tempo, as crianças estariam mais maduras para desenvolver suas 

habilidades e teriam menos dificuldades para aprender.  

 Diante das realidades enfrentadas nas turmas de correção de fluxo, a alfabetização é 

encarada como um fenômeno que demanda urgência, pois é através dela que os sujeitos se 
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inserem social e culturalmente nos contextos em que vivem, por isso, também, a atenção para 

que esse tempo da alfabetização, na trajetória escolar, não seja prorrogado e, com ele, se adie 

o que é necessário ser garantido aos alunos, logo no primeiro ano do Ensino Fundamental. 

 A professora alfabetizadora Sophia também conheceu o GEEMPA, em 2010, ainda 

quando atuava como diretora da Escola Municipal Rosália Mata, ao acompanhar o 

desenvolvimento do Programa de Correção de Fluxo, na turma da professora Heloísa Helena. 

O encantamento proporcionado pela experiência da colega levou Sophia a participar das 

formações, no ano seguinte. Para ela, “o GEEMPA veio para renovar, revolucionar as nossas 

aulas, provocando sempre o professor a pensar e refletir suas práticas”. Ainda sobre as 

aprendizagens no processo formativo, compartilha:  

 

Em 2011, tive a oportunidade e o prazer de participar das formações do 

GEEMPA, foi onde eu aprendi sobre o planejamento, o ser professor, 

identificar o nível psicogenético de cada aluno, fatores indispensáveis ao 

processo de alfabetização, que infelizmente a maioria dos professores não 

sabe como fazer. Conheci uma nova maneira de estar em aula, com jogos, 

dramáticas, aulas-entrevistas, eleição, grupos áulicos, enfim, com muito 

movimento e entusiasmo, e o principal, o objetivo de alfabetizar 100% na 

idade certa. (Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015) 

 

 Sophia destaca, no fragmento acima, conceituações e práticas referentes à maneira de 

ensinar e aprender Pós-Construtivista, uma “nova maneira de estar em sala” que, conforme ela 

expressa, garante aprendizagens reais a todos os alunos. Entretanto, no desdobramento 

narrativo de suas trajetórias, no âmbito da alfabetização, Sophia destaca, além do GEEMPA, 

as formações promovidas pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – 

como aquelas que também norteiam sua ação pedagógica, dando-lhe mais segurança para 

alfabetizar. No fragmento a seguir, pondera as contribuições específicas de cada formação:  

 

A minha formação para eu estar hoje na sala de alfabetização, a minha sala 

de aula para alfabetização foi o GEEMPA e o PNAIC, o PNAIC também 

contribuiu muito. O GEEMPA me trouxe segurança metodológica para estar 

aplicando a metodologia na sala de aula e o PNAIC me trouxe maturidade 

para lidar com os processos pedagógicos, também me ajudou na organização 

da rotina, me ajudou a compreender melhor o que é o currículo, de que 

forma se trabalha o currículo, o PNAIC me ajudou também na organização 

das sequências didáticas, me trouxe muito esclarecimento nas dúvidas do 

que era uma sequência didática e como trabalhar a sequência didática, eu 

confundia muito com projeto pedagógico, eu fazia muita confusão, isso me 

ajudou bastante. Então, hoje, eu me sinto muito segura para estar na sala de 

alfabetização. (Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015) 
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 O PNAIC, assinalado pela alfabetizadora, refere-se a um programa federal conhecido 

também como Pacto, que foi lançado em 2012, para, junto aos Estados e municípios, firmar 

um compromisso de alfabetizar as crianças da rede pública de ensino até os oito anos de 

idade. Ele foi introduzido em Tucano, no ano de 2013, para promover ações de formação 

continuada presencial, aos alfabetizadores e aos seus orientadores de estudo, dando apoio 

pedagógico, disponibilizando materiais didáticos e literários, jogos e tecnologias 

educacionais, além de propor avaliações sistemáticas.    

 As alfabetizadoras ressaltam que, no período em que as formações do PNAIC foram 

introduzidas em Tucano, já se trabalhava com a proposta formativa geempiana, pautada no 

estudo do Pós-Construtivismo, tornando necessária uma articulação formativa entre as duas 

propostas. Conforme a professora Esther: 

 

O Pacto dizia no seu documento que o município que tinha a metodologia, 

que o Pacto não é para dar conta da metodologia não, não! Não é uma 

metodologia, o Pacto traz estudos teóricos de como a gente introduzir essa 

metodologia. É a questão do garantir, do legitimar esses direitos, de trazer as 

leis, de trazer esse compromisso do professor com a alfabetização [...] no 

documento regia que: o município que já tinha a metodologia de 

alfabetização que podia continuar com a metodologia. Então 2013, 2014, o 

GEEMPA continuou no município, através do Pacto, que o Pacto garantia 

esse chamar nosso grupo de professores alfabetizadores para a 

responsabilidade, um compromisso maior para a alfabetização e garantir, 

nesse tempo certo, essa alfabetização no tempo certo, e o GEEMPA vem 

para dar conta dessa metodologia, para efetivar mesmo essas ações que o 

Pacto traz no processo de alfabetização. (Professora Alfabetizadora Esther, 

Narrativa, 2015)  

 

 Assim, segundo narra a alfabetizadora, a metodologia geempiana teve continuidade 

junto às formações do PNAIC, o qual, conforme consta em seu Caderno de Apresentação, 

(BRASIL, 2012b), desenvolvia ações que contribuíam para o debate acerca dos direitos de 

aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização, para os processos de avaliação e 

acompanhamento dessas aprendizagens, para o planejamento e a avaliação de situações 

didáticas, além do conhecimento e da utilização dos materiais disponibilizados pelo MEC. 

Rô, que também experienciou os estudos no PNAIC, o associou ao Pró-Letramento, 

pois, segundo ela, ambos constituem formações que apresentam semelhanças quanto ao foco 

em Linguagem e Matemática, o PNAIC, entretanto, com materiais mais diversificados, 

“teorias mais detalhadas, separadas por módulos que envolviam o lúdico, que envolviam as 

crianças que moravam no sertão, que envolviam as crianças que moravam na cidade” 

(Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015). De acordo com esta alfabetizadora, a 
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formação e os materiais disponibilizados estariam voltados para atender a diferentes contextos 

de ensino: tanto escolas situadas na zona urbana quanto na zona rural (identificada por ela 

como “sertão”, reforçando a relação sertão/ruralidade), de modo a atender a suas 

especificidades, pois, como reforça a alfabetizadora, “são situações diferentes, cada região 

tem seu próprio ambiente, seu jeito de ver a vida, a sua cultura; são culturas, realidades 

diferentes, cabe a nós como educadores adaptar, tentar interpretar cada um”.  

 De acordo com os fatos narrados, até aqui, pelas alfabetizadoras, podemos notar que, 

embora com um trabalho paralelo e simultâneo, ao longo de 2013 e 2014, PNAIC e GEEMPA 

apresentavam divergências quando o assunto era a “idade certa” de alfabetização.  Enquanto o 

PNAIC estabelece uma idade máxima (oito anos de idade/ terceiro ano do Ensino 

Fundamental), para a alfabetização na rede pública de ensino, o GEEMPA assume o 

compromisso de alfabetizar as crianças no primeiro ano, não postergando a garantia das 

aprendizagens básicas da leitura e da escrita por mais dois anos.  

 Ainda que, nacionalmente, a compreensão da alfabetização se dê a favor do ciclo de 

aprendizagem (crianças alfabetizadas ao final do terceiro ano), as alfabetizadoras do sertão 

assumem o compromisso de consolidar a alfabetização no primeiro ano, meta que, conforme 

apontam, ao longo das narrativas, para ser alcançada, depende do compromisso pedagógico e 

das práticas desenvolvidas, das provocações que precisam ser feitas para que os alunos 

aprendam. Neste sentido, Sophia expressa: “nosso desafio é preparar nossos alunos, 

alfabetizando-os na idade certa e mostrando-lhes que o caminho para mudar nossa história 

chama-se Educação”.  

 Diante dos impasses quanto ao tempo de concretização da alfabetização, evidenciados 

nas narrativas, podemos refletir junto a Morais (2014), para quem, com base em estudos 

científicos, não há uma “idade certa” para aprender, uma vez que o início da alfabetização 

varia muito entre os países, levando-se em consideração a existência de diferenças culturais. 

Ainda conforme este autor é importante que o poder público decida sobre uma idade única 

para o começo da alfabetização, de tal modo que as desigualdades socioculturais preexistentes 

não afetem a finalidade esperada. Contudo, reforça que:  

 

O plano de postergar o prazo da alfabetização no setor público, de longe o 

maior do Brasil, para o fim do 3º ano pode revelar a impotência de uma 

motivação dificilmente confessável, isto é, não poder ou não querer dar aos 

professores atuais e futuros tanto a formação quanto o status que as 

exigências e a importância de sua missão requerem. (MORAIS, 2014, p. 55) 
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 O que se tem observado, na realidade brasileira, é que, enquanto o ensino público foca 

na garantia da leitura e da escrita, com autonomia, para crianças até os oito anos de idade, em 

muitas instituições de ensino particular, por exemplo, as crianças entram no primeiro ano 

dominando muitos fundamentos do nosso sistema de escrita alfabética e a maioria alfabetiza-

se ao final desse mesmo ano.  Para Morais (2014), o que se evidencia com essa postura do 

sistema educativo brasileiro é o objetivo de formar uma elite, deixando-se as crianças das 

classes socioeconômicas mais elevadas alfabetizadas ao final do primeiro ano, enquanto as 

crianças das classes populares precisam de três anos para aprender tudo aquilo que as outras 

aprendem em apenas um ano.     

 Com as formações Pós-Construtivistas do GEEMPA, as alfabetizadoras do sertão 

passam a defender a possibilidade de que as crianças das classes populares também alcancem 

a alfabetização durante o primeiro ano, buscando assegurar que elas possam ler e escrever ao 

final do ano letivo, contrariando as expectativas de políticas que incentivam as desigualdades 

no âmbito dos direitos de alfabetização: “os nossos alunos precisam estar saindo do primeiro 

ano com essa alfabetização consolidada, no sentido de estar garantido a eles realmente esse ler 

e esse escrever com autonomia e que eles possam continuar do segundo ano com essa pós-

alfabetização” (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015).  

 A professora Estela relata ter participado de cursos de alfabetização como Pró-

Letramento, Pacto Estadual e PNAIC, mas é ao GEEMPA que ela atribui uma aprendizagem 

superior daquilo que constitui o ser alfabetizadora: “aprendi muito e toda aprendizagem é 

válida, foram experiências proveitosas em minha prática cotidiana, mas foi com o 

conhecimento do GEEMPA que minha prática ganhou mais significado, hoje sei que caminho 

seguir para que possam aprender”. 

 Estela toma o GEEMPA também como um “acontecimento-charneira” (JOSSO, 2010) 

em sua vida, principalmente por representar um processo formativo que divide e articula o 

sentido de sua prática em duas etapas. Ao retomar e refletir sobre seu início neste processo 

formativo recorda experiências pedagógicas de antes e as compara com aquelas realizadas 

posteriormente às formações Pós-Construtivistas:  

 

Eu entrei no primeiro ano, foi quando começou a formação do GEEMPA, 

começamos a participar dos encontros das formações e eu comecei a 

relembrar, conhecendo o GEEMPA, eu comecei a relembrar o que eu tinha 

passado com esses alunos que estavam em defasagem, que eu não tinha 

conseguido ajudar a eles aprenderem a ler e escrever e o GEEMPA me abriu 

os olhos para tudo isso; quanta coisa eu deixei de ensinar para aqueles 

alunos, por conta de não saber, porque, se eu já conhecesse o GEEMPA, 
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naquele tempo, tudo tinha sido diferente, quanta coisa aqueles alunos 

perderam porque eu não sabia o que fazer, como ensinar, como ajudar a eles 

a sair dessa defasagem. (Professora Alfabetizadora Estela, Narrativa, 2015) 

     

 Estela recorda as experiências com suas primeiras turmas, as dificuldades para ensinar 

crianças em defasagem idade/série, atribuindo os insucessos que obteve a sua falta de 

conhecimento. Como as práticas alfabetizadoras são resultantes das teorias contidas nas 

formações que as professoras tiveram/têm, e nas marcas de tudo aquilo que foi vivenciado em 

suas vidas, Estela evidencia a aprendizagem de novas práticas, por meio da experiência 

formativa no GEEEMPA, que, conforme enuncia no trecho narrativo, poderiam ter revertido 

os insucessos nas turmas anteriores, caso as tivesse elaborado para si, a tempo.   

 A professora Rô também afirma: “de todos os cursos de formação continuada nas 

séries iniciais que participei, o GEEMPA foi um dos quais mais adquiri conhecimentos, teoria 

e prática para minha profissão professora”. Rô destaca, para além das aprendizagens sobre a 

concepção teórico-metodológica de alfabetização Pós-Construtivista, como a formação 

direcionava a organização de grupos de estudos dos professores: 

 

Grupos de estudos realizados pelos professores acerca das suas turmas, em 

que se destaca o que está dando certo, o que precisa melhorar, e os avanços 

que cada um da turma teve. As estratégias e práticas que os educadores se 

propõem a criar, para que os seus alunos avancem rumo à aprendizagem, 

levando em consideração o estudo das aulas entrevistas e os níveis de 

aprendizagem em que cada aluno passa para escrever e ler, palavras e textos, 

e como agem nas suas produções textuais. (Professora Alfabetizadora Rô, 

Narrativa, 2015) 

 

 O grupo de estudo, conforme é apresentado por Rô, representa um espaço dialógico de 

formação, onde são socializados, entre os pares, saberes e práticas, espaço de confronto e 

conflito, ao se debruçarem sobre as reais aprendizagens dos alunos, onde se tecem e se 

compartilham estratégias de intervenção pedagógica, e a alfabetizadora aprende a partir da 

reflexão sobre a própria prática. Podemos dizer que é nesse movimento de socialização, 

reflexão e produção coletiva, que o conhecimento se gesta.   

 Outro aspecto a se destacar, a partir da narrativa de Rô é, portanto, a caracterização de 

uma formação dentro das dimensões da própria profissão, quando as alfabetizadoras assumem 

o protagonismo da própria formação, pautando os estudos em situações concretas, vividas na 

sala de aula.  
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 O conjunto das narrativas nos permite perceber que as alfabetizadoras compartilham 

semelhantes experiências formativas voltadas para a alfabetização, porém, cada uma delas 

ressignifica estas experiências, a partir de suas visões particulares, dos sentidos e sentimentos 

despertados, ao longo do vivido. O entrelace das narrativas aponta, ainda, para um 

entendimento singular sobre a importância da formação continuada, que levou as 

alfabetizadoras ao estudo, para a revisão de conceitos, vinculando teoria e prática e se 

apropriando, principalmente, das elaborações científicas Pós-Construtivistas.  

 Diante das aprendizagens decorrentes dos processos formativos trazidos à luz pelas 

narrativas, segue o pensamento de Esther, que revela consciência sobre o poder transformador 

que a trajetória formativa possui e o reconhecimento de que aprender é uma tarefa que nunca 

cessa: “Vivo com a certeza de que todas essas formações/aprendizagens são reais e 

necessárias. Sei que não estou mais a mesma de quando me lancei nessa aventura 

inesquecível, que é a educação dentro de mim. Trago comigo que muito ainda vou 

viver/aprender”.  

 

4.3 Novas perspectivas formativas: o desafio da mudança 

 

 Vindas de um peculiar histórico formativo voltado para a alfabetização, pautado no 

Pós-Construtivismo preconizado pelo GEEMPA e nas orientações do PNAIC, ambos 

propostos pelo MEC, as alfabetizadoras do sertão depararam-se, em 2015, com a instauração 

de uma nova proposta formativa, com base em diferentes pressupostos teórico-metodológicos 

de alfabetização, no município de Tucano-BA.  

 O contrato firmado com o grupo geempiano para realizar formações Pós-

Construtivistas e assessorias com as alfabetizadoras do município, amparado também pelo 

MEC, no período de 2010 a 2014, não foi renovado em 2015. Em consequência disso, as 

professoras alfabetizadoras iniciaram suas atividades letivas, embora sem adesão oficial do 

município, dando continuidade à proposta metodológica Pós-Construtivista, aprendida e 

desenvolvida nos últimos anos, aguardando apenas a continuidade da formação referente ao 

PNAIC.  

 Todavia, o Plano Municipal de Educação de Tucano – PME 2015-2025, aprovado no 

segundo semestre de 2015, expõe em sua proposta pedagógica que o contexto educacional do 

município “visa a uma educação que conquiste a alfabetização no final do terceiro ano, 

através de políticas e programas alfabetizadores tais como: Pacto, PNAIC, Despertar, Mais 

Educação que norteiam as práticas pedagógicas dos professores” (SEMEC, 2015, p. 53). 
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Neste sentido, Tucano passou a estimular a realização de atividades inerentes a programas de 

alfabetização, tais como o Pacto Estadual e PNAIC, inserindo seus processos formativos e 

seus instrumentos de avaliação e monitoramento no cotidiano das escolas.  

 Tendo como meta específica alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 

terceiro ano do Ensino Fundamental, aos oito anos de idade, apresenta, dentre suas estratégias, 

efetivar as políticas públicas de alfabetização através da manutenção do compromisso firmado 

entre os entes federados. O Pacto pela Educação ou, ainda, o Pacto Estadual, materializa este 

compromisso; um acordo firmado entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia e o 

município de Tucano, assim como ocorre em outros municípios baianos, com o intuito de 

integrar as redes e sistemas públicos de ensino, concretizando um trabalho conjunto entre os 

sistemas municipais e o estadual.   

 O Pacto Estadual surgiu em 2011, a partir de uma experiência bem-sucedida no Estado 

do Ceará, que apontou o material produzido por um grupo de professores especialistas em 

alfabetização da Universidade do Estado do Ceará para ser utilizado pela Secretaria Estadual 

da Educação da Bahia e os municípios que aderissem ao Pacto.  

 Neste programa,
23

 o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, direciona 

a formação e se responsabiliza pelo acompanhamento e a avaliação de suas ações, assim como 

a publicação e a distribuição de materiais pedagógicos para estudantes e professores, cabendo, 

aos municípios, garantir a participação dos professores nas atividades formativas.  

 Conforme Pain (2009, p. 49), “quando do governo sai uma proposta, por mais que a 

gente sinta que a proposta tenha sido formulada a partir do desejo dos professores, ao chegar à 

base que irá realizá-la haverá singularidade. Para cada um, esta proposta terá significado 

próprio”. No caso específico da proposta formativa do Pacto Estadual, os sentidos e 

significados a ela atribuídos, expressos pelas alfabetizadoras em seus textos narrativos, são 

repletos de dúvidas e inquietações. As alfabetizadoras apontam que o município não teria 

aderido a tal proposta, em atendimento aos seus desejos, prevalecendo o sentimento de que 

suas singularidades pessoais e profissionais não estariam sendo consideradas, compreendendo 

a apropriação do Pacto Estadual como uma imposição institucional. 

 Este sentimento, expresso nas narrativas, elucida o modo como diversas propostas 

formativas costumam ser trazidas e efetivadas no município sem que se estabeleçam diálogos 

prévios com os docentes, buscando compreender seus anseios e necessidades mais 

                                                           
23

 Maiores informações sobre o Pacto pela Alfabetização, disponíveis em: 

<http://municipios.educacao.ba.gov.br/pacto>. Acesso em: 18 jan. 2016 

  

http://municipios.educacao.ba.gov.br/pacto
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primordiais. Acaba-se por se instalar propostas, muitas vezes, desconexas com as realidades 

vividas, prevalecendo o sentido de obrigatoriedade de participação em detrimento do desejo 

pessoal e profissional de cada sujeito.  

 A respeito da proposição formativa do Pacto Estadual, Esther narra:  

 

Embora o município esteja trazendo uma outra proposta para as turmas de 

alfabetização que é o Pacto, eu introduzi já com a metodologia Pós-

Construtivista e que agora nós estamos recebendo uma outra formação que é 

o Pacto Estadual, que está sendo oferecida pelo município e que, assim, eu 

não estou ainda conseguindo fazer diferente do Pós-Construtivismo, porque 

eu acompanhei enquanto coordenadora essas turmas e posso assegurar dos 

resultados que nós obtivemos, aqui no município, no campo da 

alfabetização. Os nossos alunos saindo lendo e escrevendo textos com muita 

autonomia e consolidando essa alfabetização ainda no primeiro ano, no 

tempo certo. Então, assim, eu não consigo fazer diferente, porque eu estou 

tendo a oportunidade de estar experimentando com os meus alunos, que é 

possível ser consolidada essa alfabetização agora no primeiro ano, que é 

possível, e como já tenho alunos alfabetizados, e chegar essa totalidade que é 

a busca do 100%. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 
 

 Esther reforça que já possui uma concepção teórico-metodológica definida de 

alfabetização, esta que passou a ser elaborada, pessoalmente, ao longo do período em que 

atuou como coordenadora de alfabetização no município e que, hoje, leva para sua prática 

educativa, em sala de aula. Aborda como a nova formação proposta pelo Pacto vai de 

encontro às elaborações Pós-Construtivistas assumidas por ela, contrapondo-se, por exemplo, 

à sua defesa da alfabetização no primeiro ano, e não ao final do terceiro ano, como preconiza 

o Pacto.  

 As formações do Pacto Estadual tiveram início somente no segundo semestre de 2015, 

a partir do mês de agosto, de modo que as professoras já apresentavam um planejamento para 

o ano letivo, em suas turmas, baseado na teoria Pós-Construtivista, teoria pela qual as 

professoras revelam um forte sentido de pertencimento, que poderia ser identificado com a 

dificuldade de abertura ao novo, ao diferente, daquilo que já estavam acostumadas, como 

demonstrou Esther.   

 Segundo Stein (2009, p. 36), “há muita dificuldade em mudar de teoria, em assimilar 

teorias novas, em perceber que a cada momento, é importante saber de novo, para que o nosso 

trabalho seja guiado pelo melhor conhecimento produzido”. Contudo, para as alfabetizadoras 

do Sertão, a dificuldade em aderir a essa nova mudança proposta está pautada na crença de 

que o melhor conhecimento produzido para trabalhar com o ensino e a aprendizagem inicial 

da leitura e da escrita é o Pós-Construtivismo.  
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 Mudar implica um novo processo de desconstrução e construção de conceitos, requer 

percorrer caminhos distintos daqueles antes percorridos. Mudar implica, também, correr o 

risco de que a novidade possa não atender as expectativas geradas. Requer abertura ao 

novo/diferente, e “o caminho do novo sempre é arriscado, exigindo de quem o trilha maior 

segurança, experiência e conhecimento” (GARCIA, 2008, p. 24). Nesse contexto, diante das 

novas proposições formativas, o sentimento que prevalece nas alfabetizadoras é o de 

insegurança, insatisfação. Esther chega a cogitar a possibilidade de não atuar mais em turmas 

de alfabetização, nos anos seguintes, como pode ser observado no seguinte trecho:  

  

Agora, em 2015, de alfabetização foi um desejo de estar, mas que assim, eu 

adoto a metodologia, mas eu não sei se é um desejo continuar se for 

realmente para mudança de proposta, de metodologia, continuar sendo uma 

professora alfabetizadora, porque eu acredito que eu não posso, enquanto 

professora alfabetizadora, enquanto pessoa, enquanto pessoa professora 

alfabetizadora, estar regredindo e é isso que eu vejo, essa proposta atual para 

alfabetizar, uma regressão de tudo que eu vinha construindo, ter a 

possibilidade de fazer diferente as turmas que eu fiz anterior, nos anos 

anteriores de alfabetização, e estar buscando, agora, para um campo de 

regressão. Então, assim, é o meu desejo continuar, em 2015, com a 

metodologia, buscando fazer o que eu venho fazendo, desenvolvendo nas 

minhas turmas, e que eu estou acompanhando a aprendizagem acontecer. 

(Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

 O Pacto Estadual é compreendido por Esther como uma regressão diante de tudo que 

tem sido elaborado, teórica e metodologicamente, por ela. Continuar alfabetizando, a partir 

dessa nova proposta, representaria, para esta professora, abrir mão de suas crenças e ideais, o 

que ela revela não estar disposta a fazer. 

 A professora Sophia relata que antes do Pacto Estadual ter sido implantado para todas 

as turmas regulares de alfabetização, em 2015, o município já havia experimentado seu 

processo formativo e posto em prática sua metodologia em algumas turmas de alfabetização, 

selecionadas para desenvolverem uma espécie de projeto-piloto no ano de 2013. Mediante a 

oportunidade de levar a Tucano o Progestão, curso de formação de gestores escolares, o 

município precisava vincular-se ao Pacto Estadual, para ser beneficiado pelo referido curso. 

De acordo com Sophia:  

 

Para o município de Tucano receber a formação do Progestão tinha que vir 

vinculado a ele o Pacto Estadual. E o Pacto Estadual, tinha que ser aplicado 

nas turmas de primeiro ano, turmas em que vinha sendo desenvolvido um 

trabalho já bem estruturado, conhecido e organizado pelos professores, os 

professores aplicavam a metodologia do GEEMPA, e agora veio essa 

proposta do Pacto Estadual, algo que já era trabalhado no Estado da Bahia 
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quase todo, mas que, para Tucano, era novo, e nos causava um pouco de 

medo e constrangimento. [...] Nós não queríamos, no momento, porque já 

estávamos adaptadas ao GEEMPA, e tendo bons resultados, e a gente 

conhecia um pouco do Pacto Estadual, nós conhecemos ele no ano anterior, 

pelos outros municípios que participavam também do PNAIC e que, como 

não tinham metodologia, eles aderiram o Pacto Estadual. Eu, 

particularmente, nunca vi o Pacto Estadual como algo ruim ou negativo, não. 

Pelo contrário, eu via o Pacto Estadual como algo bom, ele traz uma 

organização de tempos de estudo, um planejamento, uma rotina, que eu 

achava interessante, pelo o que eu via as colegas apresentando lá. Mas, no 

meu pensamento, estava assim: o Pacto Estadual é algo bom para quem não 

tinha uma outra rotina, para quem não tinha uma outra organização para 

alfabetização, no nosso caso não, nós já tínhamos uma organização, que eu 

percebia que envolvia o que o Pacto Estadual trazia e algo a mais, as aulas-

entrevistas, os grupos áulicos, as escadas, os estudos em grupos, pequenos 

grupos, que diz tudo, um montão de coisa. Então, assim, para a gente, 

naquele momento, era como se fosse um retrocesso ter que aderir ao Pacto 

Estadual, não que ele fosse ruim, mas que nós já tínhamos uma organização 

melhor do que ele, eu via dessa forma, e muitas outras colegas. (Professora 

Alfabetizadora Sophia, Narrativa 2015) 

 

 No trecho acima, Sophia descreve o contexto de inserção inicial do Pacto Estadual em 

Tucano e expressa a sua compreensão acerca deste processo formativo como uma proposta 

positiva para municípios que não dispunham, anteriormente, de uma orientação teórica e 

metodológica específica para a alfabetização, assim como Tucano já apresentava com o 

GEEMPA. Sophia compartilha do mesmo sentimento de Esther, de que interromper uma 

formação Pós-Construtivista para a implementação do Pacto Estadual representaria uma 

regressão, um retrocesso diante da organização para a alfabetização que já haviam construído, 

com toda a estrutura didática que o Pós-Construtivismo dispõe. 

 Outro aspecto questionado pela alfabetizadora Esther diz respeito à base teórica para a 

formação dos professores, no Pacto Estadual, e o direcionamento das intervenções didáticas 

em sala de aula:  

 

Nessa nova perspectiva aí da metodologia, a gente não tem, infelizmente, eu 

não visualizo uma metodologia bem fundamentada para essas práticas em 

sala de aula. Inclusive, assim, eu não tenho referenciais teóricos que fecham 

para embasar na metodologia, para alfabetizar com o Pacto, que no 

GEEMPA, quando a gente introduziu essa formação que vem todos os 

teóricos fundamentando cada uma dessas atividades que eu acabei de relatar: 

Por que eu trabalho com o grupo? Por que a psicogênese? Por que a 

importância da aula-entrevista? A importância do trabalho com a matemática 

na proposta dos jogos? Das atividades diferenciadas? Que aí vem uma 

fundamentação, com Vygotsky, com Gerárd Vergnaud, com a Doutora 

Esther Pillar Grossi, que é a grande, a pessoa responsável por toda a linha 

teórica e o grupo de estudos que não se esgotam do GEEMPA, tem também 

o Piaget que vem fundamentar, tem no campo da questão das aprendizagens 
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também cognitivas que é a Sara, Sara Pain. (Professora Alfabetizadora 

Esther, Narrativa, 2015) 

 

 

 Segundo Esther, o Pacto não apresenta uma concepção teórico-metodológica de 

alfabetização definida, assim como ela visualiza no GEEMPA, com fundamentações 

específicas para cada atividade desenvolvida, dando-lhe embasamento e segurança em sua 

prática. Conforme ainda narra Esther, o Pacto “traz a mistura das práticas pedagógicas, dos 

fundamentos teóricos” que, segundo ela, pautada nas orientações Pós-Construtivistas, esta 

mistura das teorias e metodologias não traz bons resultados para as aprendizagens das 

crianças. Estas ideias de Esther podem ser vinculadas às de Grossi (1990a, p. 66), pois uma 

alfabetização pautada na mistura de teorias “não pode dar certo porque será como tentar 

misturar água e óleo, cujas densidades diferentes não combinam”. Diante disso, a 

alfabetizadora Esther reforça não conseguir identificar, na proposta formativa do Pacto, qual 

seria a sua concepção norteadora. 

 Uma breve observação sobre o material didático produzido para ancorar o Pacto, na 

Bahia, permite perceber que este é composto pela “Proposta Didática para Alfabetizar 

Letrando” (SIMONETTI, 2011a), pelo manual do professor “Alfabetização Matemática” 

(SANTANA et al, 2013), bem como pelo livro de leitura “Parece... mas não é” (SIMONETTI, 

2011b). Apresenta, portanto, uma proposta didática para alfabetizar na perspectiva do 

letramento, a partir da compreensão de Soares (2013) a respeito do alfabetizar e letrar como 

processos de ensino e aprendizagem distintos, porém simultâneos e inseparáveis.  

 Em sua elaboração didática, Simonetti (2011a, p. 11) afirma tratar-se de um material 

que procura propiciar, ao mesmo tempo, a aquisição da leitura e escrita e sua inserção em 

práticas culturais, “possibilitar ao aprendiz a compreensão do sistema escrito em/no uso das 

práticas sociais, culturais, de leitura, oralidade e escrita, e dos procedimentos nelas 

envolvidos: os procedimentos do falante, do ouvinte, do leitor e do escritor”.  

 Diante dos parâmetros fundamentalmente distintos entre as concepções que orientam a 

nova proposta formativa e didática e as concepções que as alfabetizadoras têm elaborado para 

si, percebemos, por meio das narrativas, que estas procuram enfatizar que suas formas de 

atuação em sala de aula estão profundamente enraizadas no paradigma de alfabetização Pós-

Construtivista, calcado na psicogênese da alfabetização, essencialmente preocupado com o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas que permitem à criança a aquisição da leitura, da 

escrita e o conhecimento do mundo, de modo que, o atual momento de mudanças formativas 

tem causado um desequilíbrio, acompanhado de angústias e incertezas. 
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 No fragmento que se segue, a alfabetizadora Estela narra sua relação com as 

aprendizagens Pós-Construtivistas nas formações promovidas pelo GEEMPA, e o modo como 

estas aprendizagens fundamentam suas práticas e a impulsionam na continuidade de sua tarefa 

profissional como alfabetizadora:  

 

O GEEMPA, ele foi uma escola para mim, uma escola que eu aprendi, de 

uma forma diferente, ajudar os meus alunos aprenderem. E hoje em dia eu 

não sei trabalhar de outra forma e também não me vejo numa outra turma 

de quarto ou de quinto ano, a minha turma é uma turma de alfabetização e 

cada ano ela é mudada e eu a cada ano quero, realmente, ficar com turmas de 

alfabetização, que passar para eles toda essa minha experiência, e ajudar eles 

com certeza aprenderem. [...] Então, o GEEMPA, para mim, ele foi uma 

experiência que eu não vou esquecer nunca na minha vida, é uma coisa que 

marcou e marca a minha vida até hoje e eu só sei ensinar desse jeito, dessa 

forma, eu não sei... se for para voltar ao que era antes eu não vou conseguir, 

porque é uma coisa que já está ali, entranhada, é uma coisa que eu conheci 

que mudou não só a minha prática como também a minha vida pessoal. 

(Professora Alfabetizadora Estela, Narrativa, 2015, grifos meus)  

 

 A perspectiva Pós-Construtivista de alfabetização encontra-se profundamente 

entranhada no modo de ser e fazer da alfabetizadora, o que não lhe permite outros olhares e a 

visualização de outros modos de fazer. Por meio do exposto, percebemos os sentidos e 

significados da mudança formativa e da prática pedagógica que a acompanham, e que estes se 

configuram como uma forma de resistência, em face da legitimação de outros saberes e outras 

experiências formativas, que foram desenvolvidas ao longo da própria trajetória profissional e 

pessoal. 

 Podemos afirmar que a predisposição pessoal para a mudança perpassa pela ampliação 

do conhecimento de experiências bem-sucedidas. Diante disso, Bela até sinaliza a 

possibilidade de olhares para novas perspectivas formativas e metodológicas, mas não abre 

mão daquilo que trouxe avanços e resultados positivos em sua prática, como observamos no 

trecho que se segue:  

 

Agora, o GEEMPA, ele tá enrraigado, mesmo que a gente queira olhar para 

outro canto, a gente olha, mas o GEEMPA, ele não sai mais porque é algo 

que faz com que você conheça o seu aluno por inteiro e você sinta com ele o 

que ele sentiu, o que ele sente, que você esteja feliz com ele, quando ele está 

feliz e você percebe o seu aluno avançando, seu aluno aprendendo, seu aluno 

crescendo né, e a gente aprende junto com ele, porque a cada turma que eu 

pego é um novo aprendizado, é um novo olhar. (Professora Alfabetizadora 

Bela, Narrativa, 2015)  

 

 A narrativa reforça o sentimento de apropriação e enraizamento do GEEMPA e das 

aprendizagens a ele relacionadas, sentimento que se amplia em face do reconhecimento de 
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avanços nas aprendizagens dos alunos. Diante disso, não podemos deixar de notar a 

complexidade que envolve a implementação de uma nova perspectiva formativa e das 

proposições teórico-metodológicas que a acompanham, visto que as alfabetizadoras trazem 

consigo seus históricos de formação, suas concepções, suas práticas, bem como suas 

subjetividades, toda uma gama de peculiaridades que também se referem a suas emoções e 

desejos.  

 Podemos extrair, das narrativas, que a resistência a novas diretrizes procura ser 

justificada, pelas alfabetizadoras, a partir de uma discordância teórica e/ou pelo desejo de 

manutenção de práticas construídas ao longo de uma trajetória formativo-profissional, sendo 

reconhecidas como práticas de excelência diante dos resultados que apontam. Na reflexão que 

empreendem, as alfabetizadoras ponderam os resultados positivos que têm galgado junto às 

suas turmas de alfabetização, no exercício de práticas ligadas ao Pós-Construtivismo, práticas 

aprendidas e apreendidas em processos formativos ligados ao GEEMPA, evidenciando 

desinteresse, diante das novas proposições formativas, em modificar práticas já arraigadas no 

cotidiano de sua atividade docente, evidenciando que mudanças e inovações formativas e 

pedagógicas estão intimamente ligadas ao pensamento reflexivo que o professor tem sobre 

sua prática.  

 No entrelace das reflexões empreendidas, até aqui, pelas docentes, acerca de seus 

tecidos formativos, seus caminhos pela docência/alfabetização, acompanhamos como estas 

trazem as implicações do vivido e do experienciado no território da profissão, no contexto 

sertanejo. Os processos formativos, em especial aqueles específicos da alfabetização, 

influenciam de maneira muito singular no desdobramento das práticas pedagógicas das 

alfabetizadoras do sertão, como podemos acompanhar no espaço de discussão aberto no 

capítulo que se segue.   
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 5 DOCÊNCIA NO SERTÃO BAIANO:  

perspectivas e singularidades  
 

Para um trabalho que se quer,  

sempre a ferramenta se tem. 

(ROSA, 2001, p. 11) 
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Sabemos que é dentro do espaço escolar que a professora alfabetizadora vai 

(re)construindo e (re)significando seu fazer docente. Sendo a escola uma instituição que 

revela os valores, tradições e culturas do espaço em que está inserida, entendemos que a 

docência e as práticas de alfabetização nas escolas do sertão baiano precisam se apresentar de 

forma singular, visando atender as demandas educacionais de seu povo, acolhendo as 

especificidades do lugar, de seus contextos sociais, políticos, culturais e dos modos 

particulares de vida de suas gentes.  

 Garantir uma aprendizagem real e significativa pode ser compreendido como o 

caminho para modificar o quadro elevado de analfabetismo que ainda persiste no contexto do 

sertão nordestino, possibilitando aos sujeitos, por meio do desenvolvimento da leitura e da 

escrita, a garantia de uma efetiva participação na sociedade letrada e o exercício pleno da 

cidadania. Para tanto, partindo da compreensão do que a epígrafe de Rosa (2001) nos traz, 

entendemos que para o alcance dessa aprendizagem é preciso que as alfabetizadoras definam 

bem as “ferramentas” a serem utilizadas, isto é, as bases teóricas e os procedimentos 

metodológicos norteadores de sua prática pedagógica.  

 Um olhar direcionado para as trajetórias formativas das alfabetizadoras do sertão 

permite-nos uma compreensão de como estas trajetórias atravessam seus percursos 

profissionais, contribuindo para a construção do saber-fazer docente, especialmente para a 

materialização de suas práticas pedagógicas e a escolha de suas “ferramentas”.
24

  

 As práticas das alfabetizadoras são resultantes das teorias contidas nas formações que 

tiveram e nas marcas de tudo aquilo que foi vivenciado por elas. Como afirma Nóvoa 

(2000b): 

 

Essa profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma maneira de 

compreendê-la em toda sua complexidade humana e científica. É que ser 

professor obriga a opções constantes, que cruzam nossa maneira de ser com 

nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de ensinar a 

nossa maneira de ser. (NÓVOA, 2000b, p. 10) 

 

 Como as alfabetizadoras do sertão passaram por um longo período de formação Pós-

Construtivista no GEEMPA, este processo formativo tem uma influência muito grande em 

suas vidas e no desdobramento de suas práticas alfabetizadoras, buscando ressignificar as 

                                                           
24

 A palavra “ferramentas” é tomada, aqui, com o sentido de meios para conseguir um objetivo, maneiras de 

fazer, método.  

 

http://www.sinonimos.com.br/metodo/
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aprendizagens neste campo teórico-metodológico para atuar no contexto das escolas do 

sertão.  

 Assim, ao longo deste capítulo, buscamos conhecer melhor as “práticas cotidianas”, as 

“maneiras de fazer” (CERTEAU, 2014, p. 37) e viver a profissão das alfabetizadoras do 

sertão, compreendendo suas escolhas metodológicas e as posições teóricas às quais estão 

atreladas no processo de alfabetização.  

 

5.1 Construção da aprendizagem no Pós-Construtivismo 

 

 O Pós-Construtivismo ou ainda Construtivismo Pós-Piagetiano é assumido pelas 

alfabetizadoras do sertão como a linha teórico-metodológica que sustenta suas práticas. Esta 

metodologia parte do princípio de que a aprendizagem é uma construção cuja centralidade 

está na criança que pensa e elabora hipóteses sobre a língua escrita e a leitura. Nessa 

perspectiva, a única forma de produzir conhecimentos, eficazmente, é através da construção 

pessoal de hipóteses inicialmente incompletas ou equivocadas (o que tem sido 

tradicionalmente compreendido como a noção de “erro”), mas que, à medida que a criança 

mergulha nos elementos que compõem os campos conceituais da leitura e da escrita, por 

exemplo, ela começa a aprender, avançando para a construção de hipóteses mais elaboradas.  

 A concepção defendida por Piaget e pelos Pós-Piagetianos é que as “estruturas do 

pensamento, do julgamento e da argumentação são resultado de uma construção realizada por 

parte da criança em longas etapas de reflexão, de remanejamento” (FREITAG, 2009, p. 27). 

São estruturas que resultam da ação da criança sobre o mundo, da interação com seu meio e 

com seus pares.   

 Na tessitura de sua narrativa, Sophia afirma: “aprendi que criança pensa, a criança tem 

sentimento, tem vontade e tem conhecimento, muito conhecimento, que eles têm muito a nos 

ensinar e a nos oferecer, não são tábuas rasas [...], cada um com sua história, com suas marcas 

e que eles sabem muita coisa”. Aqui, a professora assume a centralidade no aluno como um 

sujeito ativo, que pensa e que tem condições de produzir o próprio conhecimento, sendo capaz 

de auxiliar na produção do conhecimento do outro, além de que ele não espera entrar na 

escola para ter ideias sobre a leitura e a escrita, já traz consigo conhecimentos prévios sobre 

esses campos conceituais, além de seu conhecimento de mundo. 

 A criança constrói aprendizagem, então, inferindo, elaborando hipóteses a partir das 

questões do cotidiano e das provocações feitas pela mediação do professor: “o professor deixa 
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de ser o único detentor do conhecimento e passa a ser o mediador do processo, valorizando 

sempre a troca de aprendizagem” (Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 2015).  

 Como evidencia Bela, no Pós-Construtivismo, o professor assume o papel de 

mediador, aquele que cria condições para que o outro aprenda e, neste sentido, Grossi (2007) 

chama a atenção para o modo como essas condições precisam ser criadas. Segundo esta 

autora, ensinar não pode ser confundido com o ato de dar respostas prontas, fornecer uma 

explicação, isso seria “embrutecer” o outro, impedindo-o de exercitar a reflexão e o 

pensamento. As crianças devem aprender a fazer e descobrir coisas muito antes que o 

professor lhes diga algo sobre elas. Seria preciso instaurar no espaço ensinante um clima de 

construção pessoal, rompendo com a tradicional ideia do professor como “aquele que dá 

aula”. Sendo o aluno o centro das aprendizagens, o professor passa a se assumir como aquele 

que elabora provocações didáticas para o processo de construção do conhecimento.  

 Grossi (2007), metaforicamente, discute que o professor precisa descobrir o seu papel 

de “catalisador” dos fenômenos aprendentes. Recorre ao conceito químico da substância que 

produz uma modificação, numa reação pela sua presença e atuação, mas sem entrar nela, para 

mostrar que, do mesmo modo que o catalisador possibilita e pode acelerar uma reação, o 

professor precisaria entender o seu papel de catalisador e aceitar que ele não é o centro do 

processo de aprender, que ele precisa assegurar ao aluno o papel de autor de suas 

aprendizagens.  

 As narrativas das alfabetizadoras do sertão são permeadas de significações acerca do 

ensinar como uma atividade essencialmente provocadora. Sobre sua prática, Esther narra:  

 

Por uma prática desafiadora, ousada e revolucionária que sou alfabetizadora. 

Uma prática que garante a aprendizagem de todos, numa totalidade, „100% – 

nenhum a menos‟. Somente assim, estamos oportunizando uma escola 

democrática que ensina a todos e garante esse direito a todos. Só assim, 

estamos sendo uma escola significativa para os estudantes que têm esse 

espaço como a única oportunidade de construir uma história diferente, na 

maioria das vezes, com as histórias das muitas que ele convive. Todas essas 

razões me impulsionam para voltar cotidianamente à sala de aula em busca 

do impossível. E construir uma nova história, porque o GEEMPA me 

oportunizou com essa prática, entender que eu ensino e aprendo com os 

alunos que são „meus‟, competindo a mim ensiná-los bem, provocando-os, 

inteligentemente. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015)  

 

 Esther assume o compromisso de ensinar todos os seus estudantes e, para isso, ela 

afirma que o caminho é “provocá-los inteligentemente”, ou seja, elaborar intervenções 

didáticas adequadas para que as crianças possam estruturar seus pensamentos. Conforme 
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Koch (2009, p. 76): “se queremos propiciar a construção de conhecimentos das crianças, 

precisamos analisar, pensar, escolher novas situações/problemas não só para desafiá-las, mas 

para inferir cada vez mais sobre seu processo de construção de conhecimento”. O 

compromisso expresso por Esther é partilhado pela professora Sophia, como revela o trecho a 

seguir:  

 

Quando a criança é acolhida e provocada, consequentemente ela aprende, 

cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, nem todos aprendem juntos, 

aprendem com a mesma maturidade, com a mesma rapidez, mas todos 

aprendem! E uma das coisas que mais me chamou atenção no GEEMPA, é... 

a prerrogativa de que „todos podem aprender‟, todos! Nenhum a menos! 

(Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015) 

 

 Segundo Grossi (2005, p. 21), “todos podem aprender, porque não se nasce 

inteligente, fica-se inteligente aprendendo”. Diante disso, Sophia e Esther defendem a 

premissa de que “todos podem aprender”, desde que o professor, atentando para a 

heterogeneidade dos seus alunos, permaneça realizando boas provocações para suas 

aprendizagens, levando-os a ocuparem um novo lugar social: o de sujeitos alfabetizados.  

  Para realizar boas provocações, o Pós-Construtivismo aponta que o professor precisa 

assumir-se como o “leitor da necessidade, da falta, do que não se conhece, para que no seu 

ensinar possa possibilitar a construção desse conhecimento” (FREIRE, 2009, p. 163).  Numa 

turma de alfabetização, o que impulsiona o aluno é o desejo de aprender aquilo que lhe falta: 

os saberes da leitura e da escrita.  Essa é a “função da ignorância” defendida por Pain (1987a; 

1987b); as faltas são assumidas como um fator preponderante para que haja representação do 

pensamento, são elas que impulsionam a criança na construção do saber. 

 Para que essa construção aconteça, as alfabetizadoras enfatizam a importância do 

papel representado pela agressividade. Como pode ser observado nos trechos narrativos de 

Esther e Heloísa Helena, por exemplo:  

 

Como é rico acompanhar a autonomia dos meus alunos em sala de aula, a 

agressividade que a gente traz nessa perspectiva do que está sendo gerado 

ali, em sala de aula, para que eles busquem sempre esse conhecimento, esse 

aprendizado. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

Agressividade seria o mexer ali em você para que você saia da zona de 

conforto, do comodismo e você vá buscar, nesse sentido dos alunos, a 

aprendizagem, subir de nível. São expostas as escadas, são revelados para os 

alunos em quais níveis eles estão. Daí, quando eles se visualizam em níveis 

baixos, no caso, a agressividade é provocada porque eles querem subir, 

então, um ponto chave da metodologia pós-construtivista é essa 
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agressividade, é o provocar da agressividade, porque essa agressividade, se 

ela não for resolvida, ela se torna agressão. (Professora Alfabetizadora 

Heloísa Helena, Narrativa, 2015) 

 

 A agressividade é assumida pelas alfabetizadoras como o lugar da busca, um lugar 

transitório, através do qual o estudante pode “romper” sua ignorância e construir a 

aprendizagem. De acordo com o que as narrativas apontam, os sujeitos aprendem porque 

desejam, porque exercitam a agressividade, no entanto, esta precisa ser bem trabalhada, 

conduzida pela professora alfabetizadora. Segundo Freire (2009, p. 164): “agressividade é a 

energia vital que me lança para a busca de conhecer, que me dá raiva por não conhecer, que 

me faz perder a cabeça de perdição, mas que é a mola propulsora que impulsiona a buscar e 

conviver com o outro”. A agressividade é, portanto, situada como um possibilitador da 

aprendizagem, que faz parte do impulso de conhecer, pois, de acordo com Grossi (2006, p. 

26): “quem tem raiva da sua ignorância investe na sua superação e só pode fazê-lo com a 

força desta energia que é a agressividade”. 

 Assim, um ensino eficiente seria aquele direcionador da agressividade do sujeito, 

direcionamento que se faz essencial ao impedir sua utilização para fins antissociais, na esfera 

da violência, pois como bem salientou a alfabetizadora Heloísa Helena, agressividade quando 

não é bem resolvida, torna-se agressão, e uma boa escola é sempre o melhor antídoto à 

violência.  Há então, segundo os pressupostos Pós-Construtivistas, identificados nas narrativas 

das práticas das alfabetizadoras do sertão, a necessidade de se educar a agressividade para que 

ela passe a funcionar como uma mola de produção de conhecimento, produção de vida, e não 

um instrumento de destruição e improdutividade.  

 Para provocar, adequadamente, os alunos na construção da aprendizagem é preciso, 

também, segundo a professora Estela, “aprender como a criança aprende”, ou seja, é 

importante que a professora conheça a psicogênese da alfabetização, como se caracteriza a 

sequência de níveis que os alunos percorrem na construção de suas concepções sobre a leitura 

e a escrita.  

 Ensinar requer o entendimento de que, no processo que leva à alfabetização, os alunos 

percorrem um caminho longo e amplo, caminho este que pode sofrer interferências diversas: 

do próprio corpo, da afetividade, do contexto social e cultural em que ele está inserido, entre 

outras intervenções. Conforme a professora Esther:  

 

O Pós-construtivismo difere das outras teorias, porque tem, como seu eixo 

orientador, a lógica do processo de aprendizagem do aluno e não a lógica 

dos conteúdos a ensinar. Assim, as atividades propostas em sala de aula são 
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elaboradas para possibilitar o aluno a transitar hipóteses. Para nortear o 

planejamento dessas atividades, eu preciso da caracterização do nível 

psicogenético que cada estudante se encontra e atividades específicas para 

acolher e romper esses níveis. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 

2015)  

 

 O transitar hipóteses, apontado acima, pela professora Esther, seria a passagem de um 

nível inicial de elaboração do pensamento para um mais avançado. Um nível é constituído por 

um conjunto de condutas, determinado pela forma como a criança vivencia os problemas, 

num dado momento do processo de aprendizagem.  

 De acordo com os estudos de Grossi (2012), na trilha percorrida pela criança em busca 

da compreensão sobre o que é ler e o que é escrever, ela passa por pelo menos três etapas; 

“três níveis que são anteriores à vinculação da pronúncia de cada som com a escrita, que é o 

alicerce lógico da escrita na nossa língua” (GROSSI, 2012, p. 8).  

 O primeiro nível é quando os aprendentes acreditam que se escreve com desenhos e 

que a leitura seria a interpretação desses desenhos, nível chamado por Grossi (1990a) de pré-

silábico 1. Para esta autora, o nível que sucede seria o pré-silábico 2, quando o alfabetizando 

sai da escrita figurativa e passa a pensar que se escreve com sinais gráficos, embora sem 

vinculação com a pronúncia. No terceiro nível, silábico, o que se escreve já passa a ter relação 

com a pronúncia, porém com o seguinte sentido: cada sílaba oral da palavra é representada 

por apenas uma letra. Somente num quarto momento é que a criança começa a perceber que 

cada som pronunciado tem uma letra correspondente na escrita, nível denominado, na didática 

elaborada por Grossi (1990c), como alfabético.  

 Vale ressaltar que os níveis da Psicogênese da alfabetização Pós-Construtivista estão 

respaldados na Psicogênese da Língua Escrita, de Ferreiro e Terebosky (1999), que foram 

revisitados e (re)significados por Grossi (1990a, 1990b,1990c), ampliando o olhar didático 

sobre a Psicogênese com o objetivo de possibilitar que a professora vá ao encontro do 

processo de aprendizagem de cada aluno. Sobre esse encontro, Sophia narra:  

 

Nos estudos sobre alfabetização, tenho aprendido como se dá a construção 

das aprendizagens, como o aluno aprende no período da alfabetização. 

Percebi que o aluno aprende por meio do movimento, da sensibilidade e 

provocação do professor. Sensibilidade para perceber como a criança é rica 

de sentimentos, vivências, histórias e marcas positivas ou não, além de saber 

acolher, com olhar, gesto e principalmente ensinar. Provocação no sentido de 

identificar o nível psicogenético que cada aluno se encontra, para saber 

planejar e levar para a sala atividades adequadas para provocar a mudança de 

nível. (Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015) 
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 Conforme a ideia expressa na narrativa de Sophia, o conhecimento dos níveis 

psicogenéticos leva à elaboração de atividades coerentes com o estágio de desenvolvimento 

em que a criança se encontra. Conhecê-los seria a precondição para elaborar provocações 

inteligentes e desafiadoras, possibilitando que a criança rompa com o nível em que se 

encontra e avance na aprendizagem.   

 A professora Rô, no fragmento narrativo a seguir, afirma que seu conhecimento sobre 

os níveis da psicogênese só passou a ser elaborado mediante sua participação nas formações 

Pós-Construtivistas proporcionadas pelo GEEMPA, conhecimento que, segundo ela, direciona 

o olhar do professor para o desenvolvimento de cada criança e para a escolha das atividades 

que são desenvolvidas em sala de aula. 

 

Até eu participar do GEEMPA eu não sabia dos níveis de aprendizagem, eu 

não era capaz de identificá-los, como ele estava no pré-silábico 2, como ele 

estava no pré-silábico 1, no silábico, no alfabético e no alfabetizado, e, a 

partir do GEEMPA, eu consegui, com materiais, nas atividades que a gente 

fez lá [...], é outro mundo, é outra visão, você passa a ver seu aluno 

diferente, o jeito que você compreende ele, melhor, você participa melhor do 

aprendizado dele, você vê cada um, você consegue entrar na sua sala de aula, 

identificar como é a escrita de cada um, qual é a dificuldade que cada um 

tem, onde você tem que estar puxando mais dele para que ele consiga 

aprender a ler e escrever. Então, esses níveis são muito interessantes, são 

muito interessantes para a gente desenvolver atividades melhores e para que 

alcance resultados também melhores. (Professora Alfabetizadora Rô, 

Narrativa, 2015)  

 

 O conhecimento da Psicogênese da Alfabetização é apontado por Rô como uma 

precondição para alcançar êxito nas aprendizagens das crianças. Do mesmo modo que Rô, 

Heloísa Helena expressa que, com atividades coerentes com o nível psicogenético em que se 

encontram, “as crianças são provocadas a ir além, a querer aprender, avançar de nível”.  O 

conhecimento da psicogênese trouxe-lhe um olhar mais lúcido sobre os caminhos percorridos 

pela criança no processo de aquisição e desenvolvimento da escrita:  

 

Hoje, eu sei como é que a criança pensa em cada nível, eu sei por que ela 

está escrevendo daquela forma, por que ela leu daquela forma, então, hoje, é 

como se nós soubéssemos o remédio para a doença, é como se a aula-

entrevista, você saber as hipóteses, a rede, a psicogênese, você tem o 

remédio para cada situação que a criança apresenta, que são situações de 

leitura e escrita. Vamos dizer assim: hoje em dia eu sei que a criança não 

engole mais uma letra, simplesmente ela está em um nível, é um exemplo 

bem claro sobre isso. (Professora Alfabetizadora Heloísa Helena, Narrativa, 

2015)  
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 Para além da compreensão de cada nível psicogenético, Heloísa Helena menciona a 

“rede”, situada pelo GEEMPA como a “rede de hipóteses” dos alunos ou “a nave proximal 

das aprendizagens rumo à leitura e à escrita”. Parte-se do princípio de que a conquista da 

alfabetização não segue uma trilha linear, a aprendizagem de seus eixos essenciais: leitura e 

escrita, reconhecimento e traçado das letras, associação letra-som e reconhecimento de 

diferentes unidades linguísticas, não são simultâneas, dada a diferença na natureza dessas 

tarefas. 

  Assim, a rede representa, graficamente, a complexidade do processo que a criança 

segue para se alfabetizar, percorrendo suas hipóteses por todos esses eixos. Conforme Grossi 

(2010b, p. 69), “no trânsito entre estes diversos eixos é que se dará a síntese que transformará 

um alfabetizando em um sujeito alfabetizado”, quando o este sujeito fecha a sua rede de 

hipóteses.
25

  

 Outro aspecto destacado na narrativa de Heloísa Helena é a aula-entrevista, 

compreendida, no Pós-Construtivismo, como a atividade que permite a identificação dos 

níveis psicogenéticos das crianças e o registro de suas hipóteses, graficamente, em sua rede 

individual. É sobre essa atividade, essencialmente Pós-Construtivista, que a seção seguinte se 

debruça.  

 

5.1.1 Aula-Entrevista: uma conversa a dois 

 

A aula-entrevista pode ser concebida como a atividade norteadora do Pós-

Construtivismo, um instrumento utilizado para concretizar a didática geempiana na 

alfabetização. Apresentada como o princípio de suas práticas, as alfabetizadoras a apontam 

como um momento privilegiado de troca de conhecimentos entre elas e seus alunos, uma 

“conversa a dois”.  

Além de constituir-se como um instrumento investigativo da prática pedagógica, a 

aula-entrevista estabelece-se como um profundo diálogo entre sujeitos singulares e oriundos 

de dois mundos sociais diversos: alfabetizadora e aluno. Uma interação face a face, que nem 

sempre tem espaço na cultura escolar, como historicamente tem se instituído.   

Nesta situação de interação, não se espera uma transmissão de saberes, mas uma troca 

social, um processo de reflexividade, por parte da alfabetizadora, e de respeito em relação à 
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 Ver no Anexo II, o modelo de uma rede de hipóteses elaborada pelo GEEMPA, na qual pode ser registrado o 

processo de aprendizagem da criança rumo à leitura e à escrita.  
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palavra de seu aluno, pressupondo escuta atenta e olhar singularizado. Em relação a esta 

“conversa a dois”, Esther e Bela narram:  

 

Entendo que o princípio de toda prática vem da aula-entrevista, conversa a 

dois, professor e aluno, com finalidade de detectarmos elementos 

significativos das situações de vida dos nossos estudantes, possíveis 

dramáticas que impedem o nosso aluno de aprender. Momento importante 

também, pois, durante a aula-entrevista, são analisados doze eixos da 

psicogênese da escrita e leitura. Sem dúvida, é uma aula que oportuniza 

aprendizagens significativas, tanto para o professor quanto para o aluno. 

(Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015)   

 

Tudo começa com a aula-entrevista na qual há uma conversa individualizada 

entre o professor e cada aluno, a partir daí o professor conhece o nível em 

que cada aluno está, suas dificuldades e potencialidades, o que, além de 

orientar o uso de algumas dramáticas, permite um direcionamento mais 

preciso em sala de aula. (Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 2015)  

 

 A partir do modo como a aula-entrevista é apresentada pelas alfabetizadoras, podemos 

associá-la a uma situação de observação participante, na qual a alfabetizadora faz parte do 

contexto observado, modificando-o e sendo, ao mesmo tempo, modificada por ele, 

instaurando um movimento particular de escuta e apreensão do esquema de pensamento de 

seu aluno.  

 De acordo com o que as alfabetizadoras apresentam, da aula-entrevista decorrem 

muitos outros elementos da didática Pós-Construtivista e a compreensão daquilo que o aluno 

sabe é uma delas, ou seja, a caracterização da rede de hipóteses que os alunos formulam a 

respeito da escrita, da leitura, do conhecimento das letras e das unidades linguísticas, por 

exemplo.  

 A aula-entrevista, conforme é apresentada, não deixa de representar uma maneira de 

avaliar o aluno, de classificá-lo e posicioná-lo, ao longo do ano letivo, sendo utilizados para 

essa classificação os níveis da psicogênese, principalmente. Porém, além de avaliar, ela é 

exposta como um modo de orientar as intervenções docentes necessárias para o sucesso das 

aprendizagens dos alunos. A identificação dos níveis psicogenéticos dos alunos serve, de 

acordo com as teorizações de Grossi (2010b, p. 11), “como base para o planejamento dos 

espaços de problemas que o professor deve utilizar para ajudar o aluno a percorrer, no 

contexto de um contrato didático, a instigante trajetória rumo à leitura e à escrita de um 

texto”.  

 Assim, a realização periódica de aulas-entrevistas daria condições às professoras 

alfabetizadoras de refletir sobre suas práticas, configurando-se também como um processo 
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formativo por conferir a possibilidade de produção de conhecimento sobre seu fazer docente, 

reflexão que permite elaborar novas atividades que possibilitem aos estudantes o avanço do 

nível em que se encontram para atingir o nível pretendido.  

 Heloísa Helena designa a aula-entrevista como “uma avaliação específica desse 

programa, dessa metodologia” (o GEEMPA), mas uma avaliação não no sentido de aprovar 

ou reprovar os alunos, mas de caracterizar seus processos de aprendizagem e de avaliar a 

própria ação docente, pois, através dela, o professor pode analisar se as atividades propostas 

aos alunos estão dando resultados positivos ou não, “cada realização da aula-entrevista é um 

termômetro, para o professor avaliar se suas provocações têm ou não têm sido adequadas para 

todos os seus alunos” (GROSSI, 2010b, p. 11).  

 Diante disso, a autora sinaliza que sua realização precisa ocorrer assim que o ano 

letivo tem início, possibilitando a identificação daquilo que o aluno pôde absorver de suas 

experiências com as letras, com as palavras e com os textos, em situações de seu cotidiano, no 

ambiente familiar e social, e depois que o período letivo está em curso, de maneira que a 

professora alfabetizadora possa acompanhar o trânsito das hipóteses dos alunos, suas 

mudanças de nível ou suas permanências. Sobre o desenvolvimento da aula-entrevista, Esther 

descreve: 

 

Então, são doze tarefas a aula-entrevista e que vai perpassando aí escrita de 

letras, escritas e leitura do nome do aluno, escrita e leitura de letras, escrita e 

leitura de palavras, escrita e leitura de frase, escrita e leitura de texto, e 

quando a gente finaliza essas aulas-entrevistas, que elas acontecem 

bimestralmente, que é o comum, acontece assim: antes do bimestre, se a 

gente percebe a evolução dos nossos alunos, a gente pode antecipar essa 

aula-entrevista para a gente fazer a exposição de novas escadas e mostrar 

para os nossos alunos que eles estão aprendendo e onde eles estão 

aprendendo. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

 Além da breve descrição das tarefas que compõem a aula-entrevista, o trecho narrativo 

de Esther aponta para outra atividade que dela procede: a exposição das escadas da 

psicogênese. Trata-se da apresentação dos resultados objetivos das tarefas realizadas na aula-

entrevista, em forma de escada, contendo todos os estágios que um aluno pode percorrer até 

chegar ao último degrau, que corresponde ao degrau do alfabetizado.   

 A exposição da escada
26

 pressupõe a elaboração de um cartaz, por parte da 

alfabetizadora, no qual estão registrados os níveis psicogenéticos distribuídos ao longo dos 
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 Ver, no Anexo III, o modelo de uma escada psicogenética, com a apresentação dos níveis percorridos pelos 

alunos rumo à leitura e escrita. 
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degraus e, junto a estes, os nomes dos alunos conforme os níveis/degraus em que se 

encontram.  

 Diante disso, podemos compreender a escada como uma forma de expor a 

classificação de cada aluno, uma maneira de representar seus saberes e não saberes que são, 

constantemente, avaliados e tornados visíveis. Tal exposição indica o objetivo de impulsionar 

a subida do estudante, na busca por atingir o último degrau; estar no topo da escada, ser 

alfabetizado.  

 Esta visibilização, quando que bem mediada pela professora alfabetizadora, configura-

se como um elemento de incentivo à mobilização pessoal pela busca do aprender, gerando um 

rico espaço em que a criança pode se enxergar aprendendo e como produtora de seu próprio 

conhecimento. 

 Contraditoriamente, este mesmo espaço pode instaurar um movimento de controle, de 

uns sobre os outros, dos professores para produzir os desempenhos esperados e dos alunos em 

relação a suas aprendizagens. Esta exibição dos níveis de cada aluno não foge às 

possibilidades de comparação, diferenciação, hierarquia de saberes, podendo promover 

espaços de vigilância e competitividade entre os sujeitos e, ainda, sentimentos de 

homogeneização e /ou de autoexclusão, caso este processo metodológico não seja bem 

direcionado pelas alfabetizadoras. Não deixa de ser um processo avaliativo, que pode gerar 

sentimentos diversos nos estudantes: desde alegria e prazer a desconforto e vergonha, 

dependendo da posição que ocupam nas escadas.   

 As aulas-entrevistas, além de terem a finalidade lógica de detectar os níveis das 

hipóteses das crianças sobre a leitura e a escrita, ou seja, os níveis psicogenéticos, têm 

potencial para identificar elementos significativos de suas histórias de vida, os quais, segundo 

as professoras alfabetizadoras, podem influenciar, diretamente, na construção de suas 

aprendizagens, elementos esses que são denominados de “dramáticas”.  

 Estes elementos significativos são expostos pelas crianças por meio da “conversa a 

dois”, como já sinalizaram Esther e Bela, nos primeiros trechos narrativos citados nesta 

discussão. Corroborando com esta ideia, Rô e Estela afirmam que, através da aula-entrevista:  

  

[...] você consegue ver o aluno individualmente, você enxerga ele não só na 

sala de aula, você enxerga ele fora da sala de aula, você sabe como é que é a 

vida dele, a partir do momento que você passa a conviver com ele, faz a 

aula-entrevista, você consegue enxergar ele praticamente, cada um, 

individualmente. Quando a gente não fazia a aula-entrevista, a gente não 

conseguia ver motivos, coisas que interferiam na vida dele e com a aula-

entrevista você vê melhor nisso, enxerga melhor e acaba criando meios de 
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fazer com que atinja no ponto principal que é o avanço dele no aprendizado. 

(Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015)  

 

[...] a gente descobre muita coisa sobre a criança, ela se abre com a gente, 

diz realmente, ela conta coisas que muitas vezes ela não conta à mãe, não 

conta ao pai, não conta à família. E eu já tive experiência assim, de descobrir 

com alunos meus, abuso sexual, a partir de uma aula-entrevista, eu já 

descobri de alunos que já tinham perdido o pai e que isso doía demais, 

alunos que perderam pais para as drogas, alunos que perderam os pais para o 

álcool, para a prostituição, então, tudo na aula-entrevista, porque para eles 

realmente é uma coisa que eles têm coragem de dizer para a gente através da 

aula-entrevista. (Professora Alfabetizadora Estela, Narrativa)  

 

 Conforme explicitam as professoras, a aula-entrevista pressupõe um momento de 

abertura muito grande, entre elas e seus alunos, que só consegue ser materializado, à medida 

que se estabelece uma relação de confiança, para que as dramáticas inerentes a cada um 

possam ser reveladas. Para a professora Bela, muitas vezes, a dramática representa “algo 

pequeno que está emperrando dele aprender, mas quando ele consegue ver em você uma 

pessoa que ele confia, ele se abre, ele abre também a porta do conhecimento”.  

 Diante dessa apresentação que Bela faz da dramática, como algo que pode emperrar a 

aprendizagem dos alunos, podemos, de algum modo, entendê-la como uma espécie de “nó 

existencial”, que acompanha o pensamento desses alunos, nó que precisa ser desamarrado e 

tomado como instrumento imprescindível para presidir as experiências em sala de aula e 

conduzir a aprendizagem.  

 As professoras apontam que a necessidade de entendimento do que são as dramáticas, 

parte do pressuposto de que o planejamento da didática Pós-Construtivista geempiana é feito a 

partir dos níveis e daquilo que é significativo para os alunos, e não a partir da lógica dos 

conteúdos a ensinar. A escola, neste sentido, precisa estar vinculada à vida das crianças, 

àquilo que envolve suas emoções e desejos. Uma escola que não vincula a vida das crianças a 

suas aprendizagens está fadada ao insucesso, pois são as situações concretas, a realidade 

cotidiana, aquelas condições verdadeiramente capazes de afetar e de ensinar os alunos, e não, 

meramente, as explicações.  

 As dramáticas podem ser compreendidas, então, como aquilo que dá significação à 

aprendizagem. Conforme Freire, só se aprende a partir do que tem sentido e significado: 

 

Perseguimos o que é significativo, o que faz sentido. Só o que faz sentido, só 

o que tem significado é que bate em nós, que pega no estômago, que dá frio 

na barriga. O significado tem a ver com aquilo que sabemos e ao mesmo 

tempo com o que falta saber, ou seja, com o que desejamos. (2005, p. 107)  
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 Diante da identificação das dramáticas individuais ou que sejam comuns à turma, é 

que as professoras elaboram provocações didáticas que “devem ser embebidas em contextos 

semânticos a partir do que está sendo vivido como significante pela turma” (GROSSI, 2006, 

p. 21). Sobre esses contextos, Esther narra:  

 

A escolha do contexto semântico para uma turma de alfabetização é de 

fundamental importância, porque as dramáticas (internas e externas à turma) 

existentes nela podem impedir as aprendizagens. Detectar essas dramáticas é 

imprescindível também, pelo significado das atividades desenvolvidas a 

partir desses contextos. Aprende-se muito quando o que nos move tem 

sentido. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015)  

 

 A narrativa de Esther elucida que os contextos semânticos escolhidos para trabalhar 

com uma turma de alfabetização precisam decorrer dos elementos que se apresentam como 

significativos para esta turma. Segundo Grossi (2011), um contexto semântico pode ser 

retirado de uma história, de um filme, de uma música, de uma situação vivida em sala de 

aula ou fora dela, desde que os alunos tenham emoção e sentimentos em relação ao assunto 

tratado, possibilitando a articulação de várias atividades didáticas significativas.  

 A professora Esther diferencia, ainda, as dramáticas como podendo ser internas ou 

externas à turma, levando à compreensão de que as internas são aquelas vividas no contexto 

da sala de aula, e que emanam de sua própria dinâmica didática, enquanto as externas são as 

situações significantes para os alunos, que acontecem no contexto de suas vidas, fora do 

ambiente escolar, mas que nele podem se refletir, diretamente. O fragmento narrativo a 

seguir procura melhor explicitar essa diferenciação:  

 

As dramáticas internas são assim: a gente entende que nós temos questões, 

ali, nossas e dos nossos alunos, que possivelmente podem impedir a 

aprendizagem de acontecer. Então, assim, as dramáticas internas é se por 

ventura o aluno está em defasagem idade/série, questões da dinâmica da 

turma, de repente o aluno não sobe nas aprendizagens, nessas escadas, não 

está conseguindo aprender, que é uma outra questão, isso é o que a gente 

chama de dramática interna, é o que impede o nosso aluno de aprender, quais 

são as questões que impedem, possivelmente, impedem os nossos alunos de 

aprender. E as dramáticas externas, que podem ser questões de família, 

questões sociais, um abandono dessa criança, uma separação dos pais, uma 

situação social que envolve aquele contexto que o nosso aluno está inserido, 

como o tráfico de drogas, que está muito forte, inclusive no nosso município, 

questões de saúde, trazendo a questão atual, a virose da zika, da 

chikungunya, da dengue, que é outro fator que pode estar impossibilitando, 

são questões que podem estar impossibilitando o nosso aluno, (questões 

fortes demais) de estar aprendendo. (Professora Alfabetizadora Esther, 

Narrativa, 2015)   
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 Da perspectiva apresentada pelas alfabetizadoras, apreendemos que as atividades de 

leitura e escrita propostas em aula serão tanto mais significativas quanto mais estiverem 

contextualizadas, semanticamente, nos universos dramáticos que forem apresentados por 

seus alunos através da aula-entrevista, atendendo aos seus contextos de vida e 

pertencimento.  

 A alfabetizadora Sophia narra que, antes mesmo de estar em sala de aula, já 

acompanhava a realização das aulas-entrevistas pelas professoras alfabetizadoras da escola 

em que era diretora, percebendo como esta atividade se dava e como o planejamento 

didático era traçado após a identificação das dramáticas das turmas:  

 

Na aula-entrevista, muitos alunos deixavam transparecer as suas felicidades 

e infelicidades da vida, no dia a dia, e era a partir daí, também, que elas 

traçavam, nos seus planejamentos, com dramáticas que eram histórias, elas 

buscavam histórias que retratassem as angústias e sofrimentos dos alunos 

para que eles se vissem através daquele sofrimento e, através daquilo ali, 

eles crescessem, eles aprendessem a lidar com seus sofrimentos e 

aprendessem a enfrentar os seus medos e crescessem com aquilo também. 

(Professora Alfabetizadora Sophia, Narrativa, 2015)  

 

 Sophia situa o trabalho por meio de histórias (literatura) como um caminho para 

atender as necessidades dos alunos, evidenciadas nas dramáticas que eles revelam no 

momento de suas aulas-entrevistas. Pensando no modo como as atividades desenvolvidas 

procuram atender as demandas decorrentes daquilo que é vivido cotidianamente pelos alunos, 

em seus contextos sociais, podemos notar que as práticas pedagógicas Pós-Construtivistas 

também abarcam, de algum modo, o letramento e a literatura. 

 Diante do exposto, podemos observar que, ao relatarem a prática alfabetizadora Pós-

Construtivista denominada aula-entrevista, as alfabetizadoras reforçam, então, o modo como 

ela norteia todo o planejamento didático, que, para ser considerado bom, precisa partir da 

caracterização dos níveis psicogenéticos em que as crianças se encontram e da sequência de 

ideias geradas em suas experiências de vida, em um planejamento que envolva tanto a 

dimensão lógica quanto a dimensão dramática do sujeito aprendente. 

  

5.1.2 Grupos Áulicos: a interação na sala de aula 

 

 O Pós-Construtivismo, de acordo com o que é exposto nos tecidos narrativos das 

alfabetizadoras, inclui a dimensão social, a dimensão do outro, a dimensão dialógica, na 

própria construção do conhecimento. Corroborando com este aspecto, Freitag (2009, p. 31) 
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assevera: “não haveria pensamento sem diálogo, não haveria possibilidade de conhecimento 

do mundo, da natureza e do mundo social sem essa relação dialógica com os outros, inclusive 

com as contradições, com os conflitos que os outros nos impõem”.  

 Diante disso, as alfabetizadoras apontam que a organização espacial de uma sala de 

aula Pós-Construtivista tem como princípio a interação social como veículo de aprendizagem, 

e se dá a partir do processo de eleição e formação de grupos áulicos, logo após a realização da 

aula-entrevista e da exposição de gráficos de escada, com alguns eixos da alfabetização 

(leitura, escrita, conhecimento de letras, por exemplo).  

 O grupo áulico, conforme emerge das narrativas, nos leva a entendê-lo como sendo 

mais que uma simples redefinição estética da sala de aula, pois, diante de uma educação 

individualista que tem prevalecido na cultura escolar, ele aparece numa perspectiva de validar 

que se aprende com o outro. O grupo, organizado em toda a sua heterogeneidade, é a forma 

encontrada pelas alfabetizadoras para operacionalizar essa interação entre os alunos, sendo 

constituído em função das aprendizagens. 

 Conforme foi apresentado anteriormente, a exposição das escadas teria o objetivo de 

permitir aos alunos visualizar suas aprendizagens e as dos colegas. Analisando a sua posição e 

a dos colegas, nas escadas, cada aluno teria subsídios para iniciar a eleição dos coordenadores 

de grupo para a escolha dos seus integrantes. Na eleição, conforme relatam as alfabetizadoras, 

a votação é secreta. Vota-se em três nomes seguindo os critérios: com quem quero aprender, 

com quem quero trocar e a quem quero ensinar. No fragmento narrativo que se segue, Esther 

apresenta melhor como se dá essa organização:  

 

Os grupos áulicos são grupos construídos pelos alunos, não pelo professor, 

que a gente expõe escadas das aprendizagens, essas escadas trazem onde os 

alunos estão nas aprendizagens, nos eixos da rede de hipóteses e eles, 

avaliando essas escadas, eles entendem quem está sabendo mais, quem 

precisa aprender para chegar no último degrau, como a gente utiliza essas 

linguagens, e eles vão, naquele momento, observar quem está: com quem eu 

posso aprender, quem está igual, ali naquela escada, às minhas 

aprendizagens, e quem eu preciso ensinar. Então. eles votam e dão início aí a 

uma votação para a organização dos grupos áulicos. Então, eles se escolhem 

numa dinâmica de eleição, eles escolhem quem são esses colegas, esses 

sujeitos que precisam estar ali nos meus grupos, no meu grupo, para que a 

aprendizagem, ela aconteça, nesse movimento, eu ensino, eu troco, sempre, e 

eu aprendo sempre, e é essa construção diária, nos grupos áulicos, a 

aprendizagem se dá dessa forma. (Professora alfabetizadora Esther, 

Narrativa, 2015) 
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 Esta organização de grupo, descrita por Esther, implica uma nova estética da sala de 

aula, que procura romper com a configuração tradicional, na qual são adotados lugares fixos e 

os alunos, como objetos, tendem a ocupar um lugar na fila. A narrativa evidencia, mais uma 

vez, a ruptura com a configuração simbólica que marca o tradicional lugar do professor, como 

detentor do saber, como aquele que transmite o conhecimento, numa relação cuja centralidade 

é ele mesmo. Agora, o aluno assume o papel de sujeito que “ensina, troca e aprende”, ele sai 

de um lugar de passividade e passa a ser sujeito ativo na construção do próprio conhecimento 

e do conhecimento do outro.  

 Esta operacionalização da sala de aula implica, ainda, que os alunos passem a 

desmanchar as “panelas” e a conviver com maior integração, a dinamizar os intercâmbios 

pessoais e a interagir entre os próprios elementos dos grupos. Ganha espaço a interlocução 

entre diferentes saberes, na relação com os pares, num grupo constituído de forma 

heterogênea, ou seja, aprende-se em meio à diversidade. Sobre essa nova configuração para a 

aprendizagem em sala de aula, a professora alfabetizadora narra: 

 

Inicialmente, quando a gente ensinava, antes do Pós-Construtivismo, não era 

em grupo, às vezes, em dupla, ou, às vezes, meia lua, a turma era arrumada 

desse jeito. Hoje, a gente mantém, depende da atividade que você quer 

realizar, se quer separar em dupla, separa-se no grupo as duplas e vão 

trabalhar ali, no próprio grupo, e se quer fazer um grupão, mistura-se todo 

mundo, mas o grupo está ali, unido, o grupo não se desfaz porque está num 

grande grupo. (Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 2015) 

 

 Bela enfatiza a diversidade de relações que um grupo áulico pode possibilitar. 

Segundo ela, também, “é tudo muito democrático na escolha deles, nada interferido pela pró, 

só se houver necessidade, mas todas as escolhas são feitas por eles, só mediação mesmo da 

professora”. Na organização dos grupos áulicos, percebemos, mais uma vez, o deslocamento 

da posição de poder do professor, seu lugar fixo, em frente aos alunos, passa a ser 

desestabilizado, levando-o a circular pelos grupos e a mediar a relação entre os estudantes, 

que passam a ser os “ensinantes/aprendentes” (ABATTI et al, 2005, p. 85). 

 No grupo áulico, a heterogeneidade dos alunos abre potencialidades enriquecedoras do 

trabalho pedagógico, promovendo a ruptura da relação estrita entre professor-aluno, em favor 

da valorização da relação aluno-aluno, como relação dialógica facilitadora da aprendizagem. 

Diante do trabalho com grupos áulicos, Sophia afirma: “eu percebi que não é o professor que 

detém todo o saber, o conhecimento, mas que é através da troca que as crianças aprendem, é 



150 

 

através da troca, é através do outro, eu aprendo com o outro, eu não consigo me tornar, ser 

social, se eu viver sozinha, se estudar sozinha”.  

 O fragmento narrativo de Sophia pode ser vinculado às teorizações de Wallon (1995), 

em sua abordagem dos seres humanos como seres geneticamente sociais. Esta teorização 

direciona o estabelecimento de rupturas com uma educação voltada para as potencialidades 

exclusivamente individuais, pois suas reflexões pressupõem um sujeito integrado a um 

contexto sociocultural. Assim, os grupos áulicos possibilitariam ao sujeito, diante da riqueza 

de relações que promovem, a experiência da vida em sociedade, se iniciando, conscientizando 

e exercitando nesta vida.  

 Ainda a respeito da escolha democrática para a formação dos grupos e a mediação da 

professora, neste processo, Heloísa Helena narra:  

 

As crianças sentam em grupos, elas escolhem com quem querem estar em 

grupo, através de cada eleição, escolhem esses líderes, os participantes, 

então, elas constroem essas aprendizagens no grupo, ensinando, aprendendo, 

trocando com o grupo, e esses grupos, eles são renovados de acordo com o 

olhar da professora, a questão do agrupá-los em níveis, eles escolhem, mas o 

olhar da professora está, também, em primeiro lugar, porque se um grupo 

estiver, ali, fraco por conta dos níveis serem os mesmos, então, ela precisa 

dar uma mexida, para que o grupo ande. Então, um dos pontos fortes, nessa 

metodologia, que eu trabalho desde 2010, são os grupos áulicos, grupos 

áulicos, aula-entrevista, e isso implica em muitas coisas no sentindo de, no 

olhar do outro, do professor que está acostumado, ali, a manter os alunos 

enfileirados, a manter os alunos só ouvindo, na verdade, não participando, 

não sendo o autor dessa aprendizagem, então, é dessa forma que acontece. 

(Professora Alfabetizadora Heloísa Helena, Narrativa, 2015)  

 

Emergem do fragmento narrativo de Heloísa Helena posicionamentos que evidenciam, 

na constituição dos grupos áulicos e nas interações que eles promovem, tanto a autonomia dos 

alunos, quanto o papel da professora que coordena essa organização, para que as 

aprendizagens se concretizem. A docente retrata, também, um dos princípios para a formação 

dos grupos áulicos, que é a importância de que sejam constituídos por alunos, em diferentes 

níveis, para que, ao longo das atividades propostas, eles possam confrontar suas hipóteses e 

aprender uns com os outros, sem a necessidade de intervenção direta do professor, como já 

apontava Grossi (1990a, p. 24): “aprende-se na interação com os outros, e a riqueza das trocas 

entre alunos em níveis diferentes”. Vale pensarmos, então, como a heterogeneidade presente 

nos grupos áulicos contribui para que o sujeito construa sua história, com base em situações 

de diálogo, confronto e de colaboração, em circunstâncias sociais que se fazem favoráveis à 

aprendizagem e à negociação. 
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 De acordo com Rô, no grupo, os sujeitos que estão em diferentes níveis dialogam 

diante das situações problema que encontram no processo de construção do conhecimento e, 

assim, a aprendizagem se efetiva:  

 

Quando eles se deparam com um que está silábico, mais um pouquinho 

avançado, quase com o pezinho no alfabético, eles abrem discussão no 

momento da escrita: „a palavra é assim‟, outra „é assim‟; que acabam 

discutindo e acabam chegando numa conclusão, num resultado que acaba 

fazendo com que aquela criança que estava no silábico vá para o alfabético. 

(Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015)  
 

Mais uma vez nota-se a perspectiva de autonomização dos alunos que, em seus 

diferentes níveis de conhecimento, conversam, pensam, discutem sobre a escrita, ou sobre 

qualquer outro eixo da alfabetização, e definem estruturações de pensamento. A autonomia 

acontece nessa capacidade, que os alunos demonstram ter, de resolver as situações entre si, 

sem que haja, necessariamente, intervenção direta da alfabetizadora. É no diálogo, na troca 

com o diferente, que a aprendizagem acontece, suscitando perguntas e aprendendo com os 

pares. Além da aprendizagem da leitura e da escrita, aprende-se a conviver com as 

divergências, com os conflitos.  

 Em relação a essa interlocução necessária entre os diferentes sujeitos, Grossi (2006) 

chama a atenção para duas modalidades de constituição de grupos, que são úteis à 

aprendizagem:  

 

A primeira, de conformação heterogênea quanto aos esquemas de 

pensamento dos alunos relativamente à alfabetização, fruto da 

explicitação de escolhas de colegas para estudar mais proximamente, 

tanto na votação para determinação de líderes como no convite para 

integrar o pequeno grupo em aula; e a segunda, em alguns momentos, 

a cada semana, de conformação homogênea quanto aos esquemas 

operatórios de pensamento dos alunos a respeito da escrita. (GROSSI, 

2006, p. 14) 

 

 São esses dois tipos de intercâmbio que devem, segundo as alfabetizadoras, presidir as 

aprendizagens numa sala de aula Pós-Construtivista: grupos áulicos, formados mediante 

eleição e escolha dos seus membros, e grupo por níveis, organizados pelo professor. São dois 

tipos de grupos nos quais há uma oportunização intencional de trocas entre alunos, entre os 

professores e os alunos, entre a classe escolar e a riqueza cultural de seu meio. 
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 Nos grupos por níveis são propostas atividades específicas para a forma de pensar a 

leitura e a escrita, próprias de cada estudante que se encontra em cada nível psicogenético. 

Como mostra a alfabetizadora Esther:  

 

Eu tenho dias na semana que eu trabalho na constituição de grupos por 

níveis, que atualmente eu estou adotando um só dia, mas que eu vou 

aumentar essa quantidade de dias. São atividades específicas com os níveis 

dos meus alunos. Então, se eu tenho o nível alfabético, silábico, a 

constituição dos meus grupos com atividades específicas para esses níveis e 

tem outro grupo que é de pós-alfabetização, que já são os meus alunos 

alfabetizados, que já construíram aí, já fecharam essa psicogênese primeira 

da alfabetização, e eu já estou dando conta de uma outra que é a da pós-

alfabetização. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015)  

 

 Esses grupos por níveis precisam ser, de acordo com o que Esther expressa, 

sabiamente, organizados pela professora alfabetizadora, o que vai depender do conhecimento 

que ela tenha elaborado sobre a psicogênese. Somente a partir desse conhecimento é que ela 

poderá planejar, englobando um amplo espaço de problemas que atendam as necessidades de 

estudantes em diferentes níveis.  

 Por fim, vale ressaltar que, participar de um grupo exige responsabilidade com a 

própria aprendizagem e com a aprendizagem do outro. É por isso que, em muitos fragmentos 

das narrativas, as alfabetizadoras chamam a atenção para a necessidade de atingir, em sala de 

aula, a “presença plena”, “nenhum a menos”. A frequência é precondição e garantia da 

aprendizagem de todos, como reforçam Rô e Estela:  

 

Na proposta geempiana, todos aprendem juntos, são formados grupos, a 

partir de eleição em sala de aula, grupos áulicos para, juntos, aprenderem, 

por isso a importância de todos estarem presentes na aula, a presença dos 

estudantes é comemorada e exposta em cartaz de Presença Plena, com 

incentivos. (Professora Alfabetizadora Estela, Narrativa, 2015)  

 

E na nossa turma, a gente sempre está ali, todos os dias, repetindo, teve 

presença plena, quando todos da turma estão na sala, não teve presença 

plena, já é uma falta, aquela criança que faltou naquele dia já vai fazer uma 

falta para o aprendizado de todos, porque o sucesso da gente depende de 

todos presentes na sala. (Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015) 

 

 Já que a aprendizagem se dá na interação, a presença é fator de extrema importância. 

Há, entre a presença plena e a aprendizagem, uma correlação positiva, e o próprio 

planejamento do professor pode colaborar para que os alunos compreendam essa correlação, 

como através da atividade do “cartaz da Presença Plena”, realizado por Estela, pois, como 

enfatizou Rô, se há uma falta no grupo, o aluno, o grupo, todos da turma perdem em aprender.  
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5.1.3 Leitura e produção de texto: a caracterização do sujeito alfabetizado  

 

 Conforme o que vem sendo apresentado, ao longo do entrelaçamento das narrativas 

das alfabetizadoras do sertão, para uma criança atingir o nível de alfabetizada, ela percorre 

uma longa trajetória que recebe o nome de psicogênese da alfabetização, sendo caracterizada 

pela sequência de níveis de concepções, que são elaboradas e aprendidas, sobre a leitura e a 

escrita, superando hipóteses incompletas até chegar àquelas mais elaboradas. Ao final dessa 

trajetória, espera-se que a criança consiga desenvolver, de maneira autônoma, duas tarefas 

essenciais: a leitura e a escrita de um texto.  

  Ler e escrever um texto simples são duas atividades complementares que, para as 

alfabetizadoras do sertão, possibilitam comprovar se uma criança é alfabetizada ou não, 

entendendo por texto simples “aquele cuja estrutura frasal tem forma essencial de sujeito e 

predicado, em que relações temporais, espaciais e dos personagens neles contidos se 

configuram, aditivamente, em uma série linear com poucos elementos” (GROSSI, 2010b, p. 

74), ou seja, textos que apresentem uma estrutura coerente, que tenham início, meio e fim, os 

quais, geralmente, partem de temáticas familiares aos alunos.  

 A respeito da caracterização do sujeito alfabetizado, a alfabetizadora esclarece:  

 

Para o aluno fechar sua rede de hipóteses na alfabetização, a gente sabe que 

ele precisa fazer uma escrita de texto para uma pessoa minimamente 

instruída conseguir fazer a leitura desse texto e ele precisa também realizar a 

leitura do texto, entendendo, compreendendo o que ele está lendo. São as 

duas tarefas que a gente diz realmente que o nosso aluno, quando ele fecha, 

consolida, a gente diz que o nosso aluno está alfabetizado, quando ele 

consegue se expressar para que outros entendam essa escrita e eles também 

consigam compreender o que leem. (Professora Alfabetizadora Esther, 

Narrativa, 2015)  

 

 Ao demarcar as tarefas de escrita e de leitura de um texto, a alfabetizadora ressalta que 

uma criança só está verdadeiramente alfabetizada quando ela consegue fechar os esquemas de 

pensamento referentes a estes dois eixos de aprendizagem. Esther enfatiza a necessidade de 

que o desenvolvimento destas atividades venha acompanhado da compreensão acerca daquilo 

que está sendo escrito e lido. Desse modo, elucida, principalmente, que a criança que lê é 

aquela que já atingiu a capacidade de ver o todo das palavras, e não as perde na segmentação 

de suas partes.   

 Conforme a professora alfabetizadora Bela: “hoje em dia, tem muita gente que 

consegue ler, decifrar os códigos, mas não consegue entender o que leu”. No trecho a seguir, 



154 

 

Rô corrobora com a ideia expressa por Bela, retomando a compreensão de como a leitura 

ultrapassa o mero domínio da decodificação do que está escrito:  

 

Que para um aluno estar alfabetizado, o GEEMPA prega que ele tem que ler, 

escrever e também entender o que ele leu, ele tem que ser capaz de 

compreender o que ele leu, só ler por ler, muitas crianças leem de memória, 

conseguem ler, mas não conseguem dizer o que leram, o que é que tem 

transmitido naquele texto, naquele pequeno texto e nem se expressar direito 

nas palavras, eles produzem textos com ideias soltas. Então, um aluno 

desses, pelo GEEMPA, ele não está alfabetizado, ele está no processo de 

alfabetização, mas ainda não é considerado um aluno alfabetizado. 

(Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015)  

 

 Da narrativa, emerge a compreensão de que decodificar não é ler, assim como 

codificar não é escrever. Essa perspectiva defendida pelas alfabetizadoras do sertão pode ser 

vinculada ao que Grossi (2012, p. 17) especifica: “Na verdadeira alfabetização, o sentido do 

que está escrito vem antes da decodificação. O sentido do que se quer ler é um auxiliar 

indispensável para a leitura”. A narrativa, atrelada às teorizações da autora, nos faz retomar 

princípios do Construtivismo e do Pós-Construtivismo, que privilegiam o conteúdo expresso 

no texto, em detrimento do código escrito, daí a importância atribuída à contextualização 

semântica, tanto para a escrita de um texto quanto para a sua leitura com compreensão. 

 Compreendemos que leitura e escrita, embora sejam complementares, não são 

simultâneas nem seguem exclusivamente o mesmo processo de aquisição e desenvolvimento. 

Um estudante pode se apresentar em um nível maior de elaboração na escrita que na leitura ou 

vice-versa. Para escrever um texto, ele necessita desenvolver conhecimentos crescentes sobre 

os elementos do sistema de escrita, para poder organizá-los e registrá-los no papel; na leitura, 

ele não segue as mesmas estratégias utilizadas para escrever, ele não se apoia apenas nos 

sinais gráficos, propriamente, mas muito em evidências extratextuais, de modo a fazer 

antecipações de sentido. Como ler não é apenas o processo de decodificar esses sinais, “se ele 

tentar ler como escreve, perde o todo e fica apenas com uma série de pedaços sem sentido” 

(COELHO, 2009, p. 175). 

 Compreendemos que, quanto maior for a experiência das crianças com textos escritos 

e o seu conhecimento sobre diversos suportes materiais da escrita, bem como a familiaridade 

com os assuntos tratados nos textos, mais fácil se tornará a leitura para esse leitor em 

construção. Assim também, quanto maior for a motivação encontrada para a escrita, quanto 

mais situações didáticas de escrita forem propostas, maior será o seu desenvolvimento.  
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 Sendo estas as tarefas sinalizadas como essenciais para que se feche a caracterização 

de um aluno alfabetizado, a leitura e a produção de texto fazem-se necessárias, diariamente, 

no contexto das salas de aulas das alfabetizadoras do sertão, como aponta Esther:  

 

Uma prática diária na minha turma é a produção e a leitura de texto, 

independente do nível em que se encontrem, os estudantes desenvolvem 

essas habilidades, pois são atividades que se configuram como um espaço de 

problemas, capazes de provocar todos os níveis, uma vez que o aluno se 

sente encorajado a organizar suas ideias e escrevê-las. (Professora 

Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015) 

 

Representando uma atividade primordial, ao longo de todo o processo de 

alfabetização, Esther enfatiza que a produção de texto precisa ser provocada nos alunos de 

todos os níveis psicogenéticos, desde o pré-silábico 1, para o qual a produção textual se daria 

de forma figurativa, até o alfabético, quando já possui uma compreensão maior da essencial 

vinculação entre sons e letras, passo fundamental para a alfabetização. 

Para cada nível, para cada hipótese, as crianças pensam a sua maneira, expressam-se 

de determinada forma. Assim, as provocações para esta escrita devem ser propostas, ao longo 

de todo esse percurso, e não prorrogadas para o estágio em que se julgue a criança mais 

capacitada, por melhor dominar o sistema de escrita convencional. De acordo com Estela: 

 

Os textos são trabalhados desde quando „a criança não sabe fazer nada‟, 

mesmo quando ela faz rabiscos, ela já começa a produzir textos. E é tão 

interessante que a gente percebe a evolução dele, quando ele chegou 

produzindo os primeiros textos para hoje, ele produzia de uma forma que 

você, aparentemente, não entendia nada e hoje em dia você vê cada coisa 

que ele escreve, cada texto que você já consegue entender, então você fica 

encantado. Às vezes você diz: „não era não, aquele menino que eu peguei 

aquele texto. Já está dessa forma aqui?‟. Então, é muito interessante 

trabalhar dessa forma, muito gratificante, muito significativo. (Professora 

Alfabetizadora Estela, Narrativa, 2015) 

 

 Estela reforça a ideia de propor situações didáticas de escrita textual, desde os níveis 

iniciais de elaboração do pensamento, desde quando a “criança não sabe fazer nada”, no 

sentido de ainda não atender as exigências de uma escrita convencional, onde se almeja 

conhecimento do sistema alfabético e ortográfico. O que se evidencia é que, em qualquer 

nível de estruturação do pensamento em que as crianças estiverem, elas serão capazes de 

elaborar e expressar suas ideias; sendo a produção escrita compreendida como uma atividade 

de expressão criativa que envolve um rico movimento de reflexão e imaginação da criança.    
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 O que se espera, então, é que, as crianças sejam motivadas a produzir seus textos, que 

na sala de aula se instaure um clima em que se escreva muito e tudo aquilo que seja escrito 

seja valorizado, independente do nível de escrita em que as crianças se encontrem, 

enfatizando que “cada um escreve do seu jeito e que não há certo ou errado nesse momento” 

(GROSSI, 1990c, p. 63). Neste sentido, quanto mais recursos forem disponibilizados, quanto 

maior for a diversidade de intervenções didáticas, maior será o desenvolvimento dos 

alfabetizandos, como bem aponta a alfabetizadora Rô: 

 

Em sala de aula, eu utilizo todos os recursos, praticamente, quase todos os 

recursos que eu aprendi no GEEMPA, textos fatiados, lacunados, 

aglutinados, para que aqueles alunos que não têm noção de que as palavras 

são escritas separadas, é um processo contínuo, são textos que fazem com 

que o aluno compreenda como são estruturadas palavras, as sílabas, o texto, 

a formação de um texto, parágrafo, estrofe, versos, todas essas práticas que a 

gente, que no início da vida escolar, da vida do conhecimento, da 

aprendizagem de um aluno, que ele necessita que vá ser alcançado num 

objetivo maior depois. (Professora Alfabetizadora Rô, Narrativa, 2015) 

 

 Além das atividades citadas por Rô, propor, ao longo de todo o processo de 

alfabetização, produções individuais e coletivas de texto, a escrita de gêneros habitualmente 

utilizados em diversos contextos sociais, leituras realizadas pelos alunos e pelos professores, 

também da diversidade encontrada no cotidiano das crianças, simbolizam práticas 

enriquecedoras rumo à alfabetização.  

 Ao abordar a importância do trabalho com a leitura e a produção de textos com seus 

alunos, a professora Esther rememora como vivenciou esses processos, em seus períodos de 

escolarização:  

 

Eu trago a importância dessa atividade porque, assim, eu trago a minha 

experiência enquanto estudante lá do Fundamental I, do Fundamental II, do 

meu Ensino Médio. A prática da escrita de um texto, ela só veio acontecer 

em toda a minha trajetória, enquanto aluna de Fundamental I, Fundamental 

II, Ensino Médio, somente no Ensino Médio, a minha experiência com 

produção de texto, porque nós éramos pouco provocados para a escrita do 

texto. Então, assim, é mais uma atividade e uma prática da metodologia que 

me fascina, porque os nossos alunos, diariamente, eles produzem um texto, 

arrumando essas ideias, possibilitando a esse aluno a organização dessas 

expressões que hoje eu trago assim, que é muito forte. Quando eu vou 

produzir um texto, até hoje, quando eu vou produzir um texto, a minha dor 

em organizar essas ideias e colocar nos escritos. Então, assim, por que 

acontece? Porque eu fui pouco provocada, lá desde o início, como nós 

estamos fazendo com os nossos alunos. Então, assim, brilhantemente, eles se 

expressam cada um no seu nível da escrita, mas que eles vão revelando ali as 

suas ideias e a gente faz isso individualmente e coletivamente, as ideias 
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individuais e depois as ideias individuais expressas no momento de produção 

coletiva. Então são esses dois momentos, também, e que eles fazem, 

também, diariamente. (Professora Alfabetizadora Esther, Narrativa, 2015)  

 

 Esther atribui à falta de provocação para a escrita de texto, durante o seu processo de 

escolarização, a dificuldade que apresenta, hoje, para produzir suas escritas.  Tendo passado 

por diversos segmentos escolares, sem que lhe tivesse sido oportunizada a expressão de suas 

ideias, através da produção de texto, a professora afirma assumir, em sua sala de aula, um 

caminho inverso ao que percorreu, procurando propiciar aos seus alunos a escrita diária de 

textos para todos, independente do nível em que se encontram.  

 Nóvoa (2000b, p. 16), ao afirmar que “o sucesso ou o insucesso de certas experiências 

„marcam‟ a nossa postura pedagógica, fazendo-nos sentir bem ou mal com esta ou com aquela 

maneira de trabalhar em sala de aula”, nos possibilita pensar na experiência pessoal de Esther 

em relação à escassa mobilização para a escrita que recebeu de seus professores. Esta 

experiência se constitui formativa para a alfabetizadora, pois o movimento reflexivo que 

empreende sobre o seu „insucesso‟ em relação às escritas escolares a impulsiona a tomar 

como referência posturas pedagógicas divergentes daquelas com as quais aprendeu (ou não 

aprendeu), em seu tempo de escola.   

 Assim como Esther, Bela afirma que a alfabetização vivenciada por ela trouxe como 

consequência “muita dificuldade em escrever”, dificuldades que, conforme narra, as crianças 

de hoje superam, por terem mais oportunidades de vivenciar experiências com o texto escrito. 

Neste sentido, Bela narra:  

 

Eu poderia escrever muito melhor, mas eu posso dizer que uma criança pode 

escrever melhor que eu, porque, hoje, está tendo muito mais oportunidades 

para ela, hoje ela é livre para escolher o que ela quiser escrever, hoje, quando 

ela consegue escrever o primeiro textinho dela, nossa, ela vibra e eu também, 

e é assim, eu acho que é isso. (Professora Alfabetizadora Bela, Narrativa, 

2015)  

 

 As alfabetizadoras marcam, em suas narrativas, a preocupação em propiciar aos seus 

alunos experiências com a escrita que elas não tiveram em seus tempos de escola. Evidenciam 

que, enquanto professoras, são as responsáveis por planejar e conduzir intervenções didáticas 

que levem à construção do conhecimento essencial para que a alfabetização seja consolidada: 

a leitura e a escrita.  
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6 PROSAS FINAIS 
 

Existe é homem humano. Travessia. 

(ROSA, 2001, p. 624) 
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 Inicio estas “Prosas Finais” sem, no entanto, pretender esgotar o debate que foi 

empreendido ao longo do trabalho, uma vez que as discussões sobre a alfabetização e a 

formação de professoras alfabetizadoras do sertão baiano, para além de respostas, suscitaram 

inúmeras inquietações, questões outras e o anseio por prosseguir na deleitável e complexa 

tarefa de fazer pesquisa.  

 Aqui, o excerto de Rosa (2001) nos ajuda a pensar como as professoras alfabetizadoras 

do sertão são, antes de tudo, pessoas, “homem humano” (ROSA, 2001), cujas “travessias” são 

compreendidas, especialmente como suas trajetórias de formação-profissão; trajetórias 

atravessadas por diferentes tempos e espaços, inscritas em seus fuxicos, num movimento em 

que rememoram e narram escolhas, acontecimentos, pessoas, tudo aquilo que 

contribuiu/contribui para suas existências humanas, para a constituição das professoras 

alfabetizadoras que são hoje.   

 Neste trabalho, procuramos, então, visibilizar as lembranças bordadas na memória e 

no coração das alfabetizadoras do sertão, anunciar suas histórias e, por meio dessa 

visibilidade, legitimar a trajetória em si, a vida formativa e profissional das alfabetizadoras do 

sertão, toda sua riqueza de conhecimentos e suas potencialidades.  

 A princípio, é importante refletirmos como, por via da elaboração de textos 

(auto)biográficos, narrativas de si, orais e escritas, as alfabetizadoras tornaram-se autoras e 

protagonistas de suas próprias histórias, produzindo sentidos sobre suas experiências 

formativas e sobre o exercício da docência no sertão, (re)significando saberes e práticas. As 

narrativas trouxeram para as alfabetizadoras a oportunidades de partilhar histórias, falar, 

ouvir, ler e escrever sobre suas experiências formadoras, descortinando novas possibilidades 

de formação através do vivido e do experienciado.  

 Os Fuxicos Biográficos e as entrevistas narrativas, em si, revelaram-se como ricos 

processos de formação das alfabetizadoras; uma nova perspectiva formativa, em que puderam 

legitimar o lugar de sujeitos produtores do conhecimento. Elas puderam, por meio desses 

dispositivos, questionar suas funções, seus espaços de atuação, suas importâncias e, 

principalmente, seus lugares dentro do processo de ensino e aprendizagem, partindo do olhar 

que têm de si mesmas e dos outros, construindo possibilidades de avanços pedagógicos, 

através da retomada de suas experiências. Estes dispositivos de pesquisa-formação instauram 

a possibilidade de reflexão: repensar e modificar ações anteriormente adotadas, criando 

espaços para novas práticas docentes. 

 Para Esther, Heloísa Helena e Estela, Fuxicos Biográficos representaram um tipo de 

formação inovadora em face de outros processos formativos vividos, divergindo destes, 
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especialmente, pelo olhar voltado para o professor e suas experiências, não apenas em relação 

ao que ele faz e vive em sala de aula, mas aos sentimentos e aprendizagens decorrentes desse 

fazer e viver, e do percurso formativo, enquanto Rô tomou como significativo dessa pesquisa-

formação a relação com as colegas, os diálogos estabelecidos, o compartilhamento de 

experiências que suscitou revisitar alegrias e tristezas, conquistas e desafios.  

 É importante ressaltar que as formações comumente experienciadas pelas 

alfabetizadoras do sertão voltam-se para a elaboração de estratégias teórico-metodológicas do 

ensinar e aprender, por meio das quais entram em contato com modelos normativos e 

aplicacionistas que direcionam o fazer pedagógico. Em contraste, ao participarem dos Fuxicos 

Biográficos, as professoras alfabetizadoras incluíram-se num contexto altamente formativo, 

inserindo-se num movimento de rememoração de suas experiências e aprendizagens, ao longo 

da vida formativa e profissional, em todas as suas singularidades.  

 O ato de narrar pode ser assumido como uma forma de tecer/bordar a colcha da 

própria vida (formativa e profissional). Por meio das narrativas, as professoras alfabetizadoras 

disseram o que sabem e o que fazem e, ao dizê-lo, (re)descobriram suas potencialidades, 

reconhecendo-se capazes de se expressar e ampliar seus universos de ação. Parafraseando 

Beltrão (2006), cada alfabetizadora dividiu comigo o “seu outro”, encenado no espaço do 

texto narrativo, constituindo uma relação dialógica entre o sujeito autor-pesquisador e o 

sujeito autor-protagonista.  

 No entrelace dos fuxicos/narrativas que estampam o “ser-tão” de cada alfabetizadora, 

vimos que cada uma delas se apresentou em suas particularidades e pluralidades, revelam 

histórias de vida distintas, mas que se aproximam em seus contextos e pertencimentos. Os 

tecidos que bordam as vidas formativas e profissionais das alfabetizadoras são alinhavados 

por uma pluralidade de saberes, construídos na prática cotidiana, no diálogo com os outros e 

com seus espaços de vivência.  

 No movimento narrativo, as alfabetizadoras expressam-se pelo modo como 

compreendem a si mesmas e a suas trajetórias, trazendo a interpretação que elas próprias 

fazem de suas experiências, Assim, na análise aqui empreendida, buscamos (re)significar as 

interpretações e os sentidos que as próprias alfabetizadoras dão a suas trajetórias e, neste 

processo, percebemos então que “cada narrativa é o reflexo da maneira como o caminho 

percorrido foi compreendido [...] e o processo interpretado” (NÓVOA, 2010, p. 213). 

 Podemos dizer que as narrativas trouxeram inúmeras possibilidades de leitura, 

múltiplos sentidos e significados, dentre os quais, permitiram o conhecimento das concepções 

teórico-metodológicas de alfabetização das professoras alfabetizadoras do sertão baiano, os 
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caminhos que as levaram rumo à docência, seus processos formativos, em especial aqueles 

específicos da atividade alfabetizadora, bem como as práticas pedagógicas que se efetivam em 

suas salas de aula. 

 Vimos como diferentes concepções de alfabetização e os métodos de ensino que estão 

diretamente atrelados a elas atravessaram as trajetórias formativas e profissionais das 

alfabetizadoras e estão imbricadas ao desenvolvimento de suas práticas, concepções 

aprendidas e apreendidas no transcorrer de suas experiências escolares, no diálogo com seus 

professores, e nos movimentos de formação inicial e continuada, no âmbito da docência.  

 A concepção de alfabetização como processo de aquisição do código escrito, cuja 

aprendizagem se dá de forma mecânica na relação entre as letras e os sons da fala, por 

exemplo, aparece nas narrativas de Bela, Sophia e Rô, as quais se reportam a esta como a 

concepção que embasou suas primeiras ações pedagógicas, sob forte influência da Escola 

Tradicional, pela qual foram escolarizadas. Ao recorrer a esta escola, as alfabetizadoras 

reforçam como seu ensino vincula-se a essa restrição do ensino das habilidades de codificação 

e decodificação da língua, estritamente ligadas aos métodos sintéticos e analíticos de 

alfabetização.  

  As narrativas de Rô, Sophia e Estela remontam a perspectiva do Letramento, 

concepção que abrange a ideia de alfabetização voltada para os usos sociais da leitura e da 

escrita. Rô é a alfabetizadora que sinaliza maiores aproximações com o ensino e a 

aprendizagem pautados nesta concepção, considerando seu percurso formativo no Pró-

Letramento como aquele que subsidiou um processo de mudança metodológica em sala de 

aula, permitindo-lhe transitar da prática escolar com base no que ela definiu como 

“Tradicionalismo” para um trabalho diferenciado, considerado por ela como mais lúdico e 

dinâmico. 

 Diante dos olhares para a funcionalidade da leitura e da escrita, aparece, ainda, a 

concepção de alfabetização como um compromisso político e social, de desenvolvimento 

destas habilidades visando o exercício pleno da cidadania. É o que defende a professora 

Heloísa Helena, por exemplo, ao afirmar que a alfabetização “é a peça fundamental para um 

cidadão se tornar uma pessoa digna”, representando o componente que possibilita a 

reivindicação dos direitos humanos e sociais, bem como a emancipação social e cultural. 

 Em face das diversas concepções de alfabetização que costuram as trajetórias 

formativas e profissionais das alfabetizadoras do sertão, a alfabetização como processo de 

aprendizagem centrado na criança que pensa e elabora hipóteses sobre a leitura e escrita é 

assumida, pela totalidade das docentes, como a concepção que norteia suas ações 
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pedagógicas, sob fortes influências das aprendizagens sobre a Psicogênese da Alfabetização, 

(re)significadas nos processos formativos voltados para o Pós-Construtivismo, no âmbito do 

GEEMPA.    

 Inúmeros foram os espaços-tempos de formação apresentados pelas alfabetizadoras, 

desde o curso do Magistério, passando pelos estudos acadêmicos (graduação e pós-

graduação), até os cursos de aperfeiçoamento realizados no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Tucano. Vale ressaltar que a formação inicial das alfabetizadoras no 

Magistério é considerada incipiente para o exercício da docência e, principalmente, para o 

trabalho com a alfabetização, não tendo trazido para o contexto das professoras 

alfabetizadoras, segurança teórico-metodológica. 

 Ainda no que se refere à formação inicial, todas as alfabetizadoras encontraram no 

ensino à distância a possibilidade de concluir uma graduação, no contexto em que vivem, 

onde a oferta de Ensino Superior Público e presencial é inexistente. Contudo nem todas se 

debruçaram em cursos que embasam a tarefa alfabetizadora. Esther e Rô, por exemplo, 

enveredaram pelos cursos de Geografia e Biologia, respectivamente, licenciaturas que 

demarcam aprendizagens que divergem daquelas que se fazem essenciais as ser e fazer 

alfabetizador.  

 Mesmo as professoras alfabetizadoras que cursaram Pedagogia como Bela, Estela e 

Heloísa Helena, ou curso Normal Superior como Sophia não tecem reflexões significativas 

sobre estas experiências e o modo como trouxeram ou não contribuições para suas ações 

pedagógicas. No conjunto das narrativas fica expresso que a grande ancoragem para a prática 

alfabetizadora não está em suas formações iniciais, as aprendizagens do ser e fazer docente, 

apontadas como mais significativas, são aquelas decorrentes de processos de formação 

continuada, vividos no seio da escola, inseridos no interior da prática, aprendizagens 

construídas, principalmente, na troca experiencial com os colegas professores, por meio da 

reflexão sobre as situações concretas da sala de aula.   

 As narrativas elucidam, também, como a formação continuada das professoras 

alfabetizadoras do sertão e suas práticas pedagógicas sempre estiveram relacionadas à 

inserção de programas educacionais que, em suas ações, visassem a superação das estatísticas 

de analfabetismo e fracasso escolar.  O modo como as alfabetizadoras narram nos permite 

refletir que a maioria das propostas formativas trazida e aplicada ao município ocorrem de 

maneira vertical, sem que haja uma consulta a estas profissionais, sem diálogo sobre seus 

reais interesses e necessidades.   
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 É reforçado, ainda, pelas alfabetizadoras que, em detrimento de Políticas Públicas 

Educacionais sistematizadas e institucionalizadas, têm prevalecido programas alfabetizadores 

temporários, dificultando a possibilidade de criação de um sistema educacional estruturado, 

que lhes permitiria processos de formação permanentes e, consequentemente, a continuidade 

de uma aplicação teórico-metodológica definida, nas salas de aula de alfabetização. 

 Contudo, são os programas, geralmente propostos pelo MEC, em parceria com a 

SEMEC, que norteiam a formação das alfabetizadoras e trazem impactos em suas atuações 

docentes, uma vez que, por meio deles, concepções teórico-metodológicas passam a ser 

construídas, reconstruídas e (re)significadas, pelas alfabetizadoras, em suas travessias, feitas a 

partir do sertão e no sertão.   

 No âmbito das formações específicas para a alfabetização, os estudos Pós-

Construtivistas direcionados pelo GEEMPA são apresentados como “acontecimentos-

charneira” (JOSSO, 2010), na vida formativa e profissional das alfabetizadoras, influenciando 

de maneira muito densa no desdobramento de suas práticas alfabetizadoras; estes estudos são 

tomados como a grande ancoragem do ser e fazer docente, na perspectiva da alfabetização.  

 O trabalho evidenciou, portanto, que as práticas das alfabetizadoras são decorrentes 

das teorias contidas em suas experiências formativas, bem como das marcas de tudo aquilo 

que foi vivenciado por elas, sendo que as práticas baseadas no Pós-Construtivismo ganham 

notoriedade no conjunto expresso das narrativas, com destaque para aspectos como os níveis 

psicogenéticos de alfabetização, o desenvolvimento de aulas entrevistas e a formação de 

grupos áulicos.  

 Estas mesmas práticas são, ainda, apontadas como instâncias formativas, pois a 

reflexão que as alfabetizadoras empreendem sobre elas representa um caminho para o 

aperfeiçoamento do ser e fazer docente. A avaliação que realizam de seus sucessos ou 

insucessos em relação às aprendizagens provocadas nos alunos levam as alfabetizadoras à 

manutenção de certas práticas pedagógicas, ao abandono de algumas e à inovação, por meio 

da elaboração criativa de outras.   

 As alfabetizadoras tecem reflexões conscientes, a respeito da leitura e da escrita, como 

requisitos básicos para a convivência e a sobrevivência dos estudantes numa sociedade 

letrada, condições para o sucesso, na escola e na vida. Conforme apontam, ter ou não a noção 

de pertencimento a essa cultura letrada, de forma mais restrita ou generalizada, diferencia, 

classifica, diminui, em especial para pessoas que são provenientes de classes socioeconômicas 

menos favorecidas (a maioria da população que frequenta a escola pública brasileira) e, 

principalmente, para as crianças do sertão nordestino.  
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 Diante disso, é que as alfabetizadoras narram os desafios e as alegrias de serem 

professoras do sertão. Desafios implicados à luta contra o analfabetismo e visando instaurar 

visões mais simbólicas a respeito desse espaço, da sua cultura e da sua gente, rompendo 

estigmas e preconceitos historicamente edificados; alegrias de poder construir, nesse espaço, 

saberes e práticas, e, nele, podendo encontrar perspectivas de futuro. O sertão é, portanto, o 

espaço das travessias das professoras alfabetizadoras, que por ele expressam profundo 

sentimento de pertencimento e valorização.  

 Pudemos notar, também, que embora as alfabetizadoras Esther, Heloísa Helena, Rô e 

Sophia não tenham ingressado na docência por meio de um desejo pessoal, fruto da 

identificação com a profissão como fizeram Bela e Estela, as narrativas de todas revelam que, 

hoje, nenhuma delas consegue visualizar outros caminhos para a vida profissional; ser 

professora alfabetizadora do sertão é afirmado e (re)afirmado, evidenciando sentimentos de 

realização profissional e o desejo de seguir na trajetória docente.  

 Assim como na reconstrução e na reelaboração das memórias das alfabetizadoras, na 

retomada das experiências registradas em suas narrativas, ficou tudo aquilo que significa, 

posso dizer, ao término dessa jornada, que as experiências e saberes compartilhados 

permanecerão “guardadas no giro da memória” (ROSA, 2001, p. 138), porque também 

empreendem muito saber e significado para minha própria trajetória.  

 Levarei sempre comigo as aprendizagens experienciais de Esther, seu desejo de estar 

em sala de aula e alfabetizar todas as crianças de sua turma, o entusiasmo empreendido para a 

realização de cada atividade pedagógica e, principalmente, sua defesa de uma alfabetização de 

excelência no sertão. Assim, de Sophia, ficará o comprometimento em acolher e provocar 

inteligentemente as crianças, a docência exercida com profissionalismo e afetividade; de 

Heloísa Helena, a emoção, o “arrepio”, a tarefa de ensinar com leveza e encantamento, mas, 

em especial, me acompanhará sua luta contra as rotulações e profecias de fracasso, na vida 

das crianças sertanejas, sua crença na capacidade que elas têm de aprender; Estela deixará o 

exemplo de persistência, um pouco da magia de ensinar e a mediação para o aprendizado da 

leitura, entre as fronteiras da realidade e da imaginação; Rô reavivará sempre a força, a 

determinação e a busca incessante pelo conhecimento; e, por fim, de Bela, levarei a 

capacidade de sempre sonhar, persistir no sonho que se tem e ir em frente, acreditando numa 

realização possível.    
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG 

Departamento de Educação – DEDC/Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade - PPGEduC 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

FUXICOS BIOGRÁFICOS 

Experiências vividas e narradas de alfabetizadoras do sertão 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora: 

 

 

Data de nascimento: ____/____/____ 

 

Formação: 

Magistério: (   ) Sim    (    ) Não        

Em caso afirmativo, ano de conclusão: 

 

Graduação: (   ) Sim    (    ) Não        

Em caso afirmativo, curso e ano de conclusão:     

 

Pós-Graduação: (   ) Sim    (    ) Não        

Em caso afirmativo, curso e ano de conclusão:     

 

Tempo de atuação docente:  

 

Escola em que atua:  

 

Série/Ano:                                                          Carga Horária: 

 

Localidade e Zonal em que atua:  

 

Localidade em que reside:  

 

Contato 

Telefônico: 

E-mail:  
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APÊNDICE II 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG 

Departamento de Educação – DEDC/Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade - PPGEduC 

 

PERFIL BIOGRÁFICO DAS PROFESSORAS ALFABETIZADORAS DO SERTÃO 
 

Professora Idade Formação Rede de 

Ensino 

Situação 

Funcional 

Tempo de 

atuação 

docente 

Zonal de 

atuação 

Carga 

Horária 

Ana 27 Graduanda em 

Pedagogia 

(Faculdade São Judas 

Tadeu) 

Municipal Concursada 04 anos Zonal B 20h 

Bela 49 Licenciada em 

Pedagogia (FTC) 

Especialista em 

Educação Inclusiva 

(Centro Universitário 

Barão de Mauá) 

Municipal Concursada 09 anos Zonal D 20h 

Estela 39 Licenciada em 

Pedagogia (FTC) 

Municipal Concursada 13 anos Zonal B 20h 

Esther 36 Licenciada em 

Geografia (FTC) 

Especialista em 

Educação e Gestão 

Ambiental 

(Faculdade Batista 

Brasileira) 

Municipal Concursada 17 anos Zonal C 40h 

Heloísa 

Helena 

35 Licenciada em 

Pedagogia 

(UNOPAR) 

Municipal Concursada 15 anos Zonal B 20h 

Maria 38 Licenciada em 

Pedagogia (FTC) 

Municipal Concursada 13 anos Zonal D  

Mariana 44 Licenciada em 

Pedagogia 

(UNOPAR) 

Especialista em 

Psicopedagogia 

(FINOM) 

Municipal Concursada 12 anos Zonal B 20h 

Natiele 49 Graduanda em 

Pedagogia 

(UNOPAR) 

Municipal Concursada 21 anos Zonal C 20h 

Rô 33 Licenciada em 

Biologia (FTC) 

Municipal Concursada 09 anos Zonal D 20h 

Sophia 36 Licenciada em 

Normal Superior 

(UNOPAR) 

Especialista em 

Psicopedagogia 

(Centro Universitário 

Barão de Mauá) 

Municipal Concursada 17 anos Zonal B 20h 

Fonte: Pesquisa de Campo, outubro de 2015. 
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APÊNDICE III 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG 

Departamento de Educação – DEDC/Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade - PPGEduC 

 

QUADRO SÍNTESE 

 

FUXICOS BIOGRÁFICOS
27

 

Experiências vividas e narradas de alfabetizadoras do sertão 

 

                                                           
27

 Adaptação dos procedimentos do ateliê biográfico, segundo Delory-Momberger, à realidade da pesquisa.  

ENCONTROS ATIVIDADES 

1º Encontro Apresentação da proposta de trabalho, dos objetivos e 

dispositivos a serem efetivados.  

Conversa sobre o método (auto) biográfico e sensibilização do 

grupo para a importância dos Fuxicos Biográficos como um 

procedimento de investigação-formação.  

Construção de um contrato didático/biográfico.  

Leitura de uma narrativa (auto) biográfica, como mobilização 

para a escrita das narrativas das alfabetizadoras.  

 

2º Encontro Construção da primeira parte da narrativa, tendo como eixo 

orientador: a entrada e a trajetória formativa na profissão.  

Socialização da primeira escrita, por meio da contação, e não da 

leitura integral do texto, em subgrupos, possibilitando 

intervenções das outras professoras nas narrativas.  

Reescrita do texto.   

 

3º Encontro Construção da segunda parte da narrativa, tendo como eixo 

orientador: experiências formativas para alfabetização.  

Socialização, em grande grupo, por meio da leitura do texto 

produzido a partir dos dois primeiros eixos orientadores. 

Cada narradora escolhe uma escriba para tomar nota das 

intervenções do grupo e de alguns aspectos, eleitos por ela, a 

respeito da narrativa.  

Após a leitura e as intervenções feitas no grupo, cada narradora 

senta com a escriba que escolheu e dialoga sobre as anotações 

feitas. 
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Reescrita do texto.  

 

4º Encontro Construção da terceira parte da narrativa, tendo como eixo 

orientador: as práticas alfabetizadoras.  

Socialização da escrita referente a apenas este eixo, por meio da 

leitura integral do texto, em subgrupos, possibilitando 

intervenções das outras professoras nas narrativas.  

Reescrita do texto.   

 

5º Encontro Construção da quarta e última parte da narrativa, tendo como 

eixo orientador: ser professora alfabetizadora no sertão. 

Socialização, em grande grupo, por meio da leitura do texto 

produzido a partir dos dois últimos eixos. 

Cada narradora escolhe uma escriba para tomar nota das 

intervenções do grupo e de alguns aspectos, eleitos por ela, a 

respeito da narrativa.  

Após a leitura e as intervenções feitas no grupo, cada narradora 

senta com a escriba que escolheu e dialoga sobre as anotações 

feitas. 

Reescrita do texto.  

 

6º Encontro Socialização dos Memoriais de Formação e reflexão sobre o seu 

movimento de escrita e participação nos Fuxicos Biográficos.  



179 

 

APÊNDICE IV 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG 

Departamento de Educação – DEDC/Campus I 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade - PPGEduC 

 

FUXICOS BIOGRÁFICOS 

Experiências vividas e narradas de alfabetizadoras do sertão 

 

1º ENCONTRO  

Duração: 4h  

 

Objetivos:  

 Firmar o compromisso de participação na pesquisa Professoras Alfabetizadoras do Sertão 

Baiano: trajetórias de formação-profissão.  

 Compreender a proposta de trabalho, os objetivos e dispositivos a serem efetivados ao longo 

dos Fuxicos Biográficos. 

 (Re)Conhecer a essência do método (auto) biográfico e dos memoriais de formação. 

 Sensibilizar-se para a importância dos Fuxicos Biográficos como um procedimento de 

pesquisa-formação.  

 Mobilizar-se para a escrita dos memoriais de formação.  

 

Momento 1: Acolhida – Leitura de texto poético retirado do livro Dias e noites de amor e de 

guerra, de Eduardo Galeano, seguida de reflexões.  

Momento 2: Formalização do convite para participação na pesquisa Professoras 

Alfabetizadoras do Sertão Baiano: trajetórias de formação-profissão. Leitura e assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.  

Momento 3: Apresentação, através de slides, sobre a essência do método (auto)biográfico, 

com ênfase nos memorias de formação.   

Momento 4: Construção de um contrato didático/biográfico.  

Momento 5: Leitura da narrativa Foram muitos, os professores, de Bartolomeu Campos de 

Queiroz.   

Momento 6: Apresentação dos eixos orientadores das narrativas.    

EIXO 1: A entrada e a trajetória formativa na profissão. 

EIXO 2: Experiências formativas para alfabetização.  

EIXO 3: As práticas alfabetizadoras. 

EIXO 4: Ser professora alfabetizadora do sertão. 

 
Fabiane Santana Oliveira 

Pesquisadora-Formadora 
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Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade - PPGEduC 

 

 

FUXICOS BIOGRÁFICOS 

Experiências vividas e narradas de alfabetizadoras do sertão 

 

2º ENCONTRO  

Duração: 4h  

 

Objetivos:  

 Rememorar experiências que foram/são significativas no processo de formação-

profissão.  

 Construir a primeira parte da narrativa (auto)biográfica.  
 Narrar experiências, trajetórias e percursos da vida que impulsionaram para a escolha da 

docência.   

 Apreciar o filme Colcha de Retalhos, relacionando aspectos do enredo com a atividade 

desenvolvida nos Fuxicos Biográficos, mobilizando-se para a continuidade da escrita 

do memorial de formação.   

 

 

Momento 1: Acolhida – Tempestade de memórias: “Escolhi ser professora porque...”. 

Momento 2: Roteiro da vida formativa e profissional – socialização.  

Momento 3: Construção da primeira parte da narrativa, tendo como eixo orientador: a 

entrada e a trajetória formativa na profissão.  

Momento 4: Socialização da primeira escrita, por meio da contação, e não da leitura integral 

do texto, em subgrupos, possibilitando intervenções das outras professoras nas narrativas.  

Momento 5: Apreciação do filme Colcha de Retalhos, seguida de reflexões.  

Momento 6: Reescrita da primeira parte da narrativa.   

 

 

 

 

 

Fabiane Santana Oliveira 

Pesquisadora-Formadora 
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FUXICOS BIOGRÁFICOS 

Experiências vividas e narradas de alfabetizadoras do sertão 

 

3º ENCONTRO  

Duração: 4h  

 

Objetivos:  

 Rememorar experiências que foram/são significativas no processo de formação-

profissão.  

 Construir a segunda parte da narrativa (auto)biográfica. 
 Narrar experiências, trajetórias e percursos formativos no âmbito da alfabetização.  

 Socializar a produção dos textos narrativos.  

 

Momento 1: Acolhida – Música Saiba, de Adriana Calcanhoto, seguida de reflexões.  

Momento 2: Construção da segunda parte da narrativa, tendo como eixo orientador: 

experiências formativas para alfabetização.  

Momento 3: Socialização, em grande grupo, por meio da leitura do texto produzido a partir 

dos dois primeiros eixos orientadores. Cada narradora escolhe uma escriba para tomar nota 

das intervenções do grupo e de alguns aspectos, eleitos por ela, a respeito da narrativa. Após a 

leitura e as intervenções feitas no grupo, cada narradora senta com a escriba que escolheu e 

dialoga sobre as anotações feitas. 

Momento 4: Reescrita da segunda parte da narrativa.   

 

Observação: Para o encontro seguinte, trazer objeto e/ou atividade que considere 

significativo para a sua prática alfabetizadora.  

 

 

Fabiane Santana Oliveira 

Pesquisadora-Formadora 
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FUXICOS BIOGRÁFICOS 

Experiências vividas e narradas de alfabetizadoras do sertão 

 

4º ENCONTRO  

Duração: 4h  

 

Objetivos:  

 Rememorar experiências que foram/são significativas no processo de formação-

profissão.  

 Construir a terceira parte da narrativa (auto)biográfica. 
 Narrar experiências, trajetórias e percursos formativos no âmbito das práticas 

alfabetizadoras.  

 Socializar a produção dos textos narrativos.  

 

Momento 1: Acolhida: Música “Caminhos do Coração”, de Gonzaguinha. 

Momento 2: Compartilhando práticas – Cada professora apresenta o objeto e/ou atividade 

que considere significativo para a sua prática alfabetizadora.  

Momento 3: Construção da terceira parte da narrativa, tendo como eixo orientador: as 

práticas alfabetizadoras.  

Momento 4: Socialização da narrativa referente a apenas este eixo, por meio da leitura 

integral do texto, em subgrupos, possibilitando diálogos com as outras professoras.  

Momento 5: Reescrita do texto 

 

 

 

 

Fabiane Santana Oliveira 

Pesquisadora-Formadora 
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FUXICOS BIOGRÁFICOS 

Experiências vividas e narradas de alfabetizadoras do sertão 

 

5º ENCONTRO  

Duração: 4h  

 

Objetivos:  

 Rememorar experiências que foram/são significativas no processo de formação-

profissão.  

 Construir a quarta parte da narrativa (auto)biográfica. 
 Narrar experiências, trajetórias e percursos formativos no âmbito da alfabetização e 

docência no sertão.  

 Socializar a produção dos textos narrativos.  

 

Momento 1: Acolhida – Poema Mística dos Retornos, de Fábio de Melo.  

Momento 2: Diálogos sobre: Alfabetização e docência no sertão baiano.  

Momento 3: Construção da quarta e última parte da narrativa, tendo como eixo orientador: 

ser professora alfabetizadora do sertão.  

Momento 4: Socialização, em grande grupo, por meio da leitura do texto produzido a partir 

dos dois últimos eixos.  

Momento 4: Reescrita do texto.  

 

 

 

 

 

Fabiane Santana Oliveira 

Pesquisadora-Formadora 
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FUXICOS BIOGRÁFICOS 

Experiências vividas e narradas de alfabetizadoras do sertão 

 

6º ENCONTRO  

Duração: 4h  

 

Objetivos:  

 Socializar a produção dos textos narrativos.  

 Avaliar a efetivação dos Fuxicos Biográficos, revelando as percepções, sentidos e 

sentimentos em relação à participação na pesquisa-formação.   

 

 

Momento 1: Acolhida – Memórias dos Fuxicos Biográficos .  

Momento 2: Socialização dos Memoriais de Formação – Cada professora alfabetizadora 

realiza a leitura integral de seu texto narrativo.  

Momento 3: Avaliação dos Fuxicos Biográficos. 

 

 

 

 

 

 

Fabiane Santana Oliveira 

Pesquisadora-Formadora 
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APÊNDICE V 
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QUADRO ANALÍTICO COMPREENSIVO-INTERPRETATIVO 
 

Núcleo de 

Sentido 

Cenas 

(Auto)biográficas 

Unidades de 

Sentido e/ou 

Significações 

Fundamentação 

Teórica 

 

Síntese 

Interpretativa 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

     

     

Elaboração da Pesquisadora – Adaptação do mapa analítico-compreensivo de Meireles (2013), com base nas 

teorizações de Ricouer (1976).   
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ANEXOS 

 

ANEXO I 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Pelo presente termo eu, ____________________, nacionalidade, idade, estado civil, residente -

________________________________, cidade, RG _____________ órgão emissor, CPF 

_______________, autorizo a utilização de minha entrevista (áudio), concedida no dia 

____________________, bem como a utilização do meu memorial de formação, para a pesquisa 

intitulada PROFESSORAS ALFABETIZADORAS DO SERTÃO BAIANO: trajetórias de 

formação-profissão, à prof.ª. Fabiane Santana Oliveira (estudante/pesquisadora), RG 14116796-36, 

CPF 020756515-58, participante do curso de Mestrado, do Programa de Pós-graduação em Educação 

e Contemporaneidade, na Universidade Estadual da Bahia – UNEB, usá-la integralmente ou em 

partes, conforme orientação da Resolução 196/96 Conselho Nacional de Saúde, desde a presente data 

até o período de 5 (cinco) anos, caso queira utilizá-la após esse período devo ser consultado e 

novamente autorizá-lo. Da mesma forma, autorizo o uso do texto final que está sob a guarda da 

Prof.ª Fabiane Santana Oliveira, podendo disseminá-lo em espaços acadêmicos, encontros científicos 

e/ou atividades decorrentes deste estudo. Abdicando de direitos meus e de meus descendentes, 

subscrevo a presente autorização. 

 

Tucano/BA, ___ de ______de 2015. 

 

_______________________________________ 

Sujeito da pesquisa/ responsável 
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ANEXO II – Rede de Hipóteses 
 

 

Fonte: GROSSI, Esther P. Aula-entrevista: caracterização do processo rumo à escrita e à leitura. Porto Alegre: 

GEEMPA, 2010b.  
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ANEXO III – Escada da Psicogênese 

 

 

 

 

Fonte: GROSSI, Esther P. Aula-entrevista: caracterização do processo rumo à escrita e à leitura. Porto Alegre: 

GEEMPA, 2010b.  


