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RESUMO 

 

Esta pesquisa trata de práticas alfabetizadoras e tem como principal objetivo compreender os 

sentidos das professoras sobre as práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização, um 

projeto de intervenção municipal implementado nas escolas públicas de Vitória da 

Conquista/BA por meio da Secretaria Municipal de Educação – SMED entre os anos 2009-

2013. Neste trabalho, as práticas alfabetizadoras são entendidas na perspectiva filosófica de 

Mikhail Bakhtin, como atos responsáveis/responsivos, compostas por dimensões éticas, 

estéticas e cognitivas. Estes aspectos das práticas estão ligados ao modo das professoras 

serem/estarem/agirem eticamente, criarem esteticamente e significar cognitivamente a partir 

da posição axiológica de cada uma e do seu dever em alfabetizar crianças em um dado 

tempo/espaço escolar. O nosso percurso teórico-metodológico também se fundamentou em 

alguns dispositivos conceituais bakhtinianos na perspectiva análise/teoria dialógica do 

discurso, a partir da reflexão desses conceitos e das relações dialógicas que estes estabelecem 

com o mundo da vida. Como dispositivo dialógico para a construção dos dados usamos a 

entrevista semiestruturada, favorecendo, assim, uma melhor interlocução entre nós e as 

participantes da pesquisa. Quando enunciaram sobre as práticas alfabetizadoras, no contexto 

da Roda de Alfabetização, cada professora a partir da sua posição exotópica valorou 

esteticamente estas práticas e as concretizaram em seus enunciados. Por meio dessa 

“contemplação” estética, cada professora refletiu e revisitou, através da sua memória, esse 

passado de forma objetivada, porque não vividos no presente nas condições reais, mas por 

meio da significação. Destacamos os sentidos das professoras sobre práticas alfabetizadoras 

com ênfase nas suas concepções sobre os alunos da Roda de Alfabetização, as relações que 

eram estabelecidas na escola Centro Municipal de Educação de Vitória da Conquista no 

contexto do projeto, as metodologias utilizadas, as possibilidades e os impedimentos 

vivenciados pelas docentes e as estratégias elaboradas por elas para contornar tais 

impedimentos. Ressaltamos que os sentidos revelaram a complexidade ideológica que 

dialogavam neste contexto, bem como as suas diferentes e contraditórias verdades pravdas, 

que circulavam no cotidiano escolar. 

 

Palavras-Chave: Educação. Prática alfabetizadora. Ato responsável/responsivo. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche porte sur les pratiques des enseignants d’alphabétisation et vise à comprendre 

les significations des enseignants sur les enseignants d’alphabétisation pratique la Roue de 

Alphabétisation, un projet d’intervention municipal mis en œuvre dans les écoles publiques à 

Vitória da Conquista/BA par le Service Municipal de L’éducation - SMED entre les années 

2009 à 2013. Dans ce travail, les pratiques des enseignants d’alphabétisation sont compris 

dans la perspective philosophique de Mikhail Bakhtine, agit comme responsable/responsible, 

composé de dimensions éthiques, esthétiques et cognitives. Aspects des pratiques sont liées 

aux enseignants afin qu’ ils être/sont/agir de façon éthique, créer esthétiquement et signifier 

cognitivement de la position axiologique de chacun et de leurs lieux d’enfants instruits à tout 

environnement temps/école donnée. Notre approche théorique et méthodologique se fonde 

également sur certains appareils bakhtinienne conceptuels de l’analyse en perspective/théorie 

dialogique du discours, de la réflexion de ces concepts et de relations dialogiques qu’ils ont 

avec le monde de la vie. Comme dispositif de dialogic pour la construction des données, nous 

avons utilisé entretien semi-structuré, favorisant ainsi un meilleur dialogue entre nous et les 

participants à la recherche. Quand ils ont annoncé sur les pratiques des enseignants 

d’alphabétisation dans le cadre de la roue de l’alphabétisation, chaque enseignant de leur 

position exotópica valorou esthétiquement ces pratiques et matérialisé dans leurs déclarations. 

Mettre en évidence la façon dont les enseignants sur les alphabétiseurs pratiques en mettant 

l’accent sur leurs points de vue sur la Roue de Alphabétisation, les relations qui ont été 

établies dans école Centro Municipal de Educação de Vitória da Conquista dans le cadre du 

projet, les méthodes utilisées, les possibilités et les contraintes rencontrées par les enseignants 

et les stratégies développées par à surmonter ces obstacles. Nous insistons sur le fait que les 

sens révèlent la complexité idéologique de dialogue dans ce contexte, ainsi que leurs vérités 

pravdas différentes et contradictoires vérités qui circulent dans la vie quotidienne de l’école. 

 

Mots-clés: L’éducation. Pratique de l’alphabétisation. Agit responsable/responsible. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A nossa pesquisa trata de práticas alfabetizadoras e tem como principal objetivo 

compreender sentidos de professoras sobre práticas alfabetizadoras no contexto da Roda de 

Alfabetização
1
. Práticas alfabetizadoras, neste trabalho, são percebidas em Bakhtin (2010b) 

como atos responsáveis/responsivos, composta por dimensões éticas, estéticas e cognitivas ao 

mesmo tem em que a Roda de Alfabetização se apresenta como um acontecimento discursivo.  

Bakhtin começou a ser estudado com afinco no Brasil a partir da década de 1970
2
 e 

nos últimos anos tem sido cada vez mais frequente pesquisas educacionais sustentadas em 

seus aportes teóricos e metodológicos
3
. É certo que a maior parte destas  produções têm 

acontecido de forma pontual; em nosso país ainda existem áreas de conhecimento 

hegemônicas quando se trata de pesquisar e produzir reflexões de referência tendo como 

principal aporte teórico o pensamento do filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin.  

No que diz respeito especificamente ao campo da educação, é cada vez maior o 

número de pesquisas com uma abordagem dialógica bakhtiniana de investigação, apesar de 

existir ainda certa precaução nesse sentido. Ao concebermos a perspectiva bakhtiniana como 

horizonte de pesquisa para estudar e pensar a educação estamos, de certa forma, re/afirmando 

a dialogicidade de sua teoria inerente as relações humanas, o ato ético em si é uma construção 

cultural, portanto, intrínseca a todos os seres humanos. Portanto, o pensamento de Bakhtin 

nos autoriza a pensar todas as esferas da vida humana, pensar o ser humano na sua 

concretude, nas suas dimensões singulares.  

Existem estudiosos de Bakhtin, como José Luiz Fiorin, por exemplo, que se mostram 

extremamente cautelosos em propor uma discussão em uma perspectiva bakhtiniana para 

além do lugar já estabelecido, solidificado e legitimado. Esta dificuldade pode estar vinculada 

à própria obra de Bakhtin, obra marcada pelo vir a ser e pelo inacabamento. Fiorin (2011) 

destaca que Bakhtin não elaborou uma obra didática para ser ensinada na escola, mas teve 

como foco de sua teoria o exame de conceitos. 

Contrário a esse pensamento, deparamos com o livro Educação, arte e vida em 

Bakhtin (2013) organizado pela professora Maria Teresa de Assunção Freitas, pedagoga 
                                                           
1
 Projeto de intervenção destinado a alunos com déficit na leitura e na escrita implementado pela Secretaria 

Municipal de Educação – SMED. Sobre esse projeto detalharemos melhor na página onze (11). 
2
 ORNELLAS, Clara Ávila. Mikhail Bakhtin no Brasil: primeiras repercussões. Espéculo, Madrid, n. 43, 2010. 

Disponível em: http://www.ucm.es/info/especulo/numero43/brabaj.html. 
3
 Conforme Faraco (2009), Mikhail Bakhtin e o seu Círculo não elaborou, de fato, um método científico fechado 

de pesquisa. O que há é uma aplicação de suas ideias de forma “mais produtiva e menos reducionista” (p.40). 

Sobre análise/teoria dialógica do discurso de inspiração bakhtiniana ver Brait (1996; 2012), Freitas (2007; 2013), 

Oliveira (2012) e Souza e Albuquerque (2012).  
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estudiosa de Bakhtin, tendo como principal campo de atuação acadêmica a educação
4
. Este 

livro é resultado do I Encontro de Estudos Bakhinianos (I EEBA) ocorrido na Universidade 

de São Carlos (UFSCar) em 2011. Além do livro produzido com textos de estudiosos e 

pesquisadores de renome sobre temáticas ligadas à da educação, abordados em diversos 

aspectos, no blog do evento
5
 está disponível, também, uma quantidade significativa de textos, 

anais deste evento, com diferentes temáticas educacionais, sendo discutidas a partir do 

pensamento bakhtiniano. Devido a esta experiência exitosa, em 2013 foi realizado o II 

Encontro de Estudos Bakhinianos (II EEBA), na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ)
6
 e a terceira edição do evento, o III EEBA, em 2015, na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), evento este em que estivemos presente
7
. 

 Além desse movimento, destacamos os estudos do professor João Wanderley Geraldi, 

também estudioso renomado de Bakhtin que em vários momentos das suas pesquisas tem se 

aproximado muito das questões educacionais. Dentre elas, destacamos as suas reflexões 

acerca da aproximação que há entre o pensamento de Paulo Freire e Bakhtin; discussões a 

respeito da alfabetização; práticas pedagógicas; formação de professor, entre outras questões 

tão pertinentes à educação.  

A nossa pretensão nesta pesquisa é dizer a partir de alguns dispositivos da 

arquitetônica do pensamento de Mikhail Bakhtin e permitir que outros, na condição de 

sujeitos ativos de nossa pesquisa, sujeitos singulares e responsivos, também digam e reflitam 

sobre a educação, especificamente sobre as práticas alfabetizadoras. Por meio do conteúdo 

das práticas alfabetizadoras das professoras, refratadas e refletidas em suas práticas 

discursivas e, a partir de nossa compreensão ativa, valorativa e avaliativa, desejamos produzir 

um conhecimento dialógico, alteritário e responsável/responsivo sobre essa temática.  

Destarte, nos sentimos respaldadas por Bakhtin a pensar as práticas alfabetizadoras 

para além dos “referenciais hegemônicos que têm orientado a pesquisa brasileira” (FREITAS, 

2007, p.29) sobre essa temática. Pensar práticas alfabetizadoras na perspectiva bakhtiniana é 

pensá-las como processo individual e coletivo, interno e externo ao sujeito. Processo que só 

pode ser descrito e compreendido a partir do princípio dialógico. Esperamos, portanto, por 

meio do princípio dialógico em Bakhtin compreender e explicitar as práticas alfabetizadoras 

                                                           
4
 O propósito de situar, nesta dissertação, de onde falam esses sujeitos consagrados em seus campos de atuação é 

importante para mostrar de onde partimos e nos respaldamos. 
5
 http://textoseeba.blogspot.com.br 

6
 Os textos originários deste evento podem ser acessados no seguinte endereço eletrônico: 

https://2eeba.wordpress.com/ e http://www.eventos.ufes.br/index.php/EEBA/IIEEBA. 
7
Compartilhamos no e-book deste evento o trabalho intitulado: Pensar práticas alfabetizadoras como atos 

responsáveis/responsivos a partir da estética bakhtiniana, disponibilizado em: www.eeba.qlix.com.br. 
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como fenômenos únicos, singulares em seu acontecimento e ao mesmo tempo, social, 

histórico e cultural com dimensões tanto abstratas quanto concretas.  

O acontecimento discursivo, no qual evidenciamos o nosso objeto de pesquisa tratou-

se de um projeto de intervenção cujo enfoque foi a alfabetização. Este projeto denominado 

Roda de Alfabetização foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista/BA por meio da Secretaria Municipal de Educação – SMED com um enfoque 

psicopedagógico. Fizeram parte deste projeto alunos do 3º, 4º e 5º ano do Ensino 

Fundamental na faixa etária de 9 (nove) a 14/15 (quatorze/quinze) anos, que ainda não haviam 

adquirido as habilidades de leitura e de escrita
8
. Para compreendermos o contexto dialógico 

que originou essa proposta fez-se necessário reportarmo-nos ao início da década de 1990, 

década que se caracterizou como um marco importante na educação brasileira, tanto no nível 

federal quanto no estadual e municipal.   

Com a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien, Tailânda, no ano de 

1990 e com a Comissão Econômica para América Latina e Caribe – CEPAL, em 1992, foram 

publicados respectivamente dois documentos com orientações em caráter de urgência para 

mudanças na educação com o intuito de atender as novas demandas do mundo globalizado, 

correspondendo, assim, às demandas e expectativas de órgãos de controle externo como a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO e o Banco 

Mundial. Em razão dessas exigências é aprovada no Brasil a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN, em 1996, com a Lei nº 9.394/96.  

É a partir desta Lei que em 1998 o Brasil empreende mudanças em seu sistema 

educacional aprovando o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério - FUNDEF
9
 (1998-2006). O FUNDEF se apresentava naquele 

momento como um estímulo para a ampliação da oferta do Ensino Fundamental para alunos 

de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos de idade no intuito de tornar o ensino mais democrático e 

estabelecer uma nova reestruturação do financiamento e da gestão educacional, não 

aumentando os recursos mas racionalizando a forma de geri-los. Desta maneira, incorpora um 

movimento de descentralização e municipalização do Ensino Fundamental visando gerar 

maior eficácia e eficiência na aplicabilidade dessa receita. Sendo assim, União, Estados e 

Municípios deveriam garantir, cada um com a sua contrapartida, o direito à educação. 

Entretanto, para a União não havia valor fixo e nem obrigação de seu complemento, gerando, 

                                                           
8
Informações encontradas no site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/BA: 

http://www.pmvc.ba.gov.br/v2/roda-de-alfabetizacao 
9
 À nível de informação, o FUNDEF foi substituído, em 2007, pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e vigora até os dias atuais. 
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assim, muita insatisfação por parte dos governos estaduais e municipais e várias discussões a 

respeito. 

Esse re/ajustamento distributivo acabou sobrecarregando Estados e Municípios, 

provocando insatisfação principalmente entre os governos municipais que reclamavam da 

insuficiência do valor destinado para atender às demandas dos sistemas municipais de ensino 

e garantir o valor mínimo aluno/ano estabelecido pelo FUNDEF, dificultando, assim, 

investimentos nas outras modalidades de educação, especialmente na Educação Infantil e na 

Educação de Jovens e Adultos.   

Sendo o valor do FUNDEF calculado anualmente a partir do número de matrículas, e 

do número de aprovação, alguns municípios encontram saídas, se não muito eficazes, porém 

inteligentes para “contrabalançar” este problema. Uma das alternativas encontradas foi adotar 

a proposta de ensino organizada em ciclos e incluir crianças a partir de 6 (seis) anos de idade 

no primeiro ciclo do Ensino Fundamental  além de incorporar os alunos dos programas de 

Educação de Jovens e Adultos ao Ensino Fundamental Regular para que a matrícula dos 

alunos dessas duas modalidades também fossem contabilizados. A título de informação, o 

estado da Bahia foi o estado que recebeu a maior complementação nas verbas do FUNDEF 

nos primeiros anos (LEITE, 2008).   

No mesmo ano, em 1998, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista/BA 

respaldada na nova de LDBEN implanta, pela primeira vez, o ensino organizado em ciclos 

com a justificativa de tornar a escola mais democrática para as classes menos favorecidas; 

melhorar a qualidade; diminuir a repetência; a evasão escolar e aumentar o acesso às escolas 

públicas do município (SMED, 2007). No entanto, o estudo realizado por Leite (2008) aponta 

que a real motivação para que o município adotasse a proposta dos ciclos foi por questões 

financeiras, para que crianças em nível de alfabetização e alunos dos programas de Educação 

de Jovens e Adultos fossem incorporadas ao Ensino Fundamental Regular como forma de 

serem computados para efeito dos cálculos para redistribuição das verbas do FUNDEF, 

aumentando assim o número de matrículas e diminuindo o número de repetência.   

Os índices mostram que nos primeiros anos a passagem da modalidade seriação para a 

proposta de ciclo produziu efeito positivo, pois com a promoção automática
10

 o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, nos anos de 2005 para 2007, teve um aumento 

                                                           
10

 Na seriação a organização escolar é linear, ou seja, um ano após o outro uma série após outra, com tempos, 

conteúdos e avaliações bem definidas, aprovando ou reprovando a cada ano letivo. Já os ciclos, em Vitória da 

Conquista, estão organizados da seguinte forma: Ciclo I (1º, 2º e 3º ano), Ciclo II (4º e 5º ano) e Ciclo III (6º e 7º 

ano) e Ciclo IV (8º e 9º ano), havendo aprovação automática dentro de um mesmo ciclo e retenção de um ciclo 

para o outro, caso o aluno não tenha desenvolvido as habilidades necessárias para prosseguir ao ciclo seguinte. 

Portanto, retenção e reprovação possuem aqui o mesmo sentido lógico.    
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significativo, apesar das notas dos Anos Finais (6º ao 9º ano)
11

 serem sempre inferiores às 

notas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)
12

. Em 2009, porém o 

desempenho dos alunos de Vitória da Conquista foi bastante insatisfatório nas duas etapas. A 

Prefeitura Municipal fez um levantamento e constatou que metade dos alunos do 3º ano não 

estavam alfabetizados (MEDEIROS, 2009). Em agosto do mesmo ano a SMED implanta o 

projeto de intervenção Roda de Alfabetização com o objetivo de reverter essa situação, 

projeto este que foi uma contrapalavra para poder atender a essa realidade. 

Este projeto, já encerrado, esteve em vigor no município por quatro anos e meio entre 

os anos 2009-2013. Como se trata de um projeto finalizado, entendemos que a nossa pesquisa, 

definida como ex-post-facto, ou seja, uma investigação em que o pesquisador não possui 

controle direto sobre as variáveis pesquisadas, uma vez que estas manifestações já ocorreram, 

foi a melhor escolha. Nesse sentido, a nossa pesquisa possui um caráter avaliativo e de 

registro de como se deu essa proposta no município, uma vez que não existe ainda nenhum 

estudo sobre esse projeto. Desta forma, esta pesquisa é o primeiro documento científico sobre 

a Roda de Alfabetização, projeto municipal de Vitória da Conquista. Essa avaliação e esse 

registro se deram por meio dos discursos das professoras da escola Centro Municipal de 

Educação de Vitória da Conquista
13

 que participaram desta proposta e que ressoaram sobre a 

Roda de Alfabetização.    

O interesse em estudar este projeto surgiu no ano de 2013, durante o meu
14

 período de 

estágio, enquanto aluna do curso de pedagogia. Na época, o projeto ainda estava em 

funcionamento e pude acompanhar de perto alguns aspectos do seu desenvolvimento que me 

chamaram bastante atenção. Por exemplo, na turma de 4ª ano em que estagiei, com cerca de 

30 alunos, metade saía no intervalo com seu material escolar para a Roda de Alfabetização e 

não mais retornava à sala de aula regular naquele dia. Notei, inclusive, que alguns alunos que 

frequentavam o projeto saiam bastante envergonhados. No dia seguinte observei ainda que a 

professora regente não retomava o conteúdo que havia sido trabalhado com os outros alunos 

que haviam permanecido na sala. Essa dinâmica aconteceu todos os dias durante o meu 

período de observação e coparticipação
15

 no estágio. Durante o meu período de regência senti 

                                                           
11

 Equivale da 5ª a 8ª série. 
12

 Equivalente da Classe de Alfabetização - CA a 4ª série. 
13

 Demos a esta escola um nome fictício para preservar o anonimato das nossas participantes de pesquisa. 
14

 A maior parte deste texto dissertativo está escrito na primeira pessoa do plural, no entanto, em alguns 

momentos faz-se necessário escrever na primeira pessoa do singular por se tratar de experiências individuais 

vivenciadas no contexto da pesquisa.  
15

 O estágio constituiu-se uma exigência para o cumprimento da disciplina Práticas Pedagógicas das Séries 

Iniciais no curso de Pedagogia com carga horária de 150 horas-aula distribuídos em créditos teóricos e práticos. 
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muita dificuldade em executar o meu planejamento de aula sem prejudicar os alunos que 

frequentavam o projeto, eles sempre acabavam ficando em desvantagem em relação aos 

demais. Esses acontecimentos me motivaram a querer compreender melhor a dinâmica deste 

projeto e seus desdobramentos nas práticas alfabetizadoras das professoras. Em 2014 

encontrei neste mestrado em educação a possibilidade de realizar esse estudo, o qual se faz 

presente nesta pesquisa. 

Nossa proposta inicial consistia em realizar esta investigação focando alguns 

mecanismos do projeto ainda em vigor, o que nos permitiria a utilização de metodologias 

como a observação em sala de aula, por exemplo. Entretanto, no ano de 2014, este projeto de 

intervenção foi interrompido nas escolas
16

 do município, o que nos impediu de proceder a 

observação, mesmo assim, decidimos continuar com a pesquisa devido aos meus anseios e 

questionamentos, por conseguinte, pela importância política e pedagógica dessa proposta 

junto às escolas municipais de Vitória da Conquista e a necessidade de se fazer além de uma 

avaliação, um registro sobre esse projeto. 

O enfoque apreciativo que pretendemos dar a esta pesquisa ocorreu a partir da 

perspectiva das professoras da escola Centro Municipal de Educação de Vitória da Conquista 

que tiveram envolvimento com esta ação e foram responsáveis pela efetivação desta proposta, 

adquirindo forma e significado por intermédio de suas práticas. Esse envolvimento se deu de 

duas formas, na condição de professora do projeto e como professora do Ensino Fundamental 

Regular que teve contato direto com o mesmo. 

Por meio das práticas discursivas destas professoras pretendemos ter acesso as práticas 

alfabetizadoras desenvolvidas no contexto deste projeto e, à luz da perspectiva teórico-

metodológica da análise dialógica do discurso, inspirada em Mikhail Bakhtin responder a 

seguinte questão de pesquisa: Quais sentidos são atribuídos às práticas alfabetizadoras da 

Roda de Alfabetização pelas professoras? Responder esta pergunta é, por conseguinte, 

aproximarmos do objetivo principal de nossa pesquisa, qual seja, compreender os sentidos 

atribuídos às práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização por essas professoras.  

A partir de Mikhail Bakhtin, compreendemos que os discursos dessas professoras são 

uma construção ideológica
17

 atrelada ao contexto extraverbal e ao campo de atividade no qual 

                                                                                                                                                                                     
Os créditos práticos eram divididos em três etapas: observação (uma semana), coparticipação (uma semana) e 

regência (quatro semanas).  
16

 Desconhecemos as razões que motivou a interrupção deste projeto nas escolas. Procuramos a coordenação do 

projeto para possíveis esclarecimentos, mas sem sucesso. 
17

 Em Bakhtin, esses “termos (ideologia, ideologias, ideológico) não têm [...] nenhum sentido restrito e negativo 

[...]. Algumas vezes, o adjetivo ideológico aparece como equivalente a axiológico” (FARACO, 2009, p.47, 

grifos do autor). Essa palavra, a partir do mesmo autor é usada “para designar o universo dos produtos do 
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são engendrados. Entendemos que esses discursos refletem e são refletidos pela escola Centro 

Municipal de Educação de Vitória da Conquista na ordem histórica da Roda de Alfabetização, 

pois conforme esse mesmo autor, não se pode mudar o aspecto material do passado, porém, o 

sentido em relação a esse passado, ou seja, em seu aspecto expressivo é sempre acessível e 

inesgotável, muito embora nunca coincidente consigo mesmo e nunca conseguiremos 

expressar este passado verbalmente na sua totalidade. A partir de então, compreendemos que 

a memória das professoras tem um papel fundamental nessa inesgotável transfiguração do 

passado, por meio dos seus sentidos, uma vez que, conforme Ponzio (2010) não é a 

experiência que organiza o seu discurso, mas, o inverso, é o discurso das professoras que 

organiza as suas experiências, ressignificando-as, dando-lhes um novo sentido. 

Nessa perspectiva, entendemos a escola Centro Municipal de Educação de Vitória da 

Conquista, nosso campo de pesquisa, como um campo de atividade humana, dialógica, social 

e historicamente constituída. Este campo macro de atividade é permeado por tipos específicos 

de gêneros discursivos de acordo suas diferentes esferas (Roda de Alfabetização, salas de 

ensino regular, reunião de professores; reunião de pais e mestres; intervalo; conversas entre 

pares, interpares etc.) que a partir das suas tensões moldam e organizam os discursos das 

professoras participantes de nossa pesquisa, bem como de todos os participantes que ali atuam 

e se envolvem ideologica, dialogica e dialeticamente
18

 na realização de suas práticas, fazendo 

com que esses discursos assumam um caráter heteroglóssico, refletindo e refratando a 

realidade escolar. Logo, esta escola, assim como todas as outras só existe por conta das suas 

relações dialógicas inter e entre suas esferas em suas diferentes relações cronotópicas e entre 

seus sujeitos e suas diferentes posições exotópicas
19

.  

Discursos heteroglóssicos são discursos atravessados por outros discursos ideológicos 

proferidos por agentes que ocupam diferentes posições na hierarquia deste campo de atividade 

                                                                                                                                                                                     
‘espírito’ humano, [...] o universo que engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a ética, a política, 

ou seja, todas as manifestações superestruturais” (Ibidem, p.46). 
18

 De acordo Bakhtin (2011), onde houver palavras, língua e relações entre sujeitos por intermédio da linguagem 

sempre haverá relações dialógicas, porém, nem toda relação dialógica é dialética. “No diálogo as vozes (a parte 

das vozes) se soltam, soltam-se as entonações (pessoais-emocionais), das palavras e réplicas vivas extirpam-se 

os conceitos e juízos abstratos, mete-se tudo em uma consciência abstrata – assim se obtém a dialética” (Ibidem, 

p.383), portanto, a dialética é o resultado abstrato do diálogo. Portanto, “na lógica de Bakhtin, não há (nem 

nunca haverá) um ponto de ‘síntese dialética’. De ‘superação definitiva das contradições’” (FARACO, 2009. 

p.70). 
19

 Cronotopia refere-se “A interação fundamental das relações temporais e espaciais” (BAKHTIN, 2002, p.211). 

“O ponto de vista é cronotópico e abrange tanto o elemento espacial quanto o temporal” (Idem, 2011, p.369). 

Exotopia, meu excedente de visão em relação ao outro. No processo de exotopia “Eu devo entrar em empatia 

com [...] outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele 

e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu 

lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir desse excedente de 

minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento” (Ibidem, p.23). 
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específico que é a escola. Nesta heteroglossia, a multiplicidade de vozes que interagem e se 

tensionam na escola forma um todo orgânico, pois os discursos não são independentes entre si 

e nem são autônomos, eles se identificam uns com os outros, e se refletem uns nos outros. 

Trouxemos para nossa pesquisa parte dessa heteroglossia, presente em nosso campo dialógico 

de pesquisa, na medida em que escolhemos como interlocutoras uma coordenadora 

pedagógica para ser nossa interlocutora “especial”
20

 para nos esclarecer como foi o processo 

de implementação da Roda de Alfabetização na escola Centro Municipal de Educação de 

Vitória da Conquista e os discursos das professoras que atuaram tanto na Roda de 

Alfabetização quanto no Ensino Fundamental Regular.   

Dispositivos da filosofia bakhtiniana perfilou todo o nosso trabalho, as obras 

Marxismo e Filosofia da Linguagem, Problemas da Poética de Dostoiévski, Por uma 

Filosofia do Ato Responsável e Estética da Criação Verbal foram as obras que nos guiaram 

no desenvolvimento deste estudo. Além destas obras atribuídas a Bakhtin, a arquitetônica 

deste trabalho contou ainda com trabalhos de variados autores como: Amorim (2012a; 

2012b), Brait (2012; 1996), Bubnova (2011), Clark e Holquist (2008), Faraco (2009), Fiorin 

(2012; 2010), Freitas (2013; 2007), Geraldi (2013; 2012), Grillo (2012), Miotello (2013; 

2006), Ponzio (2008; 2010), Sobral (2008), dentre outros.  

Estão presentes ainda estudos de autores com diferentes enfoques dentre os quais 

destacamos Alfabetização e/ou letramento: Barbosa (1994), Ferreiro e Teberosky (1985), 

Freire (2011; 2002), Garcia (2008), Lerner (2002), Mortatti (2000), Soares (2004; 2003; 

1998) e Weisz (2002); Práticas educativas, pedagógicas, docentes e alfabetizadoras: Esteban 

(2008), Franco (2009), Monteiro (2002), Sacristán (2000), etc., formando assim, um todo 

arquitetônico, dialógico no intuito de compreendermos as relações produtoras de sentido no 

CMEVC
21

, no contexto da Roda de Alfabetização. Fizemos uso de muitos conceitos ao longo 

da construção deste texto, na sua maioria bakhtinianos, esclarecemos que as elucidações 

destes conceitos estão sendo feitos no nosso próprio processo de escrita, seja no próprio corpo 

do texto ou em notas de rodapé.  

A estrutura do nosso trabalho está assim organizada: No capítulo referente ao Estado 

da arte: polifonia de vozes consciências e ideologias, fizemos um levantamento de trabalhos 

que tratam sobre a temática das práticas alfabetizadoras compreendidas entre os anos 2007-

                                                           
20

 Esta interlocutora foi necessária para que pudéssemos compreender o contexto extraverbal dos discursos das 

professoras. Como não tivemos acesso a nenhuma documentação ou relatório sobre a Roda de Alfabetização 

nesta escola e, o fato desta interlocutora ocupar um mesmo cargo com informações privilegiadas antes, durante e 

mesmo depois do projeto ter encerrado nos proporcionou um maior entendimento desta conjuntura. 
21

 A partir deste momento nos utilizaremos desta abreviação (CMEVC) ao nos referir a escola Centro Municipal 

de Educação de Vitória da Conquista.  
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2013. Este levantamento constituiu-se de trabalhos realizados em diferentes campos 

educacionais (pedagogia, psicopedagogia e linguística) encontrados em diferentes domínios 

virtuais (banco de dissertações e teses da CAPES, anais de eventos e revistas online) cujos 

autores ocuparam naquele momento de sua escrita posições diferentes na esfera acadêmica, 

seja ela graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado no intuito de nosso levantamento 

bibliográfico ser o mais dialógico possível no que diz respeito a temática das práticas 

alfabetizadoras.  

Compreendermos que a relação discursivamente hierarquizada entre estes trabalhos é 

caracterizada na perceptiva bakhtiniana como heteroglóssica, em nossa pesquisa, atribuímo-

lhes valor de polifonia. De acordo Faraco (2009) o conceito bakhtiniano de heteroglossia 

caracteriza-se por “um conjunto múltiplo e heterogêneo de vozes ou línguas sociais, isto é, um 

conjunto de formações verboaxiológicas” (p.92). Polifonia “é precisamente a multiplicidade 

de consciências equipolentes e seus mundos que aqui se combinam numa unidade de 

acontecimento, mantendo a sua imiscibilidade” (BAKHTIN, 2010a, p.5, grifos do autor). 

No capítulo intitulado Percurso teórico-metodológico: uma posição exotópica na 

compreensão de sentidos sobre práticas alfabetizadoras, apresentamos o nosso percurso de 

pesquisa, ressaltando o método dialógico de análise do discurso inspirado no pensamento de 

Mikhail Bakhtin, como norteador de produção e na análise dos dados de nossa pesquisa. 

Expomos, ainda, ao longo do capítulo, os principais dispositivos bakhtinianos que compôs 

esse “método”. Discutimos sobre a importância da entrevista semiestruturada como gênero 

discursivo que nos colocou em interlocução com as participantes deste estudo. Descrevemos a 

escola CMEVC, nosso campo dialógico de pesquisa, a nossa entrada nesse campo, a nossa 

abordagem junto às professoras e a coordenadora da escola, o contexto das entrevistas e ouras 

questões referentes ao processo metodológico. 

No capítulo, Pensamentos, discursos e práticas: atos responsáveis/responsivos na 

materialização da Roda de Alfabetização, procuramos situar e/ou resgatar por intermédio de 

nossa interlocutora especial, a coordenadora da escola CMEVC, parte do contexto extraverbal 

das professoras participantes de nossa pesquisa, mesmo que este resgate seja valorado, 

refratado e ressignificado ideologicamente pela coordenadora. Como o projeto já finalizou, a 

sua palavra constitui-se em uma ponte entre nós e a escola CMEVC no contexto da Roda de 

Alfabetização. Desta forma, podemos compreender melhor como se deu o processo de 

materialização da Roda de Alfabetização na referida escola e de que forma os discursos das 

professoras estão imbricados com estes acontecimentos.  



18 

 

 

No capítulo, Compreensão das professoras sobre a alfabetização, procuramos 

evidenciar os sentidos das professoras sobre a alfabetização, de que forma elas conceituam as 

práticas alfabetizadoras e como elas as desenvolvem em suas respectivas salas de aula. O 

objetivo deste capítulo foi compreender como as suas concepções estiveram presentes nas 

práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização e/ou se as concepções da Roda de 

Alfabetização afetaram os seus sentidos sobre a alfabetização, e sobre as suas práticas 

alfabetizadoras de um modo geral. 

O capítulo, Sentidos atribuídos às práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização 

pelas professoras, está dedicado às análises das entrevistas realizadas com as professoras. 

Nestas análises, procuramos por meio de categorias indissociáveis: destacar os sentidos das 

professoras sobre a Roda de Alfabetização; evidenciar na perspectiva das professoras quem 

eram os alunos da Roda de Alfabetização; caracterizar as relações estabelecidas no CMEVC 

no contexto da Roda de Alfabetização; revelar quais eram as metodologias utilizadas pelas 

professoras no contexto da Roda de Alfabetização e descrever as possibilidades e os 

impedimentos vivenciados pelas professoras do CMEVC no contexto da Roda de 

Alfabetização e as estratégias por elas elaboradas para contornar esses impedimentos. 

Por último, as considerações finais sobre as análises das entrevistas e sobre a pesquisa, 

de um modo geral. Evidenciaremos os sentidos atribuídos pelas professoras às práticas 

alfabetizadoras da Roda de Alfabetização e os nossos sentidos sobre esses discursos, ao 

mesmo tempo em que retomamos nesse percurso a ideia central da pesquisa, na qual as 

práticas alfabetizadoras são concebidas como atos responsáveis/responsivos. Nesse ínterim, 

avaliamos a Roda de Alfabetização, pois conforme Bakhtin (2011) é impossível uma 

compreensão sem uma avaliação, e entregamos para a sociedade educacional do município de 

Vitória da Conquista/BA um registro sobre uma importante política que houve no município, 

a Roda de Alfabetização, ao mesmo tempo em que respondo uma inquietação surgida em 

2013, ainda na condição de graduanda do curso de Pedagogia.  
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2. ESTADO DA ARTE: POLIFONIA DE VOZES, CONSCIÊNCIAS E IDEOLOGIAS 

 

Conforme Ferreira (2002) é cada vez mais comum essa literatura caracterizada de 

“estado da arte” ou “estado do conhecimento”. Para a autora, o “estado da arte” consiste em 

um mapeamento das produções sobre um determinado tema em diferentes campos de 

conhecimento. O mapeamento, neste trabalho, assume uma natureza dialógica e polifônica na 

medida em que estas pesquisas, apesar das diferentes posições dos sujeitos que as produziram, 

tanto no que diz respeito aos campos epistemológicos quanto ao momento de formação 

acadêmica dos autores (graduado, pós-graduado, mestrado e doutorado), nesta pesquisa elas 

são “um universo de muitas vozes, mas um universo em que todas as vozes são equipolentes” 

(FARACO, 2009, p.79), valorativamente, aqui elas possuem o mesmo peso. 

Esse tipo de pesquisa “deve buscar responder, além das perguntas “quando”, “onde” e 

“quem” produz pesquisas num determinado período e lugar, àquelas questões que se referem 

a “o quê” e “o como” dos trabalhos” (FERREIRA, 2002, p.265). Para isso é necessário a 

leitura não apenas dos resumos em si, uma vez que no resumo não consta uma infinidade de 

questões importantes para o interessado em dimensionar pesquisas sobre o tema de interesse, 

como, por exemplo: posicionamento ideológico dos autores, abordagem do pesquisador,  uso 

do referencial, de que forma o pesquisador dialoga com os sujeitos da sua pesquisa, quando 

houver, como explora seus dados etc. Ainda conforme Ferreira (2002):  

 

[...] há sempre a sensação de que sua leitura a partir apenas dos resumos não lhe dá a 

ideia do todo, a ideia do que “verdadeiramente” trata a pesquisa. Há também a ideia 

de que [...] possa estar fazendo uma leitura descuidada do resumo, o que significará 

uma classificação equivocada do trabalho em um determinado agrupamento, 

principalmente quando se trata de enquadrá-lo quanto à metodologia, teoria ou 

mesmo tema (p.265-266). 

 

Uma questão importante, por nós percebida, ao elaborarmos o estado da arte para esta 

pesquisa é que muitas vezes os resultados e a abordagem dos textos lidos podem contradizer o 

que anuncia o seu resumo ou o mesmo não consegue contemplar a profundidade da pesquisa. 

Por essa razão defendemos a posição de que o “estado da arte” deve ser o resultado da leitura 

dos trabalhos na íntegra, para evitar possíveis equívocos.  

Consideramos este levantamento bibliográfico de fundamental importância no sentido 

de instigar o pesquisador a assumir uma posição de criador e não reprodutor de 

conhecimentos. A elaboração do “estado da arte” enriquece e agrega novas possibilidades ao 

tema estudado e, dessa forma, expande as fronteiras do conhecimento sobre a temática 
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pesquisada. Estudar e aprofundar um tema é uma tarefa contínua, uma vez que a sociedade, de 

um modo geral, está em constante movimento, logo, agregando novos valores e novos 

sentidos a um determinado assunto. Isso porque, conforme Bakhtin (2010a) a palavra é “um 

meio constantemente ativo, constantemente mutável de comunicação dialógica. Ela nunca 

basta a uma consciência, a uma voz” (p.323).  

Por essa razão todo pesquisador é um criador e a sua pesquisa uma criação, nunca uma 

invenção. De acordo Bakhtin: 

 

Toda criação é concatenada tanto por suas leis próprias quanto pelas leis do material 

sobre o qual ela trabalha. Toda criação é determinada por seu objeto e sua estrutura, 

e por isso não admite arbítrio e, em essência nada inventa, mas apenas descobre 

aquilo que é dado no próprio objeto. Pode-se chegar a uma ideia verdadeira, mas 

esta tem a sua lógica, daí não poder ser inventada, ou melhor, produzida do começo 

ao fim (Ibidem, p.73). 

 

Nesse sentido o “estado da arte” se constitui, para o pesquisador, uma retomada do seu 

tema de pesquisa, a partir daquilo que já foi feito e dito por outros. Sua elaboração permite 

que o pesquisador se posicione a partir do outro e perante o outro, situando-se no mundo da 

pesquisa de maneira consciente. Como acredita Bakhtin (2011) é “impossível alguém definir 

sua posição sem correlacioná-la com outras posições” (p.297), como um sujeito singular em 

uma atitude responsável/responsiva, “por isso, uma consciência que tem um propósito e age 

se descobre em tal mundo” (Idem, 2010a, p.68).  

Dessa forma, em nossa pesquisa as “palavras do outro, revestidas em nossa fala, são 

revestidas inevitavelmente de algo novo, da nossa compreensão e da nossa avaliação, isto é, 

tornam-se bivocais” (BAKHTIN, 2010a, p.223). E para situarmo-nos, bem como situar o 

tema da nossa pesquisa no campo das práticas alfabetizadoras, a partir e perante outras 

pesquisas sobre o assunto, propusemos desenvolver o presente texto. 

Serão mencionados neste capítulo diferentes resultados de pesquisas encontradas em 

forma de artigos, monografias, dissertações e teses
22

. Estes resultados expressam, também, a 

posição de diversos sujeitos de diferentes áreas de conhecimento: pedagogia, psicopedagogia 

e linguística. O que fornece a unidade destas diversas vozes é a problemática comum, em que 

todas procuram construir/atribuir sentidos as “práticas alfabetizadoras” na medida em que “As 

relações dialógicas pressupõem uma unidade do objeto da interação (orientação)” (Idem, 
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 A busca pelas pesquisas que compõem esta revisão bibliográfica, sobre a temática “práticas alfabetizadoras” 

foi realizada primeira no banco de produções da CAPES e em seguida de forma livre no Google o que nos levou 

aos textos “hospedados” em revistas eletrônicas e anais de eventos conforme as referências desta pesquisa. 

Selecionamos para compor este capítulo as pesquisas que mais se aproximaram com o tema de nossa pesquisa. 
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2011, p.329). Práticas essas que são atravessadas por uma diversidade de tantos outros temas, 

demonstrando as várias facetas de uma mesma questão: formação docente, políticas 

educacionais, fracasso escolar, memórias, ideologias etc., agregando um conjunto de novos 

significados ao objeto de pesquisa em questão, pois cada “campo de criatividade ideológica 

tem seu próprio modo de orientação para a realidade e refrata a realidade à sua própria 

maneira. Cada campo dispõe de sua própria função no conjunto da vida social” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.33). 

Ao nos deparar com vários trabalhos, abordando diferentes perspectivas das práticas 

alfabetizadoras, fez-se necessário agrupá-los, a partir da similaridade de enfoques/tema, para 

melhor compreender as discussões em sua totalidade e melhor sistematizar a exposição. 

Porém, isso não significa que os trabalhos não dialoguem entre si, mesmo que muitas vezes 

esse diálogo seja conflituoso e longe de um consenso. Naturalmente isso se deve, em parte, à 

natureza mesma dos trabalhos  

 

[...] científicos, em que são citadas opiniões de diversos autores sobre um dado 

problema – algumas para refutar, outras para afirmar e complementar – temos diante 

de nós um caso de inter-relação dialógica entre palavras diretamente significativas 

dentro de um contexto (BAKHTIN, 2010a, p.215). 

 

Conforme o próprio Bakhtin/Volochínov (2009) o diálogo é um espaço nem sempre 

harmônico, mas também de luta onde se enuncia sujeitos de diferentes posições ideológicas e 

de diferentes espaços/tempos históricos. Isso por que: 

 

Qualquer resenha da história de alguma questão científica [...] realiza confrontos 

dialógicos (entre enunciados, opiniões, pontos de vista) entre enunciados de 

cientistas que não sabiam nem podiam saber nada uns sobre os outros. O aspecto 

comum da questão gera aqui relações dialógicas (BAKHTIN, 2011, p.331).  

 

Essa relação dialógica estabelecida em um dado estudo refere-se ao reconhecimento
23

 

de cada autor/pesquisador, da sua responsabilidade/responsividade e do seu não-álibi na 

participação no mundo, a partir do lugar que ocupa na arquitetônica desse mundo 

(BAKHTIN, 2010b). A seguir adentraremos nas principais discussões que giram em torno das 

práticas alfabetizadoras a partir das diferentes abordagens sobre o tema aqui em análise. 
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 O “reconhecimento esse que vivencio como uma obrigação” (BAKHTIN, 2011, p.45). 
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2.1 Em que consistem as práticas alfabetizadoras? 

 

O rol de pesquisas sobre práticas alfabetizadoras que privilegiamos neste capítulo 

constam de: 11 (onze) trabalhos publicados em anais de eventos, 5 (cinco) em revistas online, 

1 (uma) monografia, 1 (uma) dissertação e 1 (uma tese). Dentre esses trabalhos, 12 (doze) são 

de pesquisas empíricas e 7 (sete) de pesquisas bibliográficas, totalizando 19 (dezenove) 

pesquisas realizadas entre os anos 2007-2013
24

. As pesquisas empíricas foram realizadas em 

diferentes lugares do país: Paraná, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Pernambuco, Minas Gerais, 

Distrito Federal e Rio Grande do Sul. O que unifica todos estes discursos são as preocupações 

e discussões que dizem respeito às práticas alfabetizadoras.  

Quanto aos aspectos metodológicos das pesquisas empíricas, todas elas foram 

realizadas na perspectiva da abordagem qualitativa, algumas apresentam também dados 

quantitativos. No que diz respeito aos tipos de pesquisa, está caracterizada como estudo de 

caso a pesquisa de Cruz e Albuquerque (2012); como relato de experiência a pesquisa de 

Pereira (2011); como pesquisa narrativa o trabalho de Araújo e Brito (2010) e como pesquisa 

etnográfica está a de Albuquerque e Morais (2008). No que diz respeito às pesquisas 

anunciadas simplesmente como qualitativas, onde seus autores utilizaram-se dos mais 

variados instrumentos de coleta e/ou construção de dados está à predominância pela entrevista 

semiestruturada e a observação em sala de aula. Destacamos ainda gravações em vídeo, diário 

de anotações, planejamento de aula do professor alfabetizador e caderno de atividades dos 

alunos.  

No que diz respeito à análise dos dados destacamos as pesquisas que fizeram análise 

de discurso: Szymanski e Brotto (2013) e Sousa (2012) que fizeram as análises a partir de 

pressupostos bakhtinianos; Assoline (2010) fez a partir da Análise de Discurso de linha 

francesa na abordagem Sócio-Histórica do Letramento e no referencial Histórico-Cultural. As 

análises das entrevistas das demais pesquisas foram realizadas a partir dos referenciais sobre 

letramento ou autores que discutem saberes docente, sendo que, de forma geral, poucos 

autores deixaram claro como organizaram as suas entrevistas.  

                                                           
24

 A ideia inicial era selecionar pesquisas realizadas nos últimos cinco anos (2009-2013), no entanto, nos 

deparamos com a pesquisa de Luciane Cerdas Vieira intitulada As práticas das professoras alfabetizadoras 

como objeto de investigação: Teses e dissertações de Programas de Pós-Graduação em Educação do Estado de 

São Paulo (1980 a 2005) realizada no ano de 2007 que muito contribuiu para o desenvolvimento de nosso 

trabalho. 
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Sobre práticas alfabetizadoras, especificamente, sentimos falta na maioria dos 

trabalhos por nós analisados para efeito de revisão bibliográfica, de uma conceituação mais 

clara que nos fizesse compreender o que os autores destas pesquisas estavam entendendo por 

práticas alfabetizadoras, bem como não consta na maioria destes estudos, nenhuma 

preocupação evidente a respeito da natureza das práticas docentes, de um modo geral, muito 

embora esta seja uma questão considerada relevante no processo de alfabetização e constitui 

em objeto de análise em vários trabalhos quando realizaram entrevistas ou observaram os 

professores em suas atividades.  

Dentre todos os trabalhos que dedicaram boa parte do seu texto à discussão sobre as 

práticas, sua importância e significância social, destacamos a pesquisa de Vieira (2007) que 

por meio de um levantamento bibliográfico procurou ressaltar, a partir dos estudos realizados 

sobre práticas alfabetizadoras, os procedimentos de alfabetização, as práticas e os saberes que 

caracterizam a atuação do professor em sala de aula, o trabalho de Santana, Carvalho e Brito 

(2012) que, tomando como eixo teórico a discussão do estudioso Maurice Tardif, 

caracterizaram a prática como um lócus de produção de saberes. Para estas autoras a “prática 

alfabetizadora constitui fonte de conhecimentos, oportunizando a construção/produção de 

saberes e de fazeres” (2012, p.2), ou seja, na medida em que exercita a sua prática o 

alfabetizador desenvolve conhecimentos específicos relativos ao seu exercício.  

E o outro trabalho foi o das autoras Araújo e Brito (2010), apesar de não devotarem 

nenhuma discussão especial a respeito das práticas alfabetizadoras as autoras apresentam um 

entendimento do que seja prática pedagógica de um modo geral. Para elas:  

 

A prática pedagógica é a ação realizada pelo docente no ambiente educativo, tendo 

como principal interesse desenvolver a aprendizagem dos alunos, através de 

estratégias que viabilizem o trabalho em sala de aula, orientado por diversos saberes, 

habilidades e competências, relacionados ao trabalho docente (p.6). 

 

Notemos que todas essas conceituações tendem a assumem uma unilateralidade 

incompleta. Esses conceitos evidenciados pelas autoras se mostram impregnados por uma 

visão tradicional cuja ênfase é unilateralmente dada ao professor. 

Nos demais trabalhos é constante a referência à palavra “prática”, no entanto, sempre 

atrelada a alguma outra dimensão: “prática social”, “prática de leitura”, “prática de escrita”, 

“prática de ensino”, “práticas discursivas”, “práticas de qualidade”, “práticas de sucesso” etc. 

Outras vezes estão relacionadas às orientações do “como fazer” ou julgadas dentre as que são 
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consideradas positivas e negativas, ou simplesmente visam efetuar a distinção entre o que seja 

uma prática alfabetizadora e/ou uma prática de letramento. 

É também digno de nota que na maioria dos trabalhos aqui analisados “não houve 

preocupação” em distinguir o que são práticas educativas, pedagógicas, docente e/ou de 

professor e práticas alfabetizadoras. Esses termos são usados indiscriminadamente, ora um ora 

outro e até mesmo todos em um mesmo trabalho, como se tivessem o mesmo significado. Isso 

ocorre porque de acordo o professor José Francisco de Souza (2009): 

 

Muitos pesquisadores e pensadores da educação nos últimos quinze anos fizeram 

essa confusão: falam e escrevem sobre prática pedagógica do professor sem 

informar suficientemente sobre o que escrevem ou falam. A maioria dá por suposta 

ou compreendida a expressão [...] a maioria dos textos traz a ideia ou faz a 

afirmação: prática pedagógica do/da professor(a) (p.24).  

 

Na verdade, “a prática docente é apenas uma das dimensões da prática pedagógica”, 

mas a ela não se reduz (Ibidem, p.24), logo a prática alfabetizadora é uma das dimensões desta 

última e, consequentemente, da primeira. 

A autora, Adriana Franco (2012), chama a nossa atenção para a importância de 

sabermos distinguir as diferentes práticas e a relevância de cada uma no processo educativo, 

bem como a importância da integração e a coesão entre elas. A autora assim conceitua a 

prática educativa: 

 

Quando as intencionalidades de uma prática social estão explicitadas, podem 

permitir a inteligibilidade dessa prática e podem tornar-se assim práticas educativas 

[...]. As práticas sociais só se tornarão educativas pela 

explicitação/compreensão/tomada de consciência dos seus objetivos (p.167). 

 

Para Libâneo (2006) a prática educativa permeia todas as esferas sociais e “existe 

numa grande variedade de instituições e atividades sociais decorrentes da organização 

econômica, política e legal de uma sociedade, da religião, dos costumes das formas de 

convivência humana” (p.15). De acordo com o autor, a “educação ocorre em instituições 

específicas, escolares ou não” (p.15). 

Logo, não existe prática educativa alheia à sociedade, ao contrário, ela é o resultado 

das demandas históricas, sociais, culturais e econômicas. O que não significa que o seu 

objetivo seja a de reprodução social, mesmo que isso ocorra na maioria das vezes. A prática 

educativa consiste principalmente na orientação para a sociedade que queremos, ou seja, um 

“desejo” estabelecido e compartilhado socialmente. Evidentemente que essa função educativa 

não é somente da escola, mas da sociedade, como um todo, mas aquela foi dada a maior 
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responsabilidade. Conforme Souza (2009) esse “imperialismo da escola” sobre a educação 

tem seu início com Durkheim, a partir de então “cada vez que fala em educação está quase 

sempre dizendo escola” (p.41). 

Quanto às práticas pedagógicas elas também possuem suas especificidades, por serem 

dimensões intrínsecas da prática social educativa a ela compete a orientação da educação com 

finalidades específicas. Segundo Franco (2012), a 

 

[...] prática pedagógica realiza-se por meio de sua ação científica sobre a práxis 

educativa, visando compreendê-la mediante o processo de conscientização de seus 

participantes, dar-lhe suporte, teorizar com os atores, encontrar na ação realizada o 

conteúdo não expresso das práticas (p.169). 

 

Conforme a autora, quanto maior for o distanciamento entre práticas pedagógicas e 

práticas educativas, por ausência de fundamentos desta última, mais a prática docente 

assumirá a função de reprodutora de ações mecanicamente executadas, sem quase nenhuma 

reflexão. Segundo Brzezinski (2001) “a prática social como ponto de partida e de chegada da 

prática pedagógica [...] estabelecem as relações entre educação e sociedade” (p.66). Nesse 

sentido, as “práticas pedagógicas são culturais, históricas e evoluem em função das 

necessidades sociais emergentes e do acervo de conhecimento disponível – acervo esse que 

permite a elaboração de uma nova teoria, capaz de justificar a nova prática necessária” 

(BARBOSA, 1994, p.11), uma vez que a “evolução histórico-social-cultural traz para as 

práticas educativas a realidade e neste ponto podemos destacar o contexto social atual, que 

exige do professor saberes específicos” (BARRETO, 2006, p.200). 

É preciso que a prática pedagógica tenha fundamentação clara para melhor orientação 

da prática docente. Porém, ela não deve ser imposta verticalmente para não correr o risco de 

ser rejeitada pelos docentes, ela só terá sentido se for absorvida pelo corpo docente por meio 

do seu reconhecimento. Souza (2009) vai mais além, ele concebe a ideia não de uma prática, 

mas de uma práxis pedagógica “como sendo o fazer da instituição escolar” (p.27). Para ele: 

 

Nessa perspectiva, a práxis pedagógica seria condensação/síntese na realização 

interconectada da prática docente, prática discente, prática gestora, permeadas por 

relações de afeto (amores, ódios, raivas...) entre seus sujeitos, na condução de uma 

prática epistemológica ou gnosiológica que garantiria a construção de 

conhecimentos ou dos conteúdos de acordo com opções axiológicas de determinados 

grupos culturais na busca de suas intencionalidades conformadas por meio da 

finalidade educativa e dos objetivos de educações específicas (p.37). 
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No que diz respeito à prática docente, especificamente, ela pode ser tanto pedagógica 

quanto não ser e não estar restrita somente a sala de aula. Ela é prática pedagógica quando a 

ação do professor está inteiramente em consonância com a sua intencionalidade e 

responsabilidade social. Quando o professor tem consciência de “qual é o sentido de sua aula 

para a formação do aluno, que sabe como sua aula integra e expande a formação desse aluno, 

que tem consciência do significado da própria ação” (FRANCO, 2012, p.160). A prática 

docente e a prática pedagógica devem estar em permanente dialética “pautadas pelas 

mediações entre totalidade e particularidade” (Ibidem, p.162). 

Quando a ação docente não é pedagógica e não se articula com a prática educativa ela 

se encontra avulsa, contrária a sua “natureza”. Sem ligação com o todo ela perde o sentido. 

Para a autora, deve haver uma ligação entre prática educativa e a sala de aula e isso só é 

possível por meio do exercício docente. O que não significa que essa atividade seja ou deva 

ser totalmente racionalizada uma vez que, na “sala de aula, o professor faz o que sente e se 

posiciona quanto à concepção de sociedade, de homem, de educação, de escola, de aluno e de 

seu próprio papel” (VEIGA, 1992 apud FRANCO, 2012, p.170). 

De acordo José Gimeno Sacristán
25

 (2000) é impossível um professor manter sua 

prática racionalizada o tempo todo, principalmente nas urgências imediatas da sala de aula, 

para isso ele teria que ser um mero técnico, executor de atividades pré-estabelecidas o que 

levaria a uma desprofissionalização docente. Mas o autor concorda que:  

 

Quando um professor não exerce determinada competência prática, desaparece dele 

a necessidade de esquemas de racionalização [...]. Aos esquemas práticos 

desaparecidos ou não-exercidos corresponde a carência de esquemas teóricos 

homólogos racionalizadores de tais práticas (p.82). 

 

Por ser um sujeito cognoscente e afetivo, o professor, em sua prática docente, toma 

decisões, avalia, faz e refaz, cria e recria a partir sempre de uma posição valorativa. Conforme 

Crusoé (2014) “A prática pedagógica é uma ação social dotada de sentidos construídos na 

relação indivíduo/sociedade e, como tal, comporta valores, crenças e atitudes” (p.96). Nesse 

sentido uma prática docente, pedagógica não significa a anulação da autonomia de cada 

professora, antes ela parte dessa autonomia como uma responsabilidade/responsividade de 

cada sujeito para com seu aluno e para a sociedade como um todo. 

                                                           
25

 Apesar da pertinência do estudo de Sacristán (2000) neste trabalho, principalmente no que diz respeitos as 

práticas, é importante esclarecer que o autor não faz distinção entre prática docente e prática pedagógica, ficando 

as duas atreladas às ações do professor. 
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No que diz respeito à prática alfabetizadora, obviamente que ela sempre será uma 

prática docente, porém, tem suas especificidades. O que a diferencia é que  

 

[...] a prática pedagógica alfabetizadora convive com decisões que antecedem a 

prática de sala de aula, tais como: que enfoque epistemológico utilizar? Quais serão 

os materiais didáticos de suporte? Que métodos priorizar? [...] como trabalhar com a 

criança que caminha em um ritmo diferenciado? Como produzir processos de 

inclusão na sala de aula? Como lidar com a criança desinteressada? Como incluir os 

pais no processo [...]? (FRANCO, 2012, p.155). 

 

Isto não quer dizer que o professor alfabetizador toma decisões somente com 

convicções já estruturadas. Conforme Franco (2012), deve-se considerar que as “novas” 

práticas alfabetizadoras tendem a se aninharem em práticas já existentes e esse processo 

requer, na maioria das vezes, negociação, adesão e em alguns casos, imposição. É importante 

essa discussão sobre as práticas relacionadas à escola, de um modo geral, dado que 

posteriormente poderemos melhor analisar e compreender as práticas alfabetizadoras no 

contexto da Roda de Alfabetização.  

Retomando a nossa discussão anterior, sobre as pesquisas que compõem nossa revisão 

bibliográfica, percebemos que na maioria destes trabalhos, falar em práticas alfabetizadoras, 

automaticamente, remete aos métodos de alfabetização tidos como tradicionais ou antigos e 

suas derivações: sintético, analítico, fônico, alfabético, “Paulo Freire”, palavração, 

sentenciação, global, eclético. Ou ainda discussões sobre as teorias que embasam o processo 

alfabetizador como o construtivismo e a discussão mais atual, o letramento. Trabalhos como o 

de Paula (2010), por exemplo, possui um caráter classificatório das práticas alfabetizadoras 

entre “tradicionais” e “dialógicas” na qual a autora assegura ser preciso reconhecer que “a 

questão metodológica não se configura como a razão maior do fracasso das práticas 

alfabetizadoras” (p.7). 

Porém, ao discutirem sobre as questões que envolvem o fracasso escolar, as práticas 

alfabetizadoras consideradas tradicionais são apontadas pelos pesquisadores como uma das 

grandes responsáveis pelo insucesso dos alunos. Além de receberem duras críticas por serem 

consideradas “acéfalas”, conforme Szymanski e Brotto (2013, p.250), ou porque “parte do 

pressuposto de que existe o modelo ideal do ser humano, caracterizado por determinadas 

virtudes intelectuais, físicas e morais” (ASSOLINI, 2010, p.50) e ainda porque “os métodos 

tradicionais de alfabetização têm a representação de que os estudantes têm um cérebro vazio 

que necessita ser preenchido progressivamente” (PORTO; PERES, 2009, 14). De acordo 

Morais e Araújo (2008) para que 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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[...] possam aprender a ler e a escrever, a partir de uma metodologia tradicional, as 

crianças terão que abrir mão do que já sabem sobre a língua escrita, ou mesmo do 

que esperam que a aprendizagem da leitura e da escrita lhes proporcionem, para se 

enquadrarem no ritmo esperado, subordinado hegemonicamente à cópia e a 

repetição das palavras chaves ou das famílias silábicas (p.161, grifos das autoras). 

 

Mesmo assim, de acordo Albuquerque e Morais (2008): “Apesar das radicais 

mudanças teóricas produzidas, estudos recentes demonstram a manutenção de práticas 

didáticas tradicionais nas formas de alfabetizar, tanto crianças como adultos” (p.252). E ainda 

Morais e Araújo (2008) reafirmam que 

 

Apesar de importantes pesquisas serem divulgadas nas últimas décadas sobre os 

múltiplos aspectos que contribuem para a produção do fracasso escolar na 

alfabetização, vimos reacender, recentemente, a defesa de que este problema 

relaciona-se fundamentalmente aos métodos utilizados pelas professoras (p.157). 

 

Podemos constatar essa realidade por meio das pesquisas empíricas realizadas por 

Szymanski e Brotto (2013); Cruz, Albuquerque e Sousa (2012); Souza e Cardoso (2012); 

Paula (2010); Araújo e Brito (2010); Porto e Peres (2009) e Albuquerque e Morais (2008), 

onde são apontadas, algumas vezes mais outras menos, a presença do método tradicional de 

alfabetização como um dos fatores do fracasso escolar. 

Isso demonstra que apesar de algumas autoras considerarem essa polêmica sobre 

métodos de alfabetização uma questão ultrapassada no meio acadêmico, como Araújo e Brito 

(2010), por exemplo, outras autoras por meio de suas pesquisas demonstram justamente o 

contrário, que essa é uma dentre tantas outras questões educacionais, longe ainda de um 

consenso.  

Conforme afirmam Cruz e Albuquerque (2012): “Falar em práticas de alfabetização 

requer que pensemos em diferentes aspectos, entre os quais: o conceito de alfabetização, (e) a 

adoção de métodos para alfabetizar” (p.1). Além das autoras, Paula (2010) também chama a 

atenção de que existem partidários inclusive que defendem a adoção do método fônico “sem 

prescrever que os aprendizes vivam práticas sistemáticas de leitura e produção de textos reais 

nas etapas iniciais de escolarização” (p.254). Vieira (2007) por sua vez, aponta, em sua 

pesquisa, que existem inclusive documentos como Os novos caminhos da alfabetização 

infantil em que “os autores sugerem a adoção do método fônico como solução para os 

problemas do ensino da leitura e escrita no país” (p.14), o que abre ainda mais o debate sobre 

os métodos de alfabetização. 
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“Trata-se, então, de tentar deslocar-se da negação dos métodos para um movimento de 

visibilidade, conhecimento e reconhecimento de seus princípios e fundamentos, na tentativa 

de melhor compreender os ordenamentos didáticos presentes nas práticas alfabetizadoras” 

(PAULA, 2010, p.13) contemporâneas, uma vez que ignorar a utilização dos métodos 

tradicionais de alfabetização por parte dos professores é contribuir ainda mais com o 

“problema”, transformando-o em tabu.  

 

2.2 Diferentes momentos e concepções  sobre as práticas alfabetizadoras no Brasil 

 

Para discutir sobre a problemática e a querela dos métodos de alfabetização no Brasil, 

o livro Os sentidos da Alfabetização (São Paulo 1879/1994), da autora Maria Rosário Longo 

Mortatti, constitui-se como uma literatura de referência. Fruto de sua pesquisa de doutorado a 

autora enfatiza os sentidos da alfabetização no Brasil desde a república até a chegada dos 

estudos de Emília Ferreiro e colaboradores sobre a psicogênese da língua escrita com base no 

construtivismo de Jean Piaget, referindo-se aos acalorados debates em torno da alfabetização. 

Estas discussões também constam nos trabalhos de Szymansky e Brotto (2013), Franco e 

Raizer (2012), Paula (2010), Porto e Peres (2009) e Albuquerque e Morais (2008), ou seja, 

trabalhos que necessitaram situar sua pesquisa fazendo uma retomada histórica sobre a 

questão dos métodos e a introdução das teorias nos processos de alfabetização. Mortatti 

(2000) divide o processo de alfabetização em “‘quatro momentos cruciais’ que marcaram as 

disputas pela hegemonia de determinados métodos de alfabetização a partir da proclamação 

de República” (FRANCO; RAIZER, 2012, p.783). 

Ainda de acordo as autoras, o primeiro momento da alfabetização no Brasil 

corresponde ao final do período imperial que se caracterizou como “A metodização do ensino 

da leitura”, compreendido entre os anos 1876-1890. Esse momento, mesmo que enfraquecido, 

se estende até a década de 1990 “e nele tem início uma disputa entre os defensores do 

‘método João de Deus’ [...] e aqueles que continuavam a defender e utilizar os métodos 

sintéticos: da soletração, fônico e da silabação” (FRANCO; RAIZER, 2012, p.784); o 

segundo momento da alfabetização no Brasil foi denominado “A institucionalização do 

método analítico” e compreendido entre os anos 1890-1910; o terceiro momento foi 

denominado “Alfabetização sob medida” e o seu auge ocorreu entre os anos 1920-1970; o 

quarto e último momento ficou conhecido como o período da “desmetodização”, iniciou-se 

em 1980 e prevalece “até os dias atuais” conforme Franco e Raizer (2012). 
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De acordo a lógica estabelecida por Mortatti (2000), estamos vivenciando atualmente 

a quinta fase da alfabetização no Brasil, a do letramento. Apesar das várias produções sobre a 

temática, parece ser mais uma questão, no diz respeito à alfabetização, que parece longe de 

um consenso. No entanto, algumas concepções do letramento se encontram estabelecidas nas 

diretrizes oficiais da educação, ao mesmo tempo em que tem havido uma preocupação no 

sentido de integrar o professor com esta discussão por meio da formação continuada. 

 Retomando a discussão sobre os métodos tradicionais, segundo Mortatti (2000), os 

métodos de alfabetização sintéticos e analíticos tiveram sua hegemonia até a década de 1970, 

aproximadamente. Logo depois, com a expansão do processo de industrialização no Brasil, 

ampliando o número de escolas, questionou-se a eficiência dos métodos diante do grave 

problema do fracasso na alfabetização.  Conforme Paula (2010): 

 

O decréscimo paulatino do enfoque na questão metodológica explicou-se, de um 

lado, pela incapacidade dos métodos utilizados, até então, de alfabetizarem o grande 

contingente de alunos que a escola passou a atender e, de outro, a entrada de novos 

paradigmas de grande destaque acadêmico no campo dos saberes relativos à 

alfabetização (p.38).  

 

 A partir desse momento a teoria construtivista foi aclamada como a grande novidade, 

seja entre os intelectuais acadêmicos ou entre os demais representantes da educação formal, 

em geral. No entanto, Duran (1994) observa que o construtivismo não é um método para a 

prática alfabetizadora. Segundo ela, “o construtivismo contribui para o entendimento da forma 

como ocorre o aprendizado, e, nesse sentido, influencia na definição dos objetivos da 

educação formal e na formulação da intervenção pedagógica” (p.106).  

De acordo Paula (2010): 

 

Um dos pressupostos básicos da teoria de Emília Ferreiro assenta-se sobre a 

compreensão da escrita enquanto sistema historicamente construído de 

representação da linguagem, processo que demandou tempo e grandes esforços por 

parte da humanidade, até que conseguisse chegar aos sistemas de escrita atuais, em 

nosso caso, de cunho fonológico, alfabético e ortográfico (p.38). 

 

Porém, isso não impediu que houvesse vários equívocos e forte resistência por parte 

dos professores, “possivelmente, pela leitura apressada e superficial das obras de Emília 

Ferreiro”, como credita Paula (2010, p.43). Além disso, como destaca a autora “inicia-se [...] 

a rotinização de diagnósticos do nível de maturidade das crianças, classificando-as em pré-

silábicas, silábicas ou alfabéticas” (p.42) que na perspectiva da autora, “poderia ter gerado 
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certo imobilismo pedagógico em muitos professores, que passaram a não intervir na 

aprendizagem, “aguardando” o avanço espontâneo da criança para a fase seguinte” (p.42). 

Souza e Cardoso (2012) baseadas nas pesquisas de Magda Soares, destacam que: 

 

[...] a mudança paradigmática na área da alfabetização, sustentada pelas novas 

teorias, em especial a psicogênese da escrita, divulgada entre nós nos anos 1980, que 

tem como mérito apresentar a trajetória da criança em direção à compreensão do 

sistema de escrita, conduziu a equívocos e falsas inferências, que explicam a 

“desinvenção da alfabetização”. São eles: a) o obscurecimento da faceta linguística 

da alfabetização b) a ideia de que seria incompatível com o paradigma psicogenético 

a proposta de métodos de alfabetização; c) o pressuposto de que apenas através do 

convívio com a cultura escrita, a criança se alfabetiza (p.3). 

  

Apesar desse mal-entendido, Albuquerque e Morais (2008) destacam que as teorias 

construtivistas e sociointeracionistas de ensino e aprendizagem da língua, no âmbito 

acadêmico e das diretrizes oficiais, acabaram por tornarem hegemônicas as propostas 

educacionais nesse sentido, o que acabou trazendo, conforme Paula (2010): 

 

[...] inegavelmente, mudanças profundas nas práticas alfabetizadoras, perceptíveis 

nos discursos e fazeres dos professores. Igualmente, tem-se, hoje, a 

institucionalização, em nível nacional, do construtivismo em alfabetização, 

verificável, por exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), dentre 

tantas outras iniciativas recentes (p.42). 

 

Conforme a pesquisa realizada por Szymansky e Brotto (2013), essas mudanças 

levaram os professores a adotar essa perspectiva, se não na prática, pelo menos nos discursos. 

Atualmente, a problemática da alfabetização e, consequentemente, das práticas 

alfabetizadoras giram em torno do “letramento”, ou melhor, da perspectiva de “alfabetizar 

letrando”. Inicialmente, Magda Soares foi a principal divulgadora dessa concepção de 

alfabetização aqui no Brasil e é sobre essa nova concepção de alfabetização que discutiremos 

a seguir. 

 

2.3 Letramento: a mais recente perspectiva em alfabetização 

 

Discutir o letramento como uma nova perspectiva para a alfabetização não significa 

que as outras discussões ficaram para trás, pelo contrário, o letramento se constitui, no 

contexto das práticas alfabetizados, um adendo a mais. Nas pesquisas encontramos 12 (doze) 

trabalhos que tratam da alfabetização na perspectiva do letramento e que discutem este tema a 

partir dos estudos de Magda Soares: Szymansky e Brotto (2013); Souza e Cardoso (2012); 
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Santana, Carvalho e Brito (2012); Cruz e Albuquerque (2012); Franco e Raizer (2012); 

Pereira (2011); Machado (2011); Paula (2010); Araújo e Brito (2010); Porto e Peres (2009); 

Albuquerque e Morais (2008) e Duran (1994).  

Apesar de pioneira aqui no Brasil, inclusive dos estudos sobre a alfabetização de um 

modo geral, Magda Soares não é a única autora a tratar desta temática que está presente nestas 

pesquisas. Nos trabalhos analisados, encontramos também concepções de alfabetização e 

letramento baseadas em Brian Vincent Street: Colaço (2012) e Machado (2011). E também 

em Leda Verdiani Tfouni, citada por Santana, Carvalho e Brito (2012); Machado (2011); 

Paula (2010); Araújo e Brito (2010) e Assoline (2010).  

Segundo as autoras Szymansky e Brotto (2013); Franco; Raizer e Paula (2010), o 

fenômeno do letramento começa a ganhar visibilidade no cenário da alfabetização brasileira 

em meados da década de 1980 devido à necessidade de uma nova concepção de aprendizagem 

da leitura e da escrita. Paula (2010), baseando-se em Magda Soares explica que a primeira 

referência ao termo letramento aconteceu em 1986 com o livro - No mundo da escrita: uma 

perspectiva psicolinguística -, da autora Mary Kato, mas que a primeira definição de 

letramento foi feita por Leda Verdiani Tfouni em seu livro - Adultos não alfabetizados: o 

avesso do avesso. 

Ainda sobre a origem do termo e conceito de “letramento”, indo de encontro com as 

demais autoras, Machado (2011) explica que:  

  

A discussão em torno do letramento iniciou-se nos Estados Unidos, após a Segunda 

Guerra Mundial. Neste momento, devido à necessidade de demanda de 

trabalhadores percebeu-se que embora alfabetizados, muitas pessoas não 

conseguiam atingir níveis desejados de compreensão (p.1). 

  

Segundo a autora, no Brasil os estudos sobre o letramento iniciaram-se na década de 

1980, por meio da Linguística Aplicada e depois se estenderam para outras áreas de 

conhecimento: Educação, Sociologia, História, dentre outras áreas. Apesar de o letramento 

ganhar espaço nas discussões sobre alfabetização, neste período, encontramos trabalhos como 

os de Vale (1998), Morais e Araújo (2008) que parecem não ter conhecimento sobre tal 

discussão, uma vez que não mencionam, em nenhum momento, a questão do letramento, 

indicando que no contexto dos seus trabalhos essa teoria ainda não tinha a hegemonia que 

demonstra na atualidade.  

As autoras Franco e Raizer (2012) destacam que o significado de letramento no 

dicionário é de uma palavra que em nada se assemelha ao sentido da palavra como é usada 
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atualmente. Então o que significa a palavra letramento da forma como os autores a utilizam 

no campo da alfabetização? De acordo Paula (2010), o “termo ‘letramento’ começou a ser 

usado no Brasil para denominar algo mais do que aquilo que até então simplesmente a palavra 

‘alfabetização’” (p.43), ou seja, entender que a criança já faz parte de um contexto social 

letrado e que as práticas alfabetizadoras devem ultrapassar a codificação e decodificação, isto 

é, baseadas no letramento devem proporcionar ao indivíduo o contato ainda maior com 

práticas de leitura, oferecendo a esse sujeito maior autonomia para circular entre elas. 

Conforme recomenda as Diretrizes Curriculares Nacionais sobre essas práticas espera-se que 

elas “favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por 

elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

[...] experiências de narrativas” etc. (BRASIL, 2013, p.99).  

Dentre os três principais autores que discutem o conceito de letramento, citados no 

segundo parágrafo deste tópico, encontramos diferenciações não somente na concepção de 

letramento de cada um, mas também na forma como essa concepção é articulada ao processo 

de alfabetização. Alfabetização, na perspectiva de Leda Verdiani Tfouni, por exemplo, 

consiste em “um processo de aquisição individual de habilidades requeridas para a leitura e 

escrita, ou como representação de objetos diversos, de natureza diversa” (ARAÚJO; BRITO, 

2010, p.5). Já o letramento em relação à alfabetização: 

 

Tfouni [...] compreende que existe letramento independente da [prática] 

alfabetizadora, por conseguinte, os indivíduos mesmo antes de adentrarem na escola, 

já possuem inúmeros conhecimentos relacionados à utilização da linguagem nas 

práticas cotidianas, pois já convivem com essa necessidade no seu cotidiano 

(MACHADO, 2011, p.2). 

 

Na contramão de Leda Verdiani Tfouni, de acordo Pereira (2011), Magda Soares 

concebe que a alfabetização na perspectiva do letramento envolve 

 

[...] habilidades de leitura e de escrita, em um contexto específico, e como essas 

habilidades se relacionam com as necessidades, valores e práticas sociais. Em outras 

palavras, letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades 

individuais; é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os 

indivíduos se envolvem em seu contexto social (SOARES, 1999 apud PEREIRA, 

2011, p.3). 

 

Além do domínio das tecnologias de leitura e escrita, quando se alfabetiza na 

perspectiva do letramento há o desenvolvimento de competências para o uso dessa tecnologia 

nas práticas sociais, uma vez que estas práticas envolvem a capacidade de ler e escrever a 
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partir de “diferentes gêneros de textos, para atingir diferentes interlocutores e objetivos” 

(PORTO; PERES, 2009, p.14). 

Brian Vincent Street, em sua teoria sobre letramentos, não concebe apenas um mas 

vários tipos de letramentos permeados por forças simbólicas e modelos ideológicos. Por meio 

do autor, Colaço (2010) entende que os letramentos são   

 

[...] como práticas sociais de uso da leitura e escrita [...] que consideram o 

letramento crítico, no sentido de dar ênfase aos aspectos ideológicos da prática 

social. Essa visão ideológica [...] leva ao termo letramentos, no plural, como 

letramentos múltiplos a que o sujeito fica exposto no seu contexto social. Assim, 

busca-se entender os letramentos nos contextos escolares e não-escolares (p.1-2). 

 

Ao compreendermos o sentido de “alfabetizar letrando”, onde alfabetizar e letrar 

constituem um processo dialético, somos direcionados ao pensamento de Paulo Freire para 

quem “o desenvolvimento da condição crítica para ler e compreender o mundo e a 

alfabetização [...] ‘é um processo que envolve uma compreensão crítica do ato de ler, que não 

se esgota na inteligência do mundo’” (FREIRE, 2008 apud PEREIRA, 2011, p.3). 

Morais e Araújo (2008) baseadas em Paulo Freire acreditam que o fracasso na 

alfabetização de crianças de classes populares ocorre devido às práticas alfabetizadoras mal 

sucedidas quando não proporcionam “uma real democratização do acesso ao saber e a cultura 

letrada” (p.160). Conforme apontado por Magda Soares, nos trabalhos analisados, existem 

dois tipos de letramentos: um que a criança adquire, ou não, em seu contexto e outro em que 

ela é habilitada, pela escola, para atuar.  Ao citarem a concepção de alfabetização de Paulo 

Freire Morais e Araújo (2008) destacam: 

 

As leituras deste autor apontam como tarefa fundamental da alfabetização a 

realização do princípio a leitura de mundo precede e acompanha a leitura da 

palavra, entendendo que tem sentido ler e escrever se esse conhecimento possibilita 

uma compreensão maior da sociedade em que se vive e das estratégias das quais se 

pode lançar mão para torná-la melhor (p.163, grifos das autoras). 

 

De acordo Paula (2010), Magda Soares considera Paulo Freire como “vanguarda dos 

estudos contemporâneos acerca da perspectiva do letramento no Brasil” (p.35), uma vez que 

ele já havia desenvolvido muito antes a sua teoria. Quando os autores internacionais iniciaram 

a discussão sobre letramento Paulo Freire já havia discutido esse assunto há mais de vinte 

anos.  

É digno de nota que assim como a teoria construtivista foi discutida e apropriada de 

forma equivocada atualmente ocorre o mesmo com a concepção de letramento. Esta é a razão, 
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queremos crer, pela qual algumas pesquisas trabalhadas neste capítulo tiveram como objetivo 

entender como se dão as práticas desses professores alfabetizadores atualmente. Szymansky e 

Brotto (2013) procuraram entender, através dos discursos dos professores alfabetizadores, as 

vozes que constituem e embasam suas práticas na sala de aula. Uma vez que há, segundo as 

autoras, pressões, seja do meio acadêmico, seja dos discursos bibliográficos ou através de 

políticas educacionais que visam indicar a forma mais correta de alfabetizar as crianças 

levando em consideração às recentes discussões sobre letramento. 

Cruz e Albuquerque (2012) buscaram analisar a construção de práticas de 

alfabetização na perspectiva do letramento e a sua relação com a aprendizagem dos alunos 

que frequentam o sistema de organização diferenciada de aprendizagem: ciclo e séries. Souza 

e Cardoso (2012) tiveram como objetivo analisar as práticas consideradas bem sucedidas de 

uma professora no intuito de compreender os saberes norteadores dessas práticas de 

alfabetização e letramento. 

Araújo e Brito (2010) procuraram investigar as concepções teórico-metodológicas 

presentes nas práticas pedagógicas alfabetizadoras por meio de narrativas e Paula (2010) 

procurou responder a questão “Como são construídas as práticas alfabetizadoras, diante da 

questão metodológica?” Uma vez que na emergência das discussões das “questões relativas 

ao letramento, fez ampliar discussões sobre alfabetização, sinalizando para mais uma questão 

que emergia: como alfabetizar letrando?” (p.11). 

Albuquerque e Morais (2008) tiveram como objetivo investigar como as práticas de 

ensino da leitura e da escrita se concretizam, atualmente, na etapa da alfabetização inicial 

“tomando como eixo de investigação a ‘fabricação’ do cotidiano escolar por professoras 

alfabetizadoras” (p.252). E, por fim, Vieira (2007) teve como objetivo analisar os 

procedimentos de alfabetização atrelados às práticas e saberes docentes. 

Todas essas pesquisas empíricas - incluímos aqui a de Vieira (2007) que realizou seu 

estudo a partir de pesquisas empíricas -, foram realizadas com o intuito de compreender como 

estão se constituindo as práticas alfabetizadoras, para além das concepções anteriores, uma 

vez que agora, agregadas a estas práticas, estão às perspectivas do letramento. 

 

2.4 Codificação, decodificação e letramento 

 

              De acordo com Albuquerque e Morais (2008) há mais de vinte anos “o ensino da 

leitura e da escrita feito com base no treino das habilidades de decodificação e codificação do 

alfabeto tem sido duramente criticado” (p.253), fazendo com que alguns professores 
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abolissem a codificação e a decodificação da sua prática por considerar uma prática 

“ultrapassada”. Conforme as autoras:  

 

O fato de que menos da metade das professoras que acompanhamos investia no 

ensino sistemático da notação alfabética demonstra a urgência da reflexão sobre os 

efeitos do discurso que critica a redução da alfabetização a estratégias de 

“codificação-decodificação”, que parece priorizar a imersão na cultura escrita (o 

letramento), no que seria supostamente uma “ação reparadora” para com os alunos 

de meios sociais desfavorecidos logo nas etapas iniciais da escolarização (p.261). 

 

  Na contramão de Albuquerque e Morais (2008), a crítica de Sousa (2012) aponta que 

a dificuldade encontra-se, justamente, na incompreensão por parte dos professores de como 

trabalhar a alfabetização na perspectiva do letramento. Segundo essa autora, muitos acreditam 

que simplesmente a adoção de um texto e a sua decodificação passam a ideia, para muitos 

professores, de estarem trabalhando com o letramento. Para a autora, o “ensino da língua 

portuguesa nos anos inicias, a despeito do avanço das ciências da linguagem, ainda reproduz 

práticas de ensino de leitura e de escrita centradas na codificação e na decodificação” (p.1), 

práticas de reprodução ideológica, tanto por parte do professor como por parte do aluno, uma 

vez que: 

 
Se as informações não fazem sentido, não pode haver compreensão responsiva, o 

que reforça a condição do estudante como ouvinte passivo. Nessa atividade, 

mediada por um não-texto/pretexto, desperdiça-se, com uma tarefa de exercício 

mecânico de codificação e decodificação, a possibilidade de ensinar a leitura como 

prática social complexa, orientada por objetivos reais e qualificada como forma de 

diálogo com o outro e com o mundo (Ibidem, p.4-5). 

 

A autora defende a tese de que o trabalho com textos, para além da codificação e 

decodificação, deve levar em conta a natureza política do ato de ensinar. Ela também critica 

os saberes docentes que estão centrados somente na tradição e na experiência, ressaltando 

para a necessidade de políticas de formação continuada para os professores, mantendo-os a 

par das discussões atuais, no que diz respeito à alfabetização. 

Em suas análises, Vieira (2007) constatou que alguns autores que discutem o 

letramento acreditam que essa nova perspectiva de pensar a alfabetização “revelou os limites 

da escolarização no processo de formação do sujeito letrado [...] [e que] a concepção de 

letramento contribuiu para redimensionar as dimensões do ensinar e aprender a ler e escrever” 

(p.23). Outros autores acreditam ainda que a resistência dos professores em trabalhar com 

essa perspectiva de alfabetização se deve ao fato de os próprios professores não interagirem 
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com as práticas de letramento em suas vidas e por isso assimilam de forma precária as 

concepções teóricas para subsidiá-las. 

 

2.5 Formação continuada para o professor alfabetizador 

 

Ao analisarem os dados de suas pesquisas e se depararem com questões ou situações 

que vão na contramão daquilo que se esperava das práticas de alfabetização, no contexto da 

educação atual, as autoras Szymanski e Brotto (2013); Sousa (2012); Cruz e Albuquerque 

(2012); Morgado (2011); Paula (2010); Assoline (2010) e Albuquerque e Morais (2008), 

veem na formação continuada, para  os professores alfabetizadores, uma possibilidade real de 

ampliar seus horizontes para além dos métodos tradicionais, conhecidos e  praticados, com o  

intuito de fazê-los conceber suas práticas de alfabetização fundamentadas o mais próximo 

possível nos  estudos científicos, a respeito.  

Como bem destacaram França e Micotti (2011), para além de tornar-se um professor 

“prático-reflexivo”, a formação continuada deverá permitir a esse professor ser também um 

pesquisador de sua prática, conforme Szymanski e Brotto (2013) nos chama a atenção, parece 

que a teoria está “descolada” da prática quando na verdade não é isso que ocorre. “Os 

professores, [alfabetizadores ou não], quando preveem sua prática, através dos planejamentos 

que realizam, consideram que sua experiência anterior [...] tem tanta utilidade quanto 

considerar os [novos] documentos curriculares oficiais” (SACRISTÁN, 2000, p.104). 

Sabemos que isso não é uma tarefa simples e de fácil solução, ou mesmo se tem uma 

solução. 

 

Seria ingênuo e simplista pensar que o “novo” se impõe sobre o antigo de uma 

forma absoluta e definitiva. Também na alfabetização lidamos com “heranças e 

tradições”, que precisam ser compreendidas, problematizadas, analisadas e 

reconstruídas, especialmente na formação inicial e continuada dos professores 

(PORTO; PERES, 2009, p.16). 

 

Os trabalhos de Pereira (2011) e França e Micotti (2011) são realizados a partir de dois 

projetos de formação continuada para professores alfabetizadores: o Programa de Apoio a 

Leitura e a Escrita - PRALER e o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores - 

PROFA, ambos em parceria entre as Secretarias de Educação de cada localidade e o 

Ministério da Educação - MEC. O trabalho de Pereira (2011) trata de um relato de experiência 

e de acordo a autora, o PRALER surgiu da necessidade estadual onde a maioria dos 
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professores alfabetizadores tinham dificuldades ou resistências em assumir turmas de 

primeiro ano ou simplesmente não gostavam ou não se identificavam com essa fase de ensino. 

Com o objetivo de fornecer a aquisição de conhecimento, para fundamentar uma 

prática docente com “qualidade”, o curso semipresencial se subsidiou nas abordagens teóricas 

de Magda Soares e Paulo Freire, recebendo do MEC materiais específicos como 1 (um) “cd” 

com materiais do programa, 6 (seis) cadernos de “Teoria e Prática”, cadernos de atividade de 

apoio à aprendizagem dos alunos, versão professor e cadernos de atividades de apoio à 

aprendizagem dos alunos, versão alunos. 

A partir desta pesquisa, ficou claro que por meio desse material e desse tipo de 

formação a dicotomia entre teoria e prática ainda se encontra longe de ser superada. 

Encontramos também esta ideia em Duran (1994) que vê o professor ou o pedagogo como um 

executor de teorias, pensadas por outros profissionais. Segundo ela: “A prática é o fazer; tem 

a ver com o fazer cotidiano, com conhecimento que está relacionado a este fazer: a ação 

pedagógica” (DURAN, 1994, p.107, grifos da autora).  

Como afirmam Szymanski e Brotto (2013): “Mesmo quando há cursos de formação 

continuada, esses cursos nem sempre envolvem uma concepção de linguagem viva e 

interlocutora e uma concepção de teoria indissociada da prática” (p.242). Sobre o curso 

Pereira (2011) conclui que “os professores cursistas adquiriram novos conhecimentos que se 

não foram suficientes para resolver todos os problemas encontrados em sua prática, pelo 

menos serviram para abrir-lhes novas perspectivavas de crescimento” (p.9).  

Quanto à pesquisa com o PROFAE, de França e Micotti (2011), constituía em afirmar 

ou não os resultados de uma pesquisa realizada anteriormente, assim que os professores 

concluíram o curso. Passados dois anos as autoras queriam saber se “as práticas das 

professoras que participaram do PROFAE, observadas em sala de aula no ano de 2008, 

incorporaram as concepções de mudanças manifestadas em 2005?” (p.7). 

Por meio de observações das práticas alfabetizadoras em sala de aula e da realização 

de entrevista semiestruturada com cada professor, ao final da pesquisa as autoras concluíram 

que houve aproximações e distanciamentos entre as pesquisas. No entanto, sem tirar a 

responsabilidade do professor questionam a fragmentação que há nesses cursos de formação 

continuada. Para reforçar Paula (2010) chama a atenção que: “Qualquer programa de 

formação de professores que pretenda alijar de sua base a riqueza das experiências no/do 

trabalho, certamente estará fadado ao insucesso” (p.63), sendo necessário uma atenção 

contínua, levando-se em conta o dinamismo da educação como um todo. 
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Nota-se, nas entrevistas analisadas pelos pesquisadores, a recorrente fala dos 

professores dicotomizando prática e teoria, como se fossem coisas distintas mesmo após 

tantas discussões a respeito. A simples observação da forma como alguns cursos conduzem a 

formação continuada do alfabetizador, como a descrita no trabalho de Pereira (2011) na forma 

como produzem o material; ou na fala de Duran (1994) quando tenta demarcar o que faz o 

alfabetizador como executor de formulações pensadas por outras áreas de conhecimento, fica 

evidente o reforço desta dualidade, quando não sua disseminação.  

 

2.6 Considerações sobre as pesquisas analisadas: de onde partimos 

 

Todas as pesquisas por nós analisadas neste capítulo foram de relevância e 

acrescentaram muito às discussões já existentes sobre as práticas alfabetizadoras. Percebemos 

que foram vários os enfoques dados a partir dessa temática, e devido a sua complexidade 

diríamos que há muito mais o que dizer e ser explorado. Porém, sentimos falta na maior parte 

destes estudos de um melhor esclarecimento sobre o que os autores destas pesquisas estavam 

entendendo por práticas alfabetizadoras, uma vez que dizer que são ações praticadas por 

professores alfabetizadores diz pouco sobre sua “natureza” complexa e dialógica. Nas 

pesquisas empíricas que se basearem nos discursos de professores, acreditamos que poderia 

haver uma maior evidencia do ponto de vista dos autores destas práticas, realçando seus 

pensamentos, sentimentos e, os seus pontos de vista em relação às discussões atuais sobre a 

temática e sobre a própria prática.  

Basicamente, a maior parte das pesquisas ocupou-se em com/provar se a prática do 

professor estava de acordo com as novas concepções de alfabetização “construtivista” ou de 

“letramento”. Quando esses professores eram “pegos” com práticas tradicionais, contrariando 

os seus próprios discursos, as entonações em nível de conclusão destas pesquisas eram de 

reprovação, mesmo quando em seus títulos, algumas delas se referiam a “professores com 

práticas de sucesso”, práticas estas legitimadas pelos seus pares por “funcionarem” com os 

alunos. 

A nossa pesquisa sobre práticas alfabetizadoras tem como “pano de fundo” a Roda de 

Alfabetização, conforme anunciamos no tópico introdutório deste trabalho. O foco que 

pretendemos dar a nossa pesquisa é a partir do prisma das professoras que tiveram 

envolvimento com esta ação por meio dos sentidos que elas atribuem às práticas 

alfabetizadoras deste projeto, uma vez que “o professor é tanto um executor de diretrizes 
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marcadas a partir de fora quanto o criador das condições imediatas da experiência educativa” 

(SACRISTÁN, 2000, p.93). É ele que “pode moldar o currículo em função das necessidades 

de determinados alunos, ressaltando seus significados, de acordo com suas necessidades 

pessoais e sociais dentro de um contexto” (Ibidem, p.168), mesmo em se tratando de um 

currículo diferenciado, como foi o da Roda de Alfabetização. O professor, a partir da posição 

que ele ocupa, realiza ações correspondentes, pensa, enuncia, planeja, avalia, faz escolhas, de 

um modo geral, ele responde responsavelmente a partir desse lugar.  

A partir dessa compreensão, vimos no conceito de ato ético de Bakhtin uma 

potencialidade e possibilidade para pensar as práticas alfabetizadoras como atos 

responsáveis/responsivos na medida em que estas práticas são mediadas pelo outro e para o 

outro, levando em conta um dado contexto. Práticas advindas de professoras, sujeitos 

históricos, sociais, singulares inacabados que estão sempre se constituindo na relação com o 

outro e que devem responder responsavelmente/responsivamente pelas suas práticas a partir 

deste lugar único que ocupa na arquitetônica
26

 do mundo (BAKHTIN, 2010b). 

Conforme Faraco (2009): 

 
[...] viver significa tomar uma posição axiológica em cada momento, significa 

posicionar-se em relação a valores. Vivemos e agimos, portanto, num mundo 

saturado de valores, no interior do qual cada um dos nossos atos é um gesto 

axiologicamente responsivo num processo incessante e contínuo (p.22). 

 

Esse ato ético de que fala Bakhtin (2010b), ele é praticável em todas as esferas sociais 

a partir das relações humanas, mesmo que estejamos inseridos em estruturas sociais muito 

rígidas, qualquer esfera de atividade que o professor atuar ele será sempre “um agente ativo 

muito decisivo [...] moldando a partir de sua cultura profissional, [de sua posição valorativa] 

qualquer proposta que lhe é feita” (SACRISTÁN, 2000, p.105).  

A aprendizagem, por exemplo, é uma experiência humanizadora onde humanos 

aprendem com humanos (PERISSÉ, 2009). Não há como o professor fugir ou escapar desse 

ato responsável/responsivo. À luz da teoria de Bakhtin, o ser humano ao mergulhar na vida e 

ter consciência desta vida, ele estará sempre respondendo a ela com todas as suas ações. “O 

                                                           
26

 “O mundo das relações arquitetônicas é o mundo do homem que fala, que se interroga sobre si, sobre seu 

entorno e, ao fazê-lo, articula relações interativas capazes de enunciar respostas a partir das quais constrói 

conhecimentos. Este é o mundo dos eventos, dos atos éticos e da atividade estética de que Bakhtin se ocupou em 

seus estudos” (MACHADO, 2010, p.204). 
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homem vivente se estabelece ativamente de dentro de si mesmo no mundo, sua vida 

conscientizável é a cada momento um agir: eu ajo através do ato, da palavra, do pensamento, 

do sentimento; eu vivo, eu me torno um ato” (BAKHTIN, 2011, p.128). Logo, o professor 

não pode escapar da relação pedagógica que é um ato responsável/responsivo em que ele está 

histórica, social e singularmente investido num processo em que na interação com o outro o 

vir a ser se manifesta, portanto, por meio da alfabetização o humano se constrói 

permanentemente, daí a unicidade e a dialogicidade do ato alfabetizador.   

 

2.7 Prática alfabetizadora na perspectiva bakhtiniana como ato responsável/responsivo 

 

Para se pensar as práticas alfabetizadoras a partir do conceito bakhtiniano de ato 

responsável/responsivo, nossa tarefa precisa ir muito além de um processo de deslocamento 

de conceitos para a relação pedagógica. O desafio é, antes de tudo, produzir conhecimento 

“enfatizando a compreensão dos fenômenos a partir do seu acontecer histórico, no qual o 

particular é considerado uma instância da totalidade” (FREITAS, 2007, p.34), tendo como 

foco metodológico-discursivo a superação dicotômica entre ciência e vida.  

Na arquitetônica do seu pensamento, Bakhtin (2010b) parte da ideia da existência de 

dois mundos distintos, incomunicáveis, impenetráveis e que estão sempre se confrontando, 

mas que se unificam no ato responsável/responsivo: o mundo conceitual e o mundo da vida. 

Baseado em Bakhtin, Faraco (2009) afirma que:  

 

Esses dois mundos [...] não se comunicam porque o mundo da vida, na sua 

eventicidade e unicidade, é inapreensível pelo mundo da teoria como ele se 

apresenta hoje, na medida em que nele não há lugar para o ser e o evento únicos. O 

pensamento teórico se constitui exatamente pelo gesto de se afastar do singular, de 

fazer abstração da vida [...] [mas], ele não esconde o desejo de reconciliar o mundo 

da cognição teórica e o mundo da vida (p.18). 

 

O mundo conceitual não precisa de nós, enquanto sujeitos únicos historicamente 

situados e nem de nossas ações demarcadas no espaço/tempo para existir. O mundo da vida, 

por outro lado, é o mundo em que realmente vivemos, pensamos, agimos, sentimos, 

contemplamos, morremos etc. “o mundo no qual se objetiva o ato da atividade de cada um e o 

mundo em que tal ato realmente acontece, irrepetivelmente, ocorre, tem lugar” (BAKHTIN, 

2010b, p.43). Na esfera social do mundo real sempre estamos fazendo algo para o outro, por 

isso o ato de fala, de pensamento, de sentimento e de desejo é sempre um encontro com o 

outro, como um dever para com esse outro, não podemos agir como se o outro não existisse.  
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Transpondo para o contexto da nossa pesquisa, diríamos que a prática alfabetizadora 

da Roda de Alfabetização tal qual ela foi concebida, a partir de uma determinada concepção 

de alfabetização, pertence ao mundo conceitual, ao mundo abstrato onde ela se configurou de 

forma genérica para todas as escolas públicas municipais de Vitória da Conquista, mesmo 

partindo de uma dada situação problemática no que diz respeito a não alfabetização de 

crianças no Ensino Fundamental.  

Antes do seu contato com o contexto real, na orientação abstrata estão contidas todas 

as possibilidades e potencialidades de sua efetivação, porém, ela não leva em consideração a 

multiplicidade de contextos singulares do mundo da vida, as interferências do cotidiano, dos 

sujeitos que as “executam” e nem os sujeitos singulares que serão “os alvos” dessas práticas, 

que também são concebidos de forma genérica, como “os alunos com dificuldades na leitura e 

na escrita”. O contexto escolar do CMEVC, ao incorporar o projeto em sua realidade, elimina 

assim todas as outras possibilidades e potencialidades e “adéqua” o projeto ao seu cotidiano, a 

sua realidade única e singular.  

Portanto, são esses dois mundos que vão orientar as práticas alfabetizadoras das 

professoras no cotidiano concreto, práticas alfabetizadoras enquanto atos 

responsáveis/responsivos, ou seja, o “ato atividade de cada um, da experiência que cada um 

vive, olha como um Jano bifronte, em duas direções opostas: para unidade objetiva de um 

domínio na cultura e para a singularidade irrepetível da vida que se vive” (BAKHTIN, 2010, 

p.43). Assim, podemos dizer que as práticas alfabetizadoras são fenômenos abstratos e 

concretos, particulares e ao mesmo tempo fenômenos históricos e sociais. Na perspectiva 

bakhtiniana “o sujeito é social de ponta a ponta (a origem do alimento e da lógica da 

consciência é externa à consciência) e singular de ponta a ponta (os modos como cada 

consciência responde às suas condições são sempre singulares, porque cada um é um evento 

único do Ser)” (FARACO, 2009, p.86-87). 

O professor alfabetizador, na condição de um sujeito único situado social e 

historicamente, unifica esses dois mundos em sua prática. Por essa razão, na perspectiva 

bakhtiniana não faz sentido uma pesquisa que pretenda verificar se as práticas alfabetizadoras 

das professoras estão de acordo com uma determinada concepção teórica de alfabetização ou 

se as suas práticas condizem com o seu discurso no momento de sua execução, uma vez que 

estas práticas serão sempre o resultado da dialética entre esses dois mundos: uma mescla de 

elementos abstratos e concretos, elementos do geral e do particular, em um constante processo 

dinâmico e aberto. 
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As professoras se apropriam, constroem contrapalavras e dão sentidos a essas teorias e 

reconhecem-nas em suas práticas. Mesmo que aparentemente não seja possível identificar 

determinadas teorias em suas práticas cotidianas de sua responsabilidade, esta teoria está 

presente. Nas relações de conflito, de tensão, as professoras costumam sempre evocar saberes 

clássicos legitimados pela escola ao longo da história. Sacristán (2000) denomina esse saber 

de “conhecimento experiencial prático [...] os professores partem de pressupostos teóricos que 

não são geralmente conscientes nem explícitos” (p.266). 

A partir do estudo de Mortatti (2000) é possível perceber que a prática alfabetizadora 

sempre foi, ao longo da história, o resultado de um constante diálogo entre passado presente e 

futuro, entre as dimensões abstratas e concretas, entre os aspectos singulares e sociais. É 

através desse  diálogo que as práticas alfabetizadoras são atualizadas no presente na 

perspectiva de um devir futuro, por meio das ações/relações dialógicas entre o professor e 

seus outros (alunos, pais de alunos, colegas, etc.) e também com as mais variadas abordagens 

teóricas. 

A atualização dessa prática alfabetizadora acontece, também, a partir do processo 

denominado por Bakhtin de reconhecimento. O fato de o professor ter acesso as diferentes 

teorias da alfabetização e concepções de aprendizagem não significa que estas, 

automaticamente, estarão presentes em suas práticas; antes, estas concepções devem fazer 

sentido para o professor, em seu cotidiano e em suas relações dialógicas. Como esclarece 

Bakhtin (2010b) “para tornar-se realmente realizado e incorporado ao ser histórico do 

conhecimento real, o conteúdo válido em si de uma possível experiência vivida (de um 

pensamento) precisa entrar em uma ligação essencial com a valoração efetiva” (p.86-87) do 

sujeito singular. 

É este processo de reconhecimento dos conceitos abstratos, por parte das 

alfabetizadoras, que ao se efetivar em suas práticas alfabetizadoras se caracteriza como um 

ato responsável/responsivo, uma espécie de assinatura de quem o pratica como um dever. 

“Não é o conteúdo da obrigação escrita que me obriga, mas a minha assinatura colocada no 

final, o fato de eu ter, uma vez, reconhecido e subscrito tal obrigação” (Ibidem, p.94). 

Somente quando o professor se sente “obrigado” a partir do seu lugar único, do dever 

ético advindo deste lugar e levando em consideração as suas vivências e experiências
27

 

                                                           
27

 Bakhtin não traz explicitamente em sua teoria um conceito elaborado do que seja experiência e vivência, mas 

percebemos que há uma diferenciação. Grosso modo, poderíamos dizer que a experiência em Bakhtin está 

relacionado à processos formativos capazes de modificar o sujeito conforme podemos evidenciar nestes dois 

trechos que separamos: “[...] o que é vivido, não pode servir de experiência capaz de modificar e de formar o 

herói” “[...] a transcendência me é dada em minha experiência espiritual” (BAKHTIN, 1997, p.125).  
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anteriores é que ele pode, ou não, “encarnar” as teorias que lhes são apresentadas, seja 

parcialmente ou na sua totalidade. 

 

Todo conhecimento conteudístico assim obtido [...] deve ser encarnado por mim, 

traduzido na língua do pensamento participativo, de responder a pergunta: a que me 

obriga, ao meu eu como único, desde meu lugar único, o conhecimento dado. [...] 

ele deve ser colocado em correlação com a minha unicidade, fundado no meu não-

álibi no existir, em um tom emotivo-volitivo, já que o conhecimento [...] do 

conteúdo do objeto em si torna-se em conhecimento dele para mim, torna-se 

reconhecimento [...] que me obriga responsavelmente (BAKHTIN, 2010b, p.107-

108, grifos do autor). 

 

Somente após este processo de reconhecimento é possível haver atualização e 

mudança nas práticas alfabetizadoras das professoras. Na esfera educativa, em toda a sua 

abrangência, essa atualização acontece de forma mais lenta, uma fez que muitas professoras 

foram alfabetizadas com práticas alfabetizadoras consideradas atualmente como tradicionais. 

Como dizer a elas que esta forma de alfabetizar está “errada” ou não convém mais aos 

contextos sociais e educacionais da atualidade quando muitas aprenderam a ler e a escrever 

com esses métodos e têm lembranças positivas dessa sua fase de escolarização? Como dizer-

lhes isto quando em suas salas de aulas elas alfabetizam os seus alunos com estes métodos e 

obtêm resultados satisfatórios? 

Estas são experiências e vivências que ninguém pode anular. Para que elas adotem 

práticas inovadoras essas práticas devem fazer sentido para elas, algo que uma “formação 

continuada breve” não atende. Mas o fato é que as mudanças estão ocorrendo, basta nos 

atermos ao trabalho de Mortatti (2000) para perceber que houve sim, evolução. Este processo 

é demorado, uma vez que ele não ocorre de forma instantânea e sim processual, gradual e vai 

se situando e historicamente se legitimando. 

Convergindo com o nosso pensamento, Maria do Rosário Mortatti, em uma entrevista 

concedida à TV Univesp
28

 diz que esse discurso de que o tradicional e o antigo são ruins e 

que devem ser superados vem desde o período da República. Segundo a autora, essa 

necessidade de combater o antigo e o tradicional como as causas dos grandes males do 

presente e fundar o novo diz respeito a um discurso de um projeto de nação, é um discurso 

político.  

                                                                                                                                                                                     
A vivência por sua vez, não está voltada para aquele que vive, mas para o objeto que despertou em mim tal 

vivência. “Vivencio o objeto de meu pavor como objeto apavorante, o objeto de meu amor como objeto 

agradável, o objeto de meu sofrimento como objeto penoso [...], mas não vivencio meu pavor, meu amor, meu 

sofrimento. A vivência corresponde a uma postura axiológica de todo o meu eu a respeito do objeto, e a 

“posição” que eu tomarei em função dessa postura não me é dada [...]. A vivência é uma relação com o sentido e 

com o objeto e não existe fora dessa relação” (Ibidem, p.128-129). 
28

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W_8yIABYF9Q 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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Mortatti afirma que, essa disputa entre o novo e o velho acaba sempre relegando ao 

velho as conotações negativas para que o discurso sobre o novo possa se sobrepor e ganhar 

hegemonia. Para a autora, nesta tensão, a face visível foi sempre a dos métodos de 

alfabetização, deixando entrever que o problema, no fundo, pudesse ser reduzido as questões 

técnicas. 

A tensão entre o novo e o velho, segundo a autora, acaba dando origem ao que ela 

denomina de “novas tradições”, uma vez que, romper com o passado é algo impossível, 

mesmo que a cada momento surgem novos discursos que instaura oposição com o antigo e 

propõe ruptura. O que de fato há é uma incorporação de alguns aspectos e avanços em relação 

a outros aspectos. Essa nova tradição, à medida que se estabelece, passa a ser incorporada 

pelos pósteros que, por sua vez, as chamarão de antigas e, assim, sucessivamente. Conforme a 

autora isso não quer dizer que a história seja um ciclo de eternos retornos, mas é um 

movimento dialético. Nesse sentido, compreendemos as práticas alfabetizadoras como 

práticas dialógicas e dialéticas que se efetivam sempre na fronteira histórica entre o “novo e o 

antigo”, em um constante e inacabado processo de transição. 

A partir das leituras realizadas com as pesquisas, discutidas ao longo deste tópico, que 

trataram de práticas alfabetizadoras, sentimos a ausência na maioria destes trabalhos de uma 

conceituação mais clara do que os seus autores estavam entendendo por práticas 

alfabetizadoras. Em nossa dissertação, partimos do conceito bakhtiniano de ato ético e, 

compreendemos estas práticas alfabetizadoras como atos responsáveis/responsivos. Nesse 

sentido, para atingir o principal objetivo de nossa pesquisa, compreender sentidos de 

professoras sobre as práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização e manter a coerência 

de nosso estudo, elaboramos o nosso percurso teórico-metodológico a partir de alguns 

dispositivos da arquitetônica do pensamento de Mikhail Bakhtin. Esta concepção 

metodológica tem como principal vantagem a valorização dos sujeitos de pesquisa como 

sujeitos ativos, singulares, de vontade e que tomam decisões a partir de sua posição emotivo-

volitiva, portanto, concebendo-os como sujeitos éticos. 
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3. PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: UMA POSIÇÃO EXOTÓPICA NA 

COOMPREENSÃO DE SENTIDOS SOBRE PRÁTICAS ALFABETIZADORAS 

 

O principal objetivo deste capítulo é apresentar o método dialógico de análise do 

discurso inspirado no pensamento do filósofo Mikhail Bakhtin, como percurso teórico-

metodológico por nós escolhido para fundamentar o processo de produção e análise dos dados 

sobre as práticas alfabetizadoras, com ênfase nos sentidos das professoras que atuaram junto 

ao projeto de intervenção Roda de Alfabetização. Por se tratar de um método “marcado” pela 

ausência de “preceitos sistematicamente organizados” e também por um “fechamento 

metodológico”, como nos esclarece Brait (2012), exporemos aqui, os principais dispositivos 

conceituais bakhtinianos que comporá a nossa análise/teoria dialógica do discurso, 

demarcando, dessa forma, nossa trajetória de pesquisa. 

Descreveremos, do mesmo modo, o processo de construção dos dados por meio da 

entrevista semiestruturada. Esta modalidade de entrevista mostra-se como o dispositivo 

discursivo mais indicado na produção de sentidos, uma vez que os sentidos atribuídos às 

práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização, pelas professoras, serão externados por 

meio do movimento dialético e dialógico
29

 de interlocução entre nós pesquisadoras e elas, 

participantes da pesquisa por meio deste gênero discursivo, ordenadamente, também 

dialogicamente construído.  

Somada à fundamentação teórica e a metodologia, acrescentaremos o ambiente da  

escola Centro Municipal de Educação de Vitória da Conquista como escolha e contexto 

dialógico de nossa pesquisa, no qual estão organizadas também as relações estruturalmente 

hierarquizadas e institucionalizadas. A referida escola é concebida como um campo de 

atividade humana histórica, ideológica e dialógica onde as professoras, a partir do lugar único 

que cada uma ocupa na arquitetônica do mundo, estão institucionalmente ligadas. Enquanto 

sujeitos singulares e sociais as professoras situam os seus discursos e/ou enunciados
30

 sobre a 

Roda de Alfabetização, nesta instituição.  

                                                           
29

 “Em relação a esse objeto especial (o texto), que é específico de todas as ciências humanas que se ocupam do 

homem como produtor de textos (escritos e orais, verbais e não verbais), perfila-se o método bakhtiniano, que 

assume a compreensão ativa, a compreensão dialógica, como seu principal elemento. A lógica específica do 

texto é uma dia-lógica, uma dialética intertextual. Bakhtin fala explicitamente [...] da dialógica como dialética 

não hipostática” (PONZIO, 2008, p.188). 
30

 Ao longo da nossa pesquisa os termos “discurso” e “enunciado” serão utilizados  como sinônimos, pois 

compreendemos a partir de Bakhtin que “o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso sempre está fundido em forma de enunciado pertencente 

a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir” (BAKHTIN, 2011, p.274). 
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A inclusão do ambiente escolar é uma decorrência da metodologia escolhida, uma vez 

que os discursos e os sentidos não podem ser compreendidos fora deste campo e do 

seguimento o qual o sujeito discursivo pertence. Há uma necessidade de considerar a situação 

cultural, histórica e institucional do ato mediado semioticamente, tomado como objeto de 

estudo em um determinado espaço/tempo (OLIVEIRA, 2012). 

Ressaltamos, de antemão, que a partir de Bakhtin compreendemos esse percurso 

teórico-metodológico de análise/teoria dialógica do discurso também como um lugar, uma 

posição na qual nos encontramos na condição de pesquisadoras e que nos permite ter um 

excedente de visão em relação às participantes de nossa pesquisa. Esta posição permite que o 

nosso lugar possa ser caracterizado como sendo uma extralocalização.  

No caso específico desta pesquisa esse excedente de visão está centrado em relação 

aos sentidos – da prática alfabetizadora – dessas professoras, uma vez que na condição de 

pesquisadoras, a partir desse lugar propiciado pela escolha do nosso arcabouço teórico-

metodológico devemos dar um acabamento aos discursos das participantes de nossa pesquisa 

que somente nossa posição nos permite “ver” e compreender. Este processo de reflexão sobre 

os sentidos, somado ao lugar que ocupamos em relação às professoras envolvidas na pesquisa, 

situa-nos no lugar/condição denominado por Bakhtin de exotopia. De acordo Bakhtin (2011) 

a exotopia é o dispositivo mais poderoso da compreensão. “A palavra do outro deve 

transformar-se em palavra minha-alheia (ou alheia-minha). Distância (exotopia) e respeito” 

(p.381). 

Exotopia, em síntese, quer dizer se situar fora de si, ou seja, situar-se em um lugar 

exterior, conforme Amorim (2012a). Na condição de pesquisadoras procuramos entender os 

sentidos das professoras participantes de nossa pesquisa nos colocando em seu lugar, mas sem 

nos fundirmos com elas, retornando ao nosso lugar/ponto de vista. O objetivo é compreender 

e refletir sobre o que elas compreendem e refletem nos seus discursos a partir de nossa própria 

posição.  

Nesse sentido, é possível perceber “dois olhares", um duplo dialogismo em nosso 

trabalho (texto) de pesquisa que se manifesta na interação verbal entre as interlocutoras: o 

olhar das participantes de nossa pesquisa e seus pontos de vista e o nosso olhar de 

pesquisadoras em relação aos pontos de vista das participantes, uma compreensão por meio de 

nosso excedente de visão proporcionado pelo nosso referencial teórico-metodológico, uma 

tomada de posição por parte do pesquisador ao dialogar com os enunciados do sujeito de sua 

pesquisa (OLIVEIRA, 2012). Na análise das entrevistas construímos um olhar a partir de 

eixos argumentativos a partir de centros axiológicos que encontramos nesses discursos-textos. 
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Com essa compreensão por parte do pesquisador é rompida a falsa neutralidade na 

produção de conhecimento nas ciências humanas, uma vez que é inevitável a afetação do 

pesquisador pelo contexto e circunstâncias do desenvolvimento da pesquisa. De acordo Souza 

e Albuquerque (2012), ao pesquisador não cabe mais controlar sua atuação, mas explicitar 

como as circunstâncias o afetou. Neste ponto fica evidente a questão da alteridade tão cara ao 

pensamento de Bakhtin. Mesmo em se tratando da construção de um texto científico há uma 

mudança não somente no contexto e no outro, mas simultaneamente nesse movimento 

tríadico: eu, o mundo e o outro. Então as mudanças desejáveis não se dão apenas na realidade 

e no meu sujeito de pesquisa mas também em nós mesmas pesquisadoras, na medida em que 

estamos respondendo a uma indagação que nos impulsionou a fazer esta pesquisa. Na medida 

em que estamos entrelaçadas nesse fenômeno alteritário a pesquisa constitui-se, assim, em um 

campo de formação. 

 

3.1 Percurso teórico-metodológico da pesquisa 

, 

Conforme esclarecemos na introdução deste trabalho, o nosso projeto de pesquisa para 

ingresso neste programa de mestrado foi escrito no final do ano de 2013 e consistia em 

realizar este estudo focando alguns mecanismos da Roda de Alfabetização ainda em vigor, 

como a observação, por exemplo. No entanto, no ano de 2014 este projeto de intervenção foi 

interrompido nas escolas, o que nos impediu de conduzir à observação. Porém, devido as 

minhas inquietações em relação a esta proposta, surgidas ainda em 2013 enquanto realizava 

meu estágio como graduanda do curso de pedagogia, momento que tive contato com esse 

projeto; devido ainda à sua importância política e pedagógica junto às escolas municipais de 

Vitória da Conquista e a necessidade de se fazer além de uma avaliação, um registro para 

suprir uma lacuna, uma vez que até então nenhum estudo com a dimensão que ora propomos 

foi realizado, decidimos seguir com o mesmo projeto de pesquisa que foi aprovado na seleção 

para o ingresso neste curso de Pós-graduação em Educação - PPGED/UESB. 

O nosso foco de investigação foi re/direcionado para as professoras alfabetizadoras 

que fizeram parte da materialização desta proposta de intervenção que adquiriu forma e 

significado por intermédio de suas práticas, visando, assim, caracterizar e/ou definir os 

sentidos que elas atribuem às práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização por meio dos 

seus “posicionamentos discursivos [...], nas relações dialógicas que se travam entre as vozes 

sociais presentes nesses mesmos enunciados” (OLIVEIRA, 2012, p.276). 
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Por meio das práticas discursivas, especificamente, das professoras da escola CMEVC 

pretendemos ter acesso às práticas alfabetizadoras desenvolvidas no contexto deste projeto e, 

à luz da perspectiva teórico-metodológica de análise dialógica do discurso inspirada em 

Mikhail Bakhtin responder a seguinte questão de pesquisa: Quais sentidos são atribuídos às 

práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização pelas professoras? Responder esta pergunta 

é, por conseguinte, aproximarmos do objetivo principal de nossa pesquisa, qual seja, 

compreender quais sentidos são atribuídos às práticas alfabetizadoras da Roda de 

Alfabetização pelas professoras. Por meio das análises dos discursos destas professoras 

procuramos por meio de categorias intrínsecas: destacar os sentidos das professoras sobre a 

Roda de Alfabetização; descrever na perspectiva das professoras, quem eram os alunos da 

Roda de Alfabetização; caracterizar as relações estabelecidas no CMEVC no contexto da 

Roda de Alfabetização; revelar quais eram as metodologias utilizadas pelas professoras no 

contexto da Roda de Alfabetização e relatar as possibilidades e os impedimentos vivenciadas 

pelas professoras do CMEVC no contexto da Roda de Alfabetização e as estratégias por elas 

elaboradas para contornar esses impedimentos. 

Compreendemos a partir do referencial teórico bakhtiniano que esses discursos são 

uma construção ideológica pertencente ao CMEVC, um campo dialogicamente discursivo, 

ideológico de atividade humana. Os campos sociais “não apenas saturam e significam os 

enunciados de determinadas projeções ideológicas e de sentidos como, [...] os consubstanciam 

de determinadas condições de produção e finalidades discursivas” (PEREIRA; RODRIGUES, 

2014, p.135). 

Por propormos um estudo sobre um projeto já finalizado, entendemos que a nossa 

pesquisa é ex-post-facto, definida “como uma investigação sistemática e empírica na qual o 

pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque já ocorreram 

suas manifestações” (GIL, 2011, p.54), ou seja, esta pesquisa incide sobre uma proposta já 

ocorrida no tempo e no espaço e que somente podemos acessá-la via discursos dos sujeitos 

que participaram desta experiência. 

Portanto, os discursos refletem e são refletidos por esse campo na ordem histórica da 

Roda de Alfabetização, pois não “se pode mudar o aspecto efetivamente material do passado, 

no entanto, o aspecto do sentido, o aspecto expressivo, falante pode ser modificado, porquanto 

é inacabado e não coincide consigo mesmo (ou é livre)” (BAKHTIN, 2011, p.396). Com este 

pressuposto compreendemos que as práticas discursivas das professoras têm um papel 

fundamental nessa inesgotável transfiguração do passado, por meio dos seus sentidos, uma 

vez que não “é a experiência que organiza a expressão, mas pelo contrário, é a expressão que 
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organiza a experiência dando-lhe um sentido e uma configuração” (PONZIO, 2010, p.83), ou 

seja, verbalmente é impossível dar um sentido totalizador  a uma experiência vivida, no 

entanto, esse sentido é sempre inacabado e aberto, sua completude é sempre adiada 

(FARACO, 2009). 

Logo, na perspectiva metodológica de análise/teoria dialógica do discurso inspirada 

em Mikhail Bakhtin a nossa investigação se insere na abordagem qualitativa. Este 

ajustamento se deve à natureza intersubjetiva dos discursos das professoras, objeto dialógico 

de nossa pesquisa, por compreendermos que tal abordagem possibilita maior contato 

interativo do pesquisador com a situação estudada, o que propicia levar em consideração, na 

análise, não somente os dados construídos na entrevista, mas todo o processo em que ela for 

desenvolvida em um plano aberto e flexível.  

Nessa mesma perspectiva, Oliveira (2012) diz que a “pesquisa no paradigma 

qualitativo implica em que se enfatizem as qualidades, os processos e os significados dos 

objetos de estudo, ressaltando [...] [sua] natureza socialmente construída e a relação íntima 

entre pesquisador e pesquisando” (p.267). A autora enfatiza ainda quatro importantes 

dimensões do processo investigativo na abordagem qualitativa: a dimensão axiológica, 

ontológica, epistemológica e metodológica. 

 

A dimensão axiológica [...] remete para relações com a ética, com os valores, faz-se 

presente na investigação desde a escolha do problema da pesquisa, até o tratamento 

que é atribuído aos dados, no processo de análise; a dimensão ontológica abriga um 

entendimento consensual [...] sobre a natureza múltipla, construída socialmente e 

discursivamente do objeto a ser conhecido; já com à relação epistemológica 

pressupõe-se que a relação entre pesquisador e objeto de pesquisa trata-se de uma 

relação intersujeitos; [...] a dimensão [...] metodológica [...] se privilegia a realização 

de pesquisas centradas na singularidade do objeto (Ibidem, p.268). 

 

A partir destas dimensões, a abordagem qualitativa tem por “objetivo traduzir e 

expressar o sentido dos fenômenos do mundo social [...] [tratando] de reduzir a distância entre 

o indicador e o indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação” (NEVES, 1996, p.1), 

fornecendo subsídios para pesquisar em um contexto complexo e mutável, por exemplo, 

quando propomos evidenciar sentidos de professoras sobre as práticas alfabetizadoras da 

Roda de Alfabetização. Com a entrevista semiestruturada e o processo de descrição, como 

parte da construção dos dados, os sentidos que aqui são explicitados tratam-se “de dados 

simbólicos, situados em determinado contexto [que] revelam parte da realidade ao mesmo 

tempo em que esconde outra parte” (NEVES, 1996, p.1).  
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Isso porque, a pesquisa qualitativa possui métodos, formas e objetivos bastante 

circunstanciais. De acordo com Ribeiro (2008), esse tipo de pesquisa tem como características 

principais: “a transitoriedade de seus resultados [...] uma impossibilidade de uma hipótese a 

priori [...] a impossibilidade de estabelecer regulamentações, em procedimentos sistemáticos, 

prévios, estáticos e generalistas” (p.5). 

Ainda que os estudiosos de Bakhtin concordem que não existe um ordenamento 

metodológico mecânico e fechado em sua teoria, ou mesmo uma metodologia, Oliveira 

(2012) ao percorrer toda a obra do autor encontra marcas metodológicas bastante ricas para 

conduzir o ato cognitivo (investigação e descoberta) na pesquisa qualitativa dialógica nas 

ciências humanas.  A autora evidencia essas marcas metodológicas do ponto de vista 

bakhtiniano em três momentos do processo de investigação: o acesso ao objeto a ser 

conhecido pela linguagem; as operações a serem realizadas sobre os dados e o que deve ser 

considerado desses dados no momento da análise. 

Sobre o primeiro momento a autora diz que “a linguagem, como atividade socialmente 

construída, materializa-se em enunciados, semiotizando os atos praticados pelos seres 

humanos, possibilitando o acesso aos posicionamentos discursivos presentes, de forma 

explícita ou não, nas relações dialógicas” (OLIVEIRA, 2012, p.276). Nesse sentido, devemos 

entender que os discursos sobre as práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização serão 

sempre uma tomada de posição valorada, ideológica, realizada por sujeitos singulares e ao 

mesmo tempo sociais em um determinado contexto. 

O segundo momento do ponto de vista metodológico bakhtiniano, de acordo Oliveira 

(2012), diz respeito à noção de compreensão e interpretação do objeto de pesquisa (sujeito 

com direito a voz) por meio de um “processo ativo de atribuir juízo de valor” (Ibidem, p.277). 

Essa compreensão deve ser acompanhada por uma atitude responsiva assumida pelo 

pesquisador frente ao discurso dos sujeitos de sua pesquisa, “realizando-se na interação de 

suas consciências, igualmente ativas e responsivas” (Ibidem, p.277). Essa compreensão ativa 

se dá por meio do “confronto de ideias e negociação de sentidos possíveis entre pesquisador e 

os sujeitos da pesquisa” (SOUZA, ALBUQUERQUE, 2012, p.114).  

De acordo com Bakhtin, a compreensão e a análise do enunciado não podem ser 

“deslocada de um contexto mais amplo, nem de seu horizonte social, ou melhor, que não se 

cinja ao pequeno tempo da atualidade que engloba apenas o passado imediato e o futuro 

previsível” (OLIVEIRA, 2012, p.277) devendo haver uma dialética do particular com o geral 

uma vez que “a historicidade dos sentidos, dos eventos vivenciados pelos seres humanos, se 
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encontram discursivamente materializados nas diversas esferas da criação ideológica [...] 

remetendo para a noção de grande tempo” (Ibidem, p.277). 

O terceiro e último momento é o da análise dos dados e da construção do texto escrito, 

momento em que o pesquisador dá forma e conteúdo “ao acontecimento vivido no campo da 

pesquisa” (SOUZA, ALBUQUERQUE, 2012, p.116). Mas o que deve ser analisado de um 

dado texto discursivo? Nesse momento é imprescindível a atitude responsável/responsiva do 

pesquisador, momento em que ele coloca a sua assinatura na produção do conhecimento, 

assume uma posição ética perante o outro (participante e leitor), interlocutores de sua 

pesquisa.  

De acordo Oliveira (2012), ao partir de uma discussão produzida por Voloshinov
31

,  

“as formas de apropriação e transmissão do discurso alheio podem ser agrupadas em duas 

formas estilísticas: estilo linear e estilo pictórico
32

” (Ibidem, p.279). Para a autora o que 

enriquece essa discussão é a referência de Bakhtin ao enquadramento da palavra alheia minha. 

Sobre esse enquadramento Bakhtin (2002) esclarece que: 

 

A palavra alheia introduzida no contexto do discurso estabelece com o discurso que 

a enquadra não um contexto mecânico, mas uma amálgama química [...]; o grau de 

influência mútua do diálogo pode ser imenso. Por isso, ao se estudar as diversas 

formas de transmissão do discurso de outrem, não se pode separar os procedimentos 

de elaboração deste discurso dos procedimentos de seu enquadramento contextual 

(dialógico) (p.141). 

  

 Em nosso processo de investigação, o enquadramento da palavra das professoras, 

sujeitos de nossa pesquisa, é realizado em dois momentos: primeiramente no momento da 

entrevista com questões que não limitam, mas estabelecem uma fronteira discursiva no que 

diz respeito a Roda de Alfabetização, em seguida no processo de análise das entrevistas a 

partir de referenciais teóricos para fundamentar as suas falas de acordo nossa compreensão. 

Esse “ponto de vista metodológico bakhtiniano” para pensar pesquisas em ciências 

humanas evidencia o seu empenho em romper com a tradição de uma verdade única, 

universalizada, passível de generalização. Ao evidenciar sentidos e produzir conhecimento a 

partir do mundo da vida, há uma superação da verdade istina (conservadora) sobre a verdade 

                                                           
31

 Um dos principais integrantes de um grupo de amigos intelectuais russos, que na União Soviética, liderados 

por Bakhtin atuou com maior ênfase entre os anos 1942-1929. Posteriormente este grupo foi denominado por 

alguns estudiosos de “O círculo de Bakhtin” (CLARK; HOLQUIST, 2008). 
32

 “[...] o estilo linear tende a preservar o discurso do outro, mantendo ao máximo sua integridade e 

autenticidade, enquanto o pictórico apresenta, como marca principal, a tendência a apagar as fronteiras entre os 

discursos do eu e do outro, atenuando-se os contornos que separam os dois tipos de discurso, podendo o autor, 

deliberadamente ou não, no seu dizer, tingir o discurso do outro com suas palavras, seu senso de humor, enfim 

com suas apreciações valorativas” (OLIVEIRA, 2012, p.279). 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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pravda
33

 (em movimento) como uma construção histórica, cultural. Conforme Bakhtin 

(2010b): “É um triste equívoco [...] imaginar que a verdade [pravda] só pode ser a verdade 

universal [istina] feita de momentos gerais, e que, por consequência, a verdade [pravda] de 

uma situação consiste exatamente no que esta tem de reproduzível e constante” (p.92). Para 

este autor, qualquer tentativa na produção de conhecimento teórico, inevitavelmente tem 

como ponto de partida o mundo cotidiano, onde a verdade é sempre mutável e aberta. 

 

[...] o pensamento bakhtiniano considera que o ato de conhecer é fundamental como 

ação de descoberta, como investigação para chegar a verdade (pravda) e não a 

verdade única (istina), nem a um dever moral absoluto para todos. E, isso, 

exatamente porque as verdades construídas pelos seres humanos em sua existência, 

no mundo da vida, não são únicas e, assim sendo, não geram normas válidas para 

todos os momentos. (OLIVEIRA, 2012, p.270-271). 

 

Nesse sentido que, nas ciências humanas a compreensão e análise das práticas 

discursivas dos sujeitos não se esgotam no presente, elas serão sempre passíveis de novas 

análises e novas compressões pelo fato dos sentidos serem sempre abertos, mutáveis e 

inesgotáveis. De acordo os autores Alves e Silva (1992), de um modo geral,  

  

A análise qualitativa se caracteriza por buscar uma apreensão de significados (e 

sentidos) na fala dos sujeitos, interligada ao contexto em que eles se inserem e 

delimitada pela abordagem conceitual (teoria) do pesquisador, trazendo à tona, na 

redação, uma sistematização baseada na qualidade, mesmo porque um trabalho desta 

natureza não tem a pretensão de atingir o limiar da representatividade (p.65). 

 

No campo da educação, como é o caso da nossa pesquisa, a abordagem qualitativa 

possui ainda uma outra característica, há que se preocupar com a produção de mudanças 

desejáveis, deve fazer parte da pesquisa e ser assumida como compromisso do pesquisador a 

partir das dimensões de sua responsabilidade/responsividade moral e ética, pois é 

 

[...] à educação que compete trabalhar pela realização desta dimensão moral, 

libertando o homem de determinismos, de pressões, de tiranias [...]. Há, [...] a ideia 

de educação como uma caminhada de aperfeiçoamento que os membros de uma 

comunidade humana realizam com o apoio de outros membros; o aperfeiçoamento e 

enriquecimento não são desse modo, somente individuais, mas coletivos, devendo 

produzir mudanças desejáveis da sociedade e na cultura (AMADO, 2013, p.20-21, 

grifos do autor). 

                                                           
33

 Em síntese a “verdade-istina é aquela que se obtém por sucessivas abstrações; são verdades construídas no 

interior de uma teoria em que se constrói um modelo abstrato de explicação de um objeto. A verdade-pravda é 

aquela no mundo da vida, relativa ao acontecimento em si e às percepções que dele fazem os sujeitos envolvidos. 

Não resulta da abstração que exclui singularidades, mas ao contrário da adição continuada de elementos de tal 

modo que a verdade-pravda pode ser uma num momento, e outra noutro momento posterior em que se 

acrescentaram novos elementos para formular um juízo de valor (aqui, de valor de verdade)” (GERALDI, 2012, 

p.25).  
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Além de visar mudanças teórico-práticas sobre o assunto pesquisado, o compromisso 

por parte do pesquisador, na pesquisa qualitativa em educação, o orienta a prezar pela 

credibilidade descritiva, interpretativa, teórica, procedimental, bem como abranger a sua 

aplicabilidade para que a pesquisa tenha consistência e inspire confiança. Porém, isso não 

quer dizer que essa pesquisa seja asséptica ou imparcial. Conforme nos esclarece Bakhtin 

(2011), o próprio ato de compreender por parte do pesquisador já é por si só uma tomada de 

posição e uma avaliação, portanto, nenhuma pesquisa em ciências humanas está isenta desta 

valoração, o que não quer dizer ausência de rigor científico. De acordo com esse mesmo 

autor: 

 

Não se pode separar compreensão e avaliação: elas são simultâneas e constituem um 

ato único integral. O sujeito da compreensão enfoca a obra com sua visão de mundo 

já formada, seu ponto de vista, de suas posições. Em certa medida, essas posições 

determinam a sua avaliação, mas neste caso elas mesmas não continuam imutáveis; 

sujeitam-se à ação da obra que sempre traz algo novo (Ibidem, p.378). 

 

O referencial teórico, portanto, empregado pelo pesquisador, bem como o seu 

arcabouço de interpretação e sua visão de mundo, devem estabelecer o vínculo entre sentido, 

fenômeno e conhecimento. Para Freitas (2007) a própria escolha do referencial teórico pelo 

pesquisador tem a ver com a sua visão de homem e de mundo uma vez que o conhecimento é 

historicamente construído e a pessoa está implicada em sua construção. 

Outra característica da pesquisa qualitativa, em se tratando de uma perspectiva 

dialógica, como a que buscamos aqui, é que ela não permite ao pesquisador levantar hipóteses 

e prevê os resultados de sua pesquisa, conforme mencionou Ribeiro (2008) no décimo 

parágrafo deste tópico. Geraldi (2012) chama a nossa atenção para o fato do pesquisador que 

se propõe a assumir uma posição dialógica em seu método de pesquisa não deve definir de 

antemão os pontos de chegada, pois ao definir tais pontos ele acaba limitando as 

possibilidades do seu objeto de estudo.  

Enquanto objeto de estudo cada professora é um sujeito ativo que possui uma 

complexidade bilateral e dialógica onde não se pode estabelecer pontos de chegada uma vez 

que cada uma delas possui a “capacidade de conhecer e a capacidade de exprimir a si mesmo 

[...] indivíduo [que] não tem apenas o meio e ambiente, ele também tem horizonte próprio. A 

interação do horizonte cognoscente com o horizonte do cognoscível” (BAKHTIN, 2011, 

p.394) é que dá origem aos sentidos dialógicos que devem ser considerados no momento da 

análise.  
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A interação entre pesquisador e sujeitos discursivos de sua pesquisa origina 

enunciados inesgotáveis em seus sentidos. Portanto, o “ser que se autorrevela não pode ser 

forçado nem tolhido. Ele é livre e por essa razão não apresenta nenhuma garantia” 

(BAKHTIN, 2011, p.395). Este é o pressuposto que nos permite conceber as professoras 

participantes da nossa pesquisa como sujeitos discursivamente autônomos e de vontade 

quando decidem o que devem ou não dizer ou se vão dizer sobre algo. Uma autonomia que 

parte de uma autoconsciência em que o 

 

[...] meu corpo enquanto elemento de minha autoconsciência – é um conjunto de 

sensações orgânicas interiores, de necessidades e desejos reunidos em torno de um 

centro interior; já o elemento externo [...] é fragmentário e não atinge autonomia e 

plenitude, tem sempre um equivalente interior que o leva a pertencer à unidade 

interior. Não posso reagir de forma imediata ao meu corpo exterior: todos os tons 

volitivo-emocionais diretos, que em mim estão ligados ao corpo, dizem respeito ao 

seu estado interior e às suas possibilidades como sofrimentos, gozos, paixões, 

satisfações (Ibidem, p.44). 

 

Nesse sentido, no que diz respeito às suas práticas enquanto atos concretos ligados aos 

elementos exteriores, a componentes aos quais ele não tem controle, essa autonomia é 

exercida entre fronteiras demarcadas por instâncias hierarquizadas que tendem a delimitar 

cada vez mais essa prática (Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Diretrizes Curriculares da Educação Básica, Parâmetros Curriculares Nacionais, 

avaliações externas e internas da escola, etc.), porém esse professor não é um simples 

executor, ele planeja, tenciona, faz escolhas, organiza, aceita, recusa, prevê, julga, etc.  

Sacristán (2000) argumenta que a “prática do ensino não é [...] um produto das 

decisões dos professores” (p.91), há um currículo que molda e organiza suas atividades. Por 

outro lado, o mesmo autor afirma: “O professor é um agente ativo muito decisivo na 

concretização dos conteúdos e significados do currículo, moldando a partir de sua cultura 

profissional qualquer proposta que lhe é feita [...] de fato [ele] é um ‘tradutor’” (p.105), e 

nessa tradução está a sua responsabilidade ética e sua autonomia.  

Retomando os pressupostos dialógicos da pesquisa, na abordagem inicial do 

pesquisador para com cada sujeito do seu estudo encontra-se o fator primordial para um bom 

desenvolvimento e um resultado final bastante rico e satisfatório, ainda que esse resultado seja 

sempre inacabado. Ao adentrarmos na escola CMEVC fomos bastante cautelosas para não 

deixar que nenhum equívoco de nossa parte desencadeasse uma resposta negativa por parte 

das nossas possíveis interlocutoras. O que não impediu que isso acontecesse algumas vezes. 

Com linguagem simples e objetiva, procuramos ser bastante claras quanto as nossas 



56 

 

 

intenções. Evidenciar mais o foco da pesquisa do que sua natureza (pesquisa de mestrado) 

para não abrir um distanciamento entre nós e elas (professoras) e notabilizar o problema da 

alfabetização como uma preocupação comum nossa, enquanto professoras, foi uma das 

estratégias.   

Percebemos que as professoras têm um certo medo, não de dizer o que pensam, isso 

elas querem muito, porém não querem ser identificadas ao dizerem e também não querem ser 

as únicas a dizerem. Antes de aceitarem participar da pesquisa, todas perguntaram se alguma 

de suas colegas já havia aceitado e se nós iríamos convidar outras, além de nos indicar outras 

professoras para participarem deste estudo. Certas do anonimato e de não serem as únicas a 

dizerem, os discursos, na grande maioria das vezes, foram produzidos e enunciados sem 

reservas, apesar do nervosismo e da timidez de algumas. Não temos certeza, mas acreditamos 

que esse medo seja de que posteriormente elas venham a sofrer algum tipo de retaliação, seja 

por parte das próprias colegas, dos gestores ou de instâncias mais elevadas fora da escola. 

Seja qual for a razão, isso acaba nos tornando sensíveis a esta situação, levando-nos a agir 

com cautela para não comprometer a nossa relação com elas e o desenvolvimento da pesquisa. 

O que procuramos evidenciar com esta prévia de nossa entrada no campo de pesquisa, 

onde está mais bem detalhado no item 3.3 deste capítulo, foi ressaltar essa dialogicidade e a 

interação que houve desde o início entre os sujeitos e que foi delineando de forma singular 

todo o processo de interlocução ao longo do trabalho à medida que vamos compreendendo 

esse campo pelo que é dito e pelo não dito. Essa relação entre o pesquisador e o seu campo de 

estudo faz com que cada pesquisa tenha a sua especificidade e dê origem a sentidos únicos 

surgidos nesse processo ativo e criador. De acordo com Bakhtin (2010a),  

 

[...] não [se] pode contemplar, analisar e definir as consciências alheias como 

objetos, como coisas: comunicar-se com elas só é possível dialogicamente. Pensar 

nelas implica conversar com elas, pois do contrário elas voltariam imediatamente 

para nós seu aspecto objetivado: elas calam, fecham-se e mobilizam-se nas imagens 

objetificadas acabadas (p.77-78, grifos do autor). 

 

Por essa razão que ao se tratar de um percurso de investigação dialógico, conforme 

nos esclarece Brait (1996; 2012), que na análise/teoria dialógica do discurso não há um 

percurso fechado a ser seguido e nem também é possível encontrar uma hierarquia, uma 

lógica definida e linearmente organizada para o aparecimento dos dispositivos conceituais 

bakhtinianos. O que há, sim, é um enquadramento dos discursos das professoras e uma 

hierarquia valorativa organizada pela entrevista, mas não há um tolhimento do que elas 

podem ou não dizer ou como vão dizer sobre determinado tema em um dado contexto. Por 
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esse motivo, a pertinência da entrevista semiestruturada em nossa pesquisa. Sobre esse tipo de 

entrevista Ribeiro (2008) aponta que: 

 

Na entrevista semi-estruturada, as questões deverão ser formuladas de forma a 

permitir que o sujeito discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e reflexões 

sobre os temas apresentados. O questionamento é mais profundo e, também, mais 

subjetivo, levando ambos a um relacionamento recíproco, muitas vezes, de 

confiabilidade. Frequentemente, as questões dizem respeito a uma avaliação de 

crenças, sentimentos, valores, atitudes, razões e motivos acompanhados de fatos e 

comportamentos (p.144). 

 

Por não ser fechada e sim demarcada que no decorrer da entrevista semiestruturada é 

possível o aprofundamento na fala do sujeito, gerando novos diálogos à medida que pergunta, 

responde, concorda, discorda, compreende etc., manipulando, assim, esse artifício de acordo a 

necessidade da pesquisa para que no momento da análise as representações, as concepções e 

os sentidos sejam os mais claros possíveis. Nesse sentido, a entrevista é um acontecimento, 

um exercício dialógico de interlocução, uma realidade discursivamente construída a partir da 

relação entre investigador e os sujeitos da sua pesquisa.  

De acordo Brait (1996), uma das contribuições da abordagem metodológica de 

pesquisa de inspiração bakhtiniana é a constituição de  

 

[...] um corpo de conceitos, noções e categorias que especificam a postura dialógica 

diante do corpus discursivo, da metodologia e do pesquisador. A pertinência de uma 

perspectiva dialógica se dá pela análise das especificidades discursivas constitutivas 

de situações em que a linguagem e determinadas atividades se interpretam e se 

interdefinem e do compromisso ético do pesquisador com o objeto que, dessa 

perspectiva, é um sujeito histórico (p.61, grifos da autora). 

 

São as relações e as interações que desde o primeiro momento do encontro entre os 

interlocutores da pesquisa no campo até o momento da entrevista estão imbricados 

dialogicamente com a produção dos sentidos. Dessa forma, é imprescindível na análise dos 

discursos das professoras levar em consideração tantos as relações dialógicas vivenciadas fora 

do contexto da entrevista (contexto extraverbal) quanto aquelas presentes no interior dos seus 

próprios discursos em uma análise que é caracterizada na perspectiva bakhtiniana como 

translinguística. Fiorin (2010) afirma que desse modo, “numa análise translinguística, é 

preciso analisar as significações do [...] [discurso], para, a partir daí, examinar as relações 

com o que está fora dele” (p.34) uma vez que, 

 

[...] o sentido é dado pelas relações com o que está fora dele. No entanto, sabemos 

que não temos acesso direto à realidade, porque nossa relação com ela é sempre 



58 

 

 

mediada pela linguagem. Por isso, um discurso não se constrói sobre a realidade, 

mas sempre sobre outro discurso (Ibidem, p.34). 

 

Portanto, não é somente o discurso em si, mas tudo que for permeado pela linguagem 

influencia e é influenciado pelas relações dialógicas. Segundo Bakhtin (2011): “Quanto a 

mim, em tudo eu ouço vozes e relações dialógicas entre elas [...]. Não existe nada 

absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de renovação. Questão do grande tempo” 

(p.409-410, grifos do autor). É por meio do dialogismo e suas relações entre um eu e um outro 

que nos permite compreender as relações humanas e a sociedade como um todo, pois tudo que 

é constituído pelo homem é feito dialógico, dialético e ideologicamente por meio da 

linguagem. Para Bakhtin as “relações dialógicas [...] são um fenômeno quase universal, que 

penetra toda a linguagem humana e todas as relações e manifestações da vida humana, em 

suma, tudo que tem sentido e importância” (Idem, 2010a, p.47). 

São justamente essas relações dialógicas no interior e no exterior dos discursos, que se 

caracterizam como objeto de estudo da sua metalinguística, fenômenos que transformam o 

homem biológico em ser social, histórico e cultural. Para o filósofo em questão, o dialogismo 

só é possível na relação entre os homens, onde o eu existe somente porque existe o outro e é 

somente na relação com o outro que eu me revelo, sempre me constituindo dialogicamente 

por meio da linguagem e dos seus sentidos, sentidos ideológicos impregnado nas palavras que 

só podem ser estudados aqui por meio da metalinguística bakhtiniana. 

 Por isso, os sentidos são o foco dos estudos de Bakhtin e não o significado, a 

linguagem e não a língua, pois este último, segundo ele próprio, possui muitas limitações. 

Para ele o significado está excluído do diálogo, muito embora ele admita a sua existência, pois 

no significado “existe uma “potência de sentido”. Bakhtin jamais opera com essa categoria de 

significado por considerar que ele fecha em si mesmo a possibilidade de diálogo, daí sua 

opção pelo termo sentido, que é “de índole responsiva... sempre responde” (BEZERRA, 2010, 

p.XVI). São os sentidos que refratam e refletem os significados, existem na/pela relação com 

o outro.   

A metalinguística é, essencialmente, no pensamento de Bakhtin, uma proposta 

metodológica de orientação sociológica que estuda os discursos para além dos limites da 

linguística. “A linguística e a metalinguística estudam um mesmo fenômeno concreto, muito 

complexo e multifacético – o discurso –, mas estudam sob diferentes aspectos e diferentes 

ângulos de visão” (BAKHTIN, 2010a, p.207). Na linguística, os estudos são caracterizados 
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por ele como tendencialmente monológicos, o sentido do discurso é quase inexistente, na 

metalinguística ele é essencialmente dialógico. 

 

Conclui-se que o tema
34

 da enunciação é determinado não só pelas formas 

linguísticas que entram na composição (as palavras, as formas morfológicas ou 

sintáticas, os sons, as entonações), mas igualmente pelos elementos não verbais da 

situação. Se perdermos de vista os elementos da situação, estaremos tampouco aptos 

a compreender a enunciação como se perdêssemos suas palavras mais importantes 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.134). 

 

É o sentido de um enunciado que contextualiza o significado a partir do seu contexto 

extraverbal, do seu diálogo com o passado e com o futuro. “Cada novo aspecto do sentido do 

passado resulta da adição no presente de uma informação antes não disponível [...] [a partir 

dos sentidos] a verdade do passado jamais receberá um carimbo de ‘causa finita’” 

(GERALDI, 2012, p.26-27, grifos do autor), ela é sempre atualizada e potencialmente infinita.  

Conforme mencionamos anteriormente, essa orientação sociológica de estudo encontra 

o seu limite nas generalizações do conhecimento produzido e pertencente a um determinado 

grupo. Os estudos da linguística são passíveis de generalizações, ao contrário, nos estudos da 

metalinguística não poderão ocorrer essas generalizações, se não de modo provisório e 

cauteloso, pois a “análise translinguística é a análise de funcionamento real da linguagem, o 

que significa a análise da historicidade do discurso” (FIORIN, 2010, p.34). No entanto, é 

função do método dialógico fazer “a discussão de um objeto específico sair da especificidade 

fechada para interagir com o universo mais amplo de vozes e conceitos” (BEZERRA, 2010, 

p.XI), nesse sentido, haverá sempre uma relação de reciprocidade entre a minha verdade e a 

verdade do outro, tendo como resultado os sentidos. Sentidos que atravessam os significados 

e têm na interlocução entre o eu e o outro o dispositivo de sua produção. “O sentidos não quer 

(e não pode) mudar os fenômenos físicos, materiais e outros, não pode agir como força 

material. Aliás, ele nem precisa disso: ele mesmo é mais forte” (BAKHTIN, 2011, p.404).  

De acordo Amado e Vieira (2013), ao estudar os sentidos,  

 
                                                           
34

 Neste caso, para Bakhtin tema e sentido são a mesma coisa e diferentes de significado. Apesar de em sua 

teoria Bakhtin priorizar os sentidos ao invés do significado, apontando serem justamente os sentidos o limite da 

linguística, admite que um não existe sem o outro. Para ele: “O tema é um sistema de signos dinâmico e 

complexo, que procura adaptar-se adequadamente às condições de um dado momento da evolução. O tema é uma 

reação da consciência em devir ao ser em devir. A significação é um aparato técnico para a realização do tema. 

Bem entendido, é impossível traçar uma fronteira mecânica absoluta entre a significação e o tema. Não há tema 

sem significação, vive-versa. Além disso, é impossível designar a significação de uma palavra isolada (por 

exemplo, no processo de ensinar uma língua estrangeira) sem fazer dela o elemento de um tema, isto é, sem 

construir uma enunciação, um “exemplo”. Por outro lado, o tema deve apoiar-se sobre uma certa estabilidade de 

significação; caso contrário, ele perderia, em suma, o seu sentido” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.134, 

grifos do autor). 
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[...] um dos grandes problemas que se coloca à fiabilidade dos estudos qualitativos 

[...] uma vez que eles [os sentidos] vão sendo construídos e refinados à medida que 

cada investigação vai decorrendo [...] nos contextos que lhe dão sentido [...]. Por 

isso mesmo, também se torna difícil compreendê-las fora do contexto particular 

onde foram gerados, o que levanta problemas à replicação das conclusões por outras 

pessoas interessadas em repetir a pesquisa (p.367). 

 

As conclusões em relação aos sentidos serão sempre circunstanciais ao contexto em 

que foi engendrada a pesquisa e valorada ideologicamente pelo pesquisador a partir de suas 

avaliações, seu posicionamento frente aos discursos, do seu embasamento teórico e da 

natureza do texto que se propôs produzir a partir de então. Pereira e Rodrigues (2014) a partir 

dos estudos do círculo de Bakhtin entendem “a valoração como índices sociais de valor e a 

ideologia como o horizonte axiológico do discurso, além de entender os enunciados e os 

gêneros como materialização da valoração e da ideologia” (p.177, grifos dos autores), 

preceitos que orientam a compreensão do pesquisador. Nesse sentido é que Amado e Vieira 

(2013) chamam a nossa atenção na citação anterior e enfatizam a importância da posição 

moral e ética do pesquisador para a validade da pesquisa, procurando desvencilhar dos seus 

preconceitos pessoais e outros julgamentos feitos a priori para que esse tipo de valoração por 

parte do pesquisador não comprometa a validade de sua pesquisa.  

Diante de tudo que foi exposto até aqui, sobre o nosso percurso teórico-metodológico 

de pesquisa na perspectiva de análise/teoria dialógica do discurso de inspiração bakhtiniana, 

consideramos a entrevista semiestruturada como nosso principal meio dialógico de construção 

de dados para este estudo por entendermos que nesse processo de interlocução está o meio 

mais fecundo de fazer os sentidos emergirem entre nós e nossas entrevistadas, privilegiando a 

vontade enunciativa das nossas interlocutoras. Há uma relação dialógica e “ela está para a 

enunciação assim como uma réplica está para a outra no diálogo. Uma vez que, compreender 

é opor à palavra do locutor uma contrapalavra” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.137) 

como uma resposta a um signo por meio de outros signos.  

 

3.2 Entrevista semiestruturada como dispositivo dialógico na produção de sentidos 

 

A entrevista semiestruturada caracteriza-se como o nosso principal dispositivo 

dialógico na construção de dados para esta pesquisa, ou seja, os discursos das professoras. 

Discursos estes emergidos por meio de um processo interlocutivo entre nós pesquisadoras, na 

condição também de entrevistadoras e as professoras. Posteriormente, ao analisar estes 

discursos daremos um acabamento aos sentidos emergidos desse processo de interlocução de 
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forma objetivada
35

 a partir da nossa posição exotópica em relação às participantes deste 

estudo. Reafirmando o que já havíamos evidenciado no início deste capítulo: 

 

O conceito de exotopia está imerso na sua concepção de tempo e espaço. Lugar 

único do contemplador, que se situa do lado de fora do evento [...] lhe permite o 

movimento de empatia estética (colocar-se no lugar do outro) e depois o movimento 

exotópico (voltar ao seu próprio lugar de fora do evento), que lhe permite ver e 

compreender pelo seu excedente de visão, o que os outros não podem ver 

(FREITAS, 2013, p.103).  

 

Esse acabamento exotópico por parte do pesquisador já é algo inerente à própria 

pesquisa qualitativa na perspectiva dialógica, esteja o pesquisador consciente da condição 

deste lugar que ele ocupa ou não. Nesse sentido, a entrevista é compreendida como um 

diálogo já que o entrevistador não se coloca na posição de um ouvinte passivo: além de 

perguntar, o entrevistador também responde – internamente ou em seu gestual – durante a 

entrevista e, posteriormente, na composição do seu texto a partir da sua compreensão. Por sua 

vez, o sujeito de sua pesquisa nunca assumirá o lugar de um objeto, uma vez que “o ser da 

expressão é bilateral: só se realiza na interação de duas consciências (a do eu e a do outro); a 

penetração mútua com a manutenção da distância; é o campo de encontro de duas 

consciências” (BAKHTIN, 2011, p.395).  

 

O diálogo é concebido de maneira mais compreensiva como o extensivo conjunto de 

condições que são imediatamente moldadas em qualquer troca real entre duas 

pessoas, mas não são exauridas em semelhante intercâmbio. Em última análise, 

diálogo significa comunicação entre diferenças simultâneas (CLARK; HOLQUIST, 

2008, p.36). 

 

A entrevista semiestruturada permite ao sujeito da pesquisa evidenciar com maior 

facilidade, por meio das palavras mais significativas os aspectos ideológicos de suas relações 

sociais mais expressivas no seu campo de atividade, pois sendo a “palavra [...] o fenômeno 

ideológico por excelência [...] [ela] é o modo mais puro e sensível de relação social” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.36, grifos do autor). A palavra, quando pronunciada, 

nunca é neutra e sim permeada de ideologia e, ao fazer a análise do discurso de um 

determinado sujeito, inserido em um dado campo de atividade humana, deve-se estudar a 

                                                           
35

 Objetivação nesse caso não quer dizer simplesmente a construção de um conhecimento abstrato. “O meu 

produzir abstração do meu lugar único, esta minha suposta desencarnação é por si mesma um ato responsável, 

realizado do meu lugar único, e todo conhecimento conteudístico assim obtido [...] deve ser encarnado por mim, 

traduzida na língua do pensamento participativo, deve responder a pergunta: a que me obriga, ao meu eu, desde 

meu lugar único, o conhecimento dado”. (BAKHTIN, 2010b, p.107-108, grifos do autor). 
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palavra enquanto signo social e também como instrumento da consciência individual. Nesse 

sentido, 

 
A palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. Os processos de compreensão 

de todos os fenômenos ideológicos [...] não podem operar sem a participação do 

discurso interior. Todas as manifestações da criação ideológica – todos os signos 

não-verbais – banham-se no discurso e não podem ser nem totalmente isoladas nem 

totalmente separadas dele (Ibidem, p.38). 

 

A palavra também “está em todos os atos de compreensão e em todos os atos de 

interpretação” (Ibidem, p.38). Nessa perspectiva, a compreensão também é afetada 

ideologicamente uma vez que a palavra é o signo de mediação entre o mundo e a mente. Por 

essa razão, em sua reflexão, Bakhtin não concebe uma subjetividade pura do sujeito, 

impedido que está pela própria forma como a consciência desse sujeito é constituída 

socialmente. Logo, ideologia, palavra e consciência são “pilares” para que possamos 

compreender os discursos das professoras e seus sentidos, uma vez que o sentido tem a ver 

com a forma do sujeito ressignificar o seu mundo através de signos que refletem e refratam 

simultaneamente esse mundo. Para Bakhtin não há sujeito, não há consciência, não há 

realidade fora da ideologia, uma vez que todo signo é ideológico e são esses signos que 

alimentam a nossa consciência.  

 

[...] o que define o conteúdo da consciência são fatores sociais, que determinam a 

vida concreta dos indivíduos nas condições do meio social. O discurso não é, pois, a 

expressão da consciência, mas a consciência é formada pelo conjunto dos discursos 

interiorizados pelo indivíduo ao longo de sua vida. O homem aprende como ver o 

mundo pelos discursos que assimila e, na maior parte das vezes, reproduz esses 

discursos em sua fala. (FIORIN, 2005, p.35).  

  

A ideologia em Bakhtin é entendida como uma superestrutura que chega ao 

pensamento e a consciência dos indivíduos por meio da linguagem, dos discursos 

disseminados pelos diversos mecanismos presentes no cotidiano. A “imprensa, a literatura, a 

ciência [...], essas novas correntes da ideologia do cotidiano, por mais revolucionárias que 

sejam, submetem-se à influência dos sistemas ideológicos estabelecidos e assimilam [...] as 

formas, as práticas e abordagens ideológicas neles acumulados” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.125).  

Geralmente, a ideologia oficial que chega à consciência das professoras são aquelas 

difundidas principalmente pela Constituição Federal, pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, etc., 

mediante os discursos contidos nos currículos de formação inicial e/ou continuada. Logo, suas 
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ações, seus discursos, seus planejamentos refletem essa ideologia oficial imbricada a outras 

presentes no cotidiano escolar. 

Para Bakhtin “a realidade (a infra-estrutura) determina o signo, como o signo reflete e 

refrata a realidade em transformação [...]. A palavra é capaz de registrar as fases transitórias 

mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais” (Ibidem, p.42, grifos do autor). Conforme 

o autor: “Cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a 

realidade e refrata à realidade a sua própria maneira” (Ibidem, p.33). Desse modo, só se pode 

chegar ao homem, conhecer sua vida, seu trabalho, sua história e suas lutas por meio dos 

discursos criados por ele ou ainda por serem criados (FREITAS, 2007).  

Para analisar nas falas das professoras as relações que elas estabeleciam umas com as 

outras, com seus alunos e as suas práticas alfabetizadoras, de um modo geral, no CMEVC é 

importante compreendermos a ideologia que envolve e organiza os seus discursos tanto na 

esfera da Roda de Alfabetização quanto na esfera do Ensino Fundamental Regular. Isso não 

somente demarca o lugar do sujeito em um determinado campo discursivo, como também 

evidencia a dialética que há entre esses sujeitos e o campo de suas atividades, uma vez que é 

por meio da linguagem que os sujeitos influenciam este campo e é também por ele 

influenciado.   

O que nos interessa compreender dos discursos das professoras são os pontos de vista 

sobre as práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização “como uma posição racional e 

valorativa do homem em relação a si mesmo e à realidade circundante” (BAKHTIN, 2010a, 

p.52).  Nesse processo utilizamos a entrevista semiestruturada por entendermos que esse 

gênero discursivo dialogicamente construído possibilita maior realce dos sentidos ideológicos 

das professoras ao proferirem as palavras, para si mais significativas, carregadas de 

representações, opiniões, crenças, valores e posicionamentos valorativos. Conforme Amado e 

Cardoso (2013), a entrevista semiestruturada mostra-se 

 

[...] como um dos principais instrumentos da pesquisa de natureza qualitativa, 

sobretudo pelo facto de não haver uma imposição rígida de questões, o que permite 

ao entrevistado discorrer sobre o tema proposto ‘respeitando os seus quadros de 

referência’, salientando o que para ele for mais relevante, com as palavras e a ordem 

que mais lhe convier, possibilitando a captação imediata e corrente das informações 

desejadas (p.209). 

 

Não é somente o que é explicitado por meio dos enunciados emergidos deste tipo de 

entrevista que merece atenção, mas, também, o não-dito, o silenciado, os gestos e, 

principalmente, as entonações, pois, “a entonação é um dos constituintes de sentido e é a 
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marca discursiva de uma dimensão fundamental da palavra, a saber, sua dimensão ética” 

(AMORIM, 2012b, p.22). Por esta razão, concordamos com Manzini (s/d) quando ele chama 

a atenção para a importância do pesquisador fazer as entrevistas de sua pesquisa e ele próprio 

transcrevê-las para que ao revivê-las intencionalmente sejam captados os gestos, as pausas, as 

expressões faciais, todo o contexto extraverbal para que os sentidos sejam os mais fidedignos 

possíveis.  

 

No primeiro – a coleta – o enfoque era o presente, na ação de entrevistar. As 

respostas, explicações, argumentações e explanações do entrevistado eram o que 

mantinham a atenção. Na transcrição, o enfoque será naquilo que foi ou não falado, 

pois é isso que é feito numa transcrição: transcreve-se o que foi falado, mas pode-se 

perceber o que foi ou não perguntando, o que foi ou não respondido e no que está 

inaudível ou incompreensível (p.2). 

 

Cabe ao pesquisador interpretar, no momento da transcrição, não somente o que foi 

explicitado, mas, também, o que não foi dito e ocultado propositalmente ou não. Conforme 

Miotello (2006) os sentidos estão atrelados ao espaço sócio-ideológico onde o sujeito se 

insere e a posição que ele ocupa, logo “o discurso nasce de uma situação pragmática, 

extraverbal, contextual, historial e que continua a ligação com essa situação para poder manter 

sua significação” (p.2). Um discurso é sempre uma resposta a um discurso anterior carregado 

de palavras já ditas incontáveis vezes em seu contexto social, dotadas de sentidos e que se 

atualizam a cada novo discurso. 

No decorrer do desenvolvimento das entrevistas com as professoras uma resposta a 

uma pergunta sempre acabava levando a uma outra pergunta como forma de nos  apropriar ao 

máximo do pensamento, das crenças, dos valores, dos sentidos das professoras sem perder o 

foco do nosso objetivo de pesquisa. De acordo Bakhtin (2010a), perguntas e respostas não são 

relações lógicas, principalmente no interior de uma pesquisa qualitativa e especificamente 

tendo por metodologia a análise/teoria dialógica do discurso, pergunta e resposta “não podem 

caber em uma só consciência (una e fechada em si mesma); toda resposta gera uma nova 

pergunta. Perguntas e respostas supõem uma distância recíproca. Se a resposta não gera uma 

nova pergunta, separa-se do diálogo e entra no conhecimento sistêmico” (BAKHTIN, 2011, 

p.408) onde não se considera os sujeitos e as situações singulares, logo não contribui com a 

nossa abordagem teórico-metodológica de pesquisa.  

De acordo com Fernandes (2008), o processo de análise do “discurso implica [em] 

interpretar os sujeitos falando, tendo a produção de sentidos como parte integrante de suas 

atividades sociais. A ideologia materializa-se no discurso que, por sua vez, é materializado 
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pela linguagem” (p.15). Logo, na perspectiva bakhtiniana os sentidos não podem ser 

dissolvidos em conceitos, pois, nas respostas das professoras sobre as práticas alfabetizadoras 

da Roda de Alfabetização há lembranças, percepções, interpretações de um passado nunca 

acabado, mas sempre aberto e atualizado em seus discursos. O máximo que se pode fazer com 

os sentidos desses discursos é uma racionalização relativa do sentido ou um aprofundamento 

no sentido com outros sentidos. 

Nesse processo, o pesquisador assume uma posição ativamente responsiva e “essa 

posição responsiva do ouvinte se forma ao longo de todo o processo de audição e 

compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante” 

(BAKHTIN, 2011, p.271), sendo a compreensão um ato dialógico, responsável, repleto de 

respostas e visões de mundo, logo, a produção desses sentidos acontece no âmbito da 

experiência interpretativa. Nesse sentido, 

 

O processo de descodificação (compreensão) não deve, em nenhum caso, ser 

confundido com o processo de identificação. Trata-se de dois processos 

profundamente distintos. O signo é descodificado; só o sinal é identificado. O sinal é 

uma entidade de conteúdo imutável; ele não pode substituir, nem refletir, nem 

refratar nada; constitui apenas um instrumento técnico para designar este ou aquele 

objeto (preciso e imutável) (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.96). 

 

 Os discursos das professoras são “visões de mundo personificadas em vozes. [...] [A 

entrevista semiestruturada é o] diálogo entre essas visões de mundo personificadas do qual” 

(BAKHTIN, 2010a, p.333) elas mesmas participam e a visão do pesquisador, que nesta 

relação advém a sua compreensão. Conforme Bakhtin (2011), a compreensão pode ser 

dividida em quatro atos particulares, cada ato com sua autonomia semântica, seu conteúdo e a 

junção desses quatros atos compõem a compreensão geral, real e efetiva. Segundo ele esses 

atos são: 

 

1) A percepção psicofisiológica do signo físico [...] 2) Seu reconhecimento [...] a 

compreensão de seu significado reprodutível [...] na língua 3) A compreensão de seu 

significado em dado contexto. 4) A compreensão ativo-dialógica [...]. A inserção no 

contexto dialógico. O elemento valorativo na compreensão e seu grau de 

profundidade e universalidade (p.398, grifos do autor). 

 

Consequentemente, a nossa compreensão dos juízos e das valorações docentes em 

relação às práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização perpassa por esses quatros atos 

singulares. Por estarmos em uma posição exotópica em relação às docentes, posição distinta e 

por não participar do mesmo campo de atividade, o máximo que podemos chegar, por meio da 
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nossa compreensão dos sentidos dessas professoras, é a interpretação “como uma 

transformação do alheio no “meu-alheio”” (BAKHTIN, 2011, p.408, grifos do autor). 

Ao pretendermos formular uma entrevista que atendesse a nossa finalidade de 

pesquisa e que fosse analisada sob a concepção de análise/teoria dialógica do discurso em 

Bakhtin, abrangendo “a indissolúvel relação existente entre língua, linguagens, história e 

sujeitos que instaura [...] como lugares de produção de conhecimentos de forma 

comprometida e responsável” (BRAIT, 2012, p.10), tomamos como modelo de entrevista 

semiestruturada o roteiro presente no trabalho de Crusoé (2014), entrevista
36

 organizada em 

seis blocos. Cada um dos blocos foi composto por objetivos a serem alcançados a partir das 

questões orientadoras e de perguntas de recurso, feitas quando necessário. Cada bloco de 

nossa entrevista foi organizado sob o “olhar” da teoria bakhtiniana visando compreender os 

sentidos das professoras e a realidade, contexto da pesquisa. O roteiro da nossa entrevista 

semiestruturada está organizado da seguinte forma: 

Bloco I – Legitimação da entrevista. Esse bloco abrangeu os momentos iniciais do 

desenvolvimento da pesquisa como a nossa aproximação da escola e com as professoras. Foi 

o momento de esclarecermos a natureza de nossa pesquisa, seu objetivo, sua importância e de 

como seriam necessária a participação das professoras e a forma como iria transcorrer as 

entrevistas. Garantimos o anonimato das participantes e da escola. Ressaltamos a importância 

de suas assinaturas no termo de consentimento de uso de seus depoimentos para fins 

acadêmicos e esclarecemos as suas dúvidas.  

Bloco II – História dos sujeitos. O objetivo desse bloco de perguntas foi situar 

histórica e contextualmente nossas colaboradoras de pesquisa focando na sua formação 

profissional, vivências e experiências escolares. “Decorre disso a importância de termos 

recuperado em termos de experiência de vida as motivações que as levaram a serem 

professoras e as experiências formativas” (CRUSOÉ, 2014, p.43). Foi possível a partir de 

então situar ideologicamente algumas de suas falas ao mesmo tempo em que elas situavam o 

seu “existir-evento” formativo na arquitetônica do mundo como um acontecimento.   

Bloco III – Conceitos. Neste bloco fizemos perguntas sobre o conceito de 

alfabetização e de práticas alfabetizadoras. Ao pretendermos que as professoras enunciassem 

de acordo os seus entendimentos sobre esses dois temas indissolúveis, nosso objetivo foi de 

demonstrar o que elas entendiam das teorias abstratas e traziam para o seu cotidiano, 

ressignificando-as num processo de reconhecimento, refletindo em suas práticas.  Este 
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 Roteiro de entrevista disponível no final deste tópico. 
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reconhecimento que num ato responsável/responsivo une a verdade istina e a verdade pravda; 

o que é válido universalmente com o que é individualmente verdadeiro. “Esta verdade unitária 

e singular do ato é posta como tarefa enquanto verdade sintética” (BAKHTIN, 2010b, p.81), 

“uma assinatura” de quem o pratica como um dever. Ao mesmo tempo, tencionamos 

compreender de que forma estas suas concepções estiveram presentes nas práticas 

alfabetizadoras desenvolvidas no contexto da Roda de Alfabetização e/ou em que medida as 

concepções da Roda de Alfabetização afetaram os seus sentidos sobre tais temáticas. 

Bloco IV – Práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização: metodologia e 

avaliação. Pretendemos notabilizar neste bloco quais foram às práticas alfabetizadoras 

desenvolvidas no CMEVC no contexto da Roda de Alfabetização, especificamente, as 

metodologias e as avaliações, procurando evidenciar em que medida estas práticas levaram 

em consideração as práticas das professoras do Ensino Fundamental Regular e os alunos na 

condição de sujeitos norteadores dessas práticas, a partir de um agir ético e estético.  

Bloco V – Relações na Roda de Alfabetização. Este bloco teve como objetivo mostrar 

como se constituiu dialogicamente a Roda de Alfabetização por meio das relações entre os 

diferentes sujeitos que integravam o projeto (professora(s)-professora(s); professora(s)-

aluno(s); aluno(s)-aluno(s). Caracterização dada pelas professoras entrevistadas a partir do seu 

excedente de visão.  

Bloco VI – Estratégias para orientar as práticas da Roda de Alfabetização. Como uma 

espécie de continuação do Bloco IV, neste bloco estimulamos as professoras a revelarem 

quais foram às possibilidades deste projeto de intervenção criado pela SMED, os 

impedimentos vivenciados por elas no contexto desta proposta e as estratégias criadas para 

contornar as situações de impedimento. Ressaltamos que foram estes blocos os norteadores da 

maior parte das categorias maiores de análise das entrevistas realizadas com as professoras, 

trabalhadas especificamente no quinto e no sexto capítulo. 

Esclarecemos que todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas 

com adaptações para a linguagem coloquial. Foram feitos recortes devido a alguns vícios de 

linguagem, repetições de palavras, gírias, trechos inaudíveis, dentre outras situações que 

dificultavam a compreensão do discurso. Salientamos, ainda, que foram usados para análise 

os trechos das entrevistas que evidenciaram a tomada de posição das professoras em relação 

ao tema da categoria em estudo, “enunciado de um sujeito que expresse a posição dialética 

una deste em relação a um dado problema” (BAKHTIN, 2010a, p.210) emergidos a partir das 

suas relações dialógicas, Relações estas que “são possíveis também com a sua própria 
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enunciação como um todo, com partes isoladas desse todo e com uma palavra isolada nele” 

(Ibidem, p.211). 

Esses enunciados orais que posteriormente foram transcritos se caracterizam na 

classificação bakhtiniana como gêneros discursivos secundários. Bakhtin classifica os gêneros 

do discurso em primários e secundários. Os primários estão ligados às situações do cotidiano 

e são espontâneos, os secundários são mais elaborados e aparecem em situações 

comunicativas complexas sendo reelaborados, tendo como base os primários. Apesar de 

Bakhtin conceber o gênero discursivo secundário como aquele predominantemente escrito, 

entendemos que a entrevista também é um gênero secundário na medida em que ela surge 

“nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 

organizado” (BAKHTIN, 2011, p.263), não decorrendo de uma situação espontânea do 

cotidiano da escola. Apesar de em alguns momentos do diálogo na entrevista favorecer o 

surgimento de enunciados espontâneos, devemos lembrar que na entrevista semiestruturada, a 

maioria destes enunciados foram enquadrados por nós na medida em que elaboramos um 

roteiro de entrevista com perguntas sobre a temática específica da nossa pesquisa mesmo que 

dentro dessa temática o sujeito seja livre para dizer ou não dizer o que pensa.   

Ressaltamos que o roteiro da nossa entrevista encontra-se no corpo do texto, e não em 

anexo, por compartilharmos do pensamento de Crusoé (2014): “Optamos por apresentá-lo no 

corpo do texto por entender que a entrevista é parte integrante e fundamental no processo de 

produção dos dados e não somente um instrumento de coleta de dados” (p.56, nota).  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

(Entrevista gravada) 

Entrevistadora: ____________________________________________________ 

Entrevistada: ______________________________________________________ 

Data: ____ /____ /______     (___________) Local: _______________________ 

Recursos: ____________________________ 

 

 

BLOCOS 

 

OBJETIVO DO BLOCO 

 

QUESTÕES 

ORIENTADORAS 

 

PERGUNTAS DE 

RECURSO 

 

 

 

 

 

Procurar as professoras e em 

conversa, saber da 

possibilidade de colaborar 

com o desenvolvimento da 

pesquisa; informar sobre o 
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Bloco I: 

Legitimação da 

entrevista 

uso do gravador; explicitar o 

problema, o objetivo e as 

contribuições do estudo; 

colocar as professoras na 

condição de colaboradoras; 

garantir confidencialidade 

dos dados; explicar o 

procedimento. 

 

 

 

 

Bloco II: História 

dos Sujeitos 

Obter dados sobre a história 

de vida das professoras, com 

objetivo de identificar 

elementos que possibilitem 

conhecer suas características 

em termos de experiência de 

vida e aprendizagens 

formativas para relacionar 

com o objeto de estudo. 

Fale sobre sua 

história de vida e 

formação (infância, 

ensino fundamental, 

ensino médio, 

graduação, pós-

graduação). 

O que levou a ser 

professora? 

Aprendizagens 

(infância, ensino 

fundamental, ensino 

médio, graduação, pós-

graduação)? 

 

Bloco III: 

Conceitos 

 Conceito: 

Alfabetização 

Práticas 

alfabetizadoras 

 

Bloco IV: 

Práticas 

Alfabetizadoras da 

Roda de 

Alfabetização 

  

Metodologia 

Avaliação 

 

 

Bloco V:  

Relações na Roda 

de Alfabetização 

Obter dados sobre como se 

relacionavam os estudantes 

e professoras na execução 

das práticas alfabetizadoras 

da Roda de Alfabetização. 

Como você vê as 

seguintes relações: 

estudante/ estudante; 

estudante/professor; 

professor/ professor? 

Existem conflitos? 

De que tipo? 

Existe desigualdade no 

tratamento? Como? 

Como você classifica? 

 

Bloco VI:  

Estratégias para 

orientar as práticas 

da Roda de 

Alfabetização 

Obter dados sobre as ações 

que orientavam ou deveriam 

orientar o comportamento na 

escola na realização das 

práticas da Roda de 

Alfabetização 

Fale sobre suas 

estratégias e as 

estratégias de suas 

colegas para realizar 

o trabalho com as 

práticas educativas 

na Roda de 

Alfabetização. 

Vocês têm momentos 

de reuniões ou estudos? 

 

 

3.3 CMEVC: campo de atividade humana, dialógico e discursivo 

 

No município de Vitória da Conquista/BA, foram várias as escolas urbanas e rurais 

que aderiram ao projeto de intervenção Roda de Alfabetização devido ao alto índice de 

crianças no 3º, 4º e 5º ano de escolaridade na faixa etária de 9 (nove) a 15 (quinze) anos não 

alfabetizadas. Esse problema foi bastante acentuado, levando o município a se destacar 
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nacionalmente pelo resultado do IDEB de 2009. No referido ano, o município aparece na lista 

com a pior nota dentre 106 (cento e seis) cidades que possuem mais de 200.000 (duzentos 

mil) habitantes no país. Segundo Medeiros
37

 (2011), no município de Vitória da Conquista 

algumas crianças ingressavam no 1º ano do Ensino Fundamental da rede pública sem 

reconhecer letras, números e o nome das cores. Em 2009 a prefeitura fez um levantamento e 

constatou que no 3º ano do Ensino Fundamental metade dos alunos ainda não estavam 

alfabetizados.  

Em sua pesquisa de mestrado, concluída no ano de 2007, Kátia Silva Santos na 

condição de professora e também coordenadora da rede municipal de educação de Vitória da 

Conquista
38

, ao estudar as dificuldades de aprendizagem e a organização curricular por ciclos 

no município nos oferece uma ideia de como vinha acontecendo à aprendizagem dos alunos 

nesse período, principalmente nos três primeiros anos do Ensino Fundamental (ciclo I). A 

autora realizou a sua pesquisa focando em dois momentos de reprogramação curricular: o 

Ciclo de Aprendizagem implantado em 1998 e a proposta do Ciclo de Formação Humana em 

2005. O que mais nos chamou a atenção em sua pesquisa foi o tratamento dado aos alunos 

que não alcançavam as competências e as habilidades necessárias para progredirem de um 

ciclo para o outro. 

No primeiro momento do ciclo no município a autora revela a deturpação que houve 

com as turmas de progressão. O que era para ser um espaço temporário com a finalidade de 

oportunizar a aquisição de habilidades e competências não adquiridas no período normal de 

escolarização adquiriu propósito contrário. 

 

Os alunos retidos eram encaminhados para as turmas de progressão. Para estes 

espaços também eram enviados sujeitos que possuíam dificuldades de 

aprendizagem, [problemas de comportamento] e que apresentavam disparidade entre 

idade/escolaridade [...]. O uso das turmas de progressão [era] como um depositário 

dos alunos com dificuldades (SANTOS, 2007, p.110).  

 

Nas palavras da autora, houve uma “guetização” dos sujeitos que não correspondiam 

ao perfil idealizado de aluno. No segundo momento, com o Ciclo de Formação Humana a 

proposta era eliminar radicalmente a possibilidade de retenção e/ou reprovação dos alunos, as 

turmas de progressão são fechadas e os alunos são reagrupados por idade. De acordo com a 

autora, a inserção dos alunos de progressão na mesma turma com os demais alunos gerou 

muitos conflitos na rede municipal de ensino, pois as escolas e consequentemente os 
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 Revista Veja, edição de 02 de novembro de 2011. 
38

 Conforme ela própria especificou em sua pesquisa. 
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professores acreditavam ser inviável um ensino eficaz em uma sala de aula bastante 

heterogênea com múltiplos níveis de aprendizagem. 

A pesquisa de Santos (2007) evidenciou ainda que, discretamente, esses alunos 

egressos das turmas de progressão eram reagrupados em turmas distintas sob novas 

nomenclaturas como “os fracos”, “os lentos”, etc. A autora ressalta ainda que as professoras 

entrevistadas em sua pesquisa acrescentaram que “este ‘discreto’ processo de segregação dos 

alunos que não correspondiam ao perfil esperado pela escola estaria ligado aos ‘segredos que 

não querem ser revelados’” (p.86). 

Não encontramos (até o momento) nenhum estudo mais atual de como estaria hoje 

essa relação das escolas e dos professores com o ciclo e de como isso tem refletido na 

aprendizagem dos alunos, mas os estudos até aqui têm evidenciado que os professores não 

tiveram uma preparação de como trabalhar dentro desta proposta, o que acabou motivando 

muitos conflitos, resistência e compreensão equivocada da proposta por parte dos mesmos. 

Diante deste cenário não é difícil compreender o aumento no número de alunos com 

dificuldades na leitura e na escrita que a partir do segundo semestre de 2009 começaram a ser 

atendidos na Roda de Alfabetização, projeto implantado pela Prefeitura Municipal, por meio 

da SMED, com o objetivo de reverter e/ou amenizar esse quadro.  

Na posse dessas informações o critério para a escolha do nosso campo dialógico de 

pesquisa foi a escola com o maior número de alunos matriculados e, consequentemente, com 

o maior número de turmas do projeto Roda de Alfabetização no intuito de termos uma 

amostragem significativa do que representou esse projeto para o município. A partir desses 

critérios a escola Centro Municipal de Educação de Vitória da Conquista - CMEVC foi a 

escolhida. A eleição desta escola está pautada, também, na certeza de que cada escola é um 

campo de atividade distinto, com sua própria organização espacial e temporal, portanto, com 

resultados singulares, mas que dialogam com as demais escolas do município por vários 

aspectos (estruturais, ideológicos, discursivo etc.). De acordo Alarcão (2001): 

 

[...] cada escola tende a integrar-se e a assumir-se no contexto específico em que se 

insere, isto é, tende a ter uma dimensão local, a aproximar-se da comunidade. 

Mantém-se, porém, em contato com a aldeia global e que faz parte e partilha com 

todas as outras escolas do mundo a função de socialização que as caracteriza. Sem 

deixar de ser local a escola é universal (p.21). 

 

No que diz respeito às especificidades do CMEVC, de acordo Silva (2011), o seu 

funcionamento foi autorizado pela Portaria do CME nº 008/99, com cadastro MEC/INEP 

29361923 para ministrar o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano. Esta escola possui uma 
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estrutura física ampla construída na época do governo do então presidente Fernando Collor de 

Mello. O prédio ficou abandonado por alguns anos e em 1997 foi ocupado pela comunidade 

circunvizinha, que realizou mutirão para a sua limpeza e acionou a administração municipal 

da época para restabelecer o funcionamento como escola do município. Foi, então, nomeada 

Centro Municipal de Educação de Vitória da Conquista, onde funcionam os ciclos I, II, III e 

IV e passou a atender crianças e jovens de bairros periféricos da região oeste de Vitória da 

Conquista. O número de alunos atendidos totaliza um contingente de aproximadamente 1.153 

alunos matriculados no Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, divididos nos turnos matutino e 

vespertino. 

Portanto, haviam turmas da Roda de Alfabetização tanto no turno matutino quanto no 

turno vespertino, levando em consideração o limite de tempo para concluir nosso trabalho de 

dissertação escolhemos o turno vespertino, seguindo os mesmos critérios que pautaram a 

escolha da referida escola, ou seja, o turno com maior número de turmas da Roda de 

Alfabetização e, consequentemente, com o maior número de alunos. Porém, essa estratégia 

poderia não ter dado certo, uma vez que as professoras da Roda de Alfabetização eram 

professoras contratadas e corríamos o risco de não encontrá-las atuando no CMEVC ou 

lotadas em outro turno, o que nos obrigaria a planejar outra estratégia.  

Para a nossa surpresa havia no turno vespertino – turno escolhido para a realização 

desta pesquisa – quatro professoras que atuaram na Roda de Alfabetização. Atualmente, com 

o fim do projeto de intervenção estas professoras atuam junto ao Ensino Fundamental 

Regular, algumas trabalham, inclusive, nos dois turnos. 

Como nosso objetivo de pesquisa é compreender sentidos de professoras em relação às 

práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização tanto das professoras que atuaram no 

interior do projeto quanto das professoras do Ensino Fundamental Regular que tiveram alunos 

frequentando esse projeto, chegamos ao total de dez professoras, das quais quatro eram da 

Roda de Alfabetização e seis do Ensino Fundamental Regular. Como a adesão à pesquisa foi 

voluntária, duas professoras do Ensino Fundamental Regular não concordaram em participar, 

resultando em um número proporcional: quatro professoras que atuaram na Roda de 

Alfabetização e quatro que atuaram no Ensino Fundamental Regular. 

Posteriormente, após termos realizado todas as entrevistas e avaliado o tempo 

disponível para a sua análise e a escrita deste texto, decidimos excluir uma professora de cada 

seguimento, resultando assim em 3 (três) professoras da Roda de Alfabetização e 3 (três) do 

Ensino Fundamental Regular. O critério que utilizamos para a exclusão destas professoras foi 

devido as suas entrevistas compartilharem elementos comuns com as outras professoras, desta 
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forma não haveria prejuízos quanto à diversidade de temáticas desenvolvidas nas categorias 

de análise. 

A nossa entrada no campo de pesquisa aconteceu do seguinte modo: No mês de 

novembro de 2014 procuramos a direção do CMEVC para ver a possibilidade de realizar o 

nosso estudo naquela escola. Após explicação sobre a pesquisa e os critérios que nos levaram 

a escolher aquela instituição e de como seria importante realizar nossa pesquisa naquele 

espaço a diretora foi bastante receptiva e aceitou nosso convite. Essa reação positiva nos 

deixou confiantes quanto aos passos seguintes. Restava agora verificar, junto às professoras e 

a coordenadora da escola se elas aceitariam participar deste trabalho na condição de 

colaboradoras.  

Não desejávamos chegar de surpresa na escola, queríamos que houvesse uma 

“preparação” antes de falarmos com as professoras, por isso na manhã do dia 10 de dezembro 

de 2014, ligamos para a diretora falando do nosso comparecimento à escola no período 

vespertino e pedimos a sua colaboração no sentido de preparar as professoras e a 

coordenadora quanto a nossa visita. Ela nos pediu para irmos às 15:00h, horário do intervalo e 

onde iríamos encontrar todas na sala em que se reúnem para o lanche. 

À tarde, a diretora, muito apressada, quando nos viu disse que havia se esquecido do 

que tínhamos combinado, que naquele dia ela estava muito atarefada. Pediu-nos para procurar 

a vice-diretora que iria nos fornecer às informações necessárias. Nesse momento ficamos um 

pouco apreensivas, pois temíamos que sem um tempo necessário para refletir elas (professoras 

e coordenadora) acabariam recusando o nosso convite. 

A vice-diretora atendeu-nos com gentileza e forneceu informações sobre quais 

professoras atuaram na Roda de Alfabetização e que ainda permaneciam na escola. Informou-

nos, também, as professoras do Ensino Fundamental Regular que haviam encaminhado alunos 

para o projeto e por isso haviam tido um contato maior com esta proposta. Esclareceu ainda 

que naquela semana estava acontecendo reforço escolar para as provas de recuperação e os 

alunos seriam dispensados mais cedo. A alternativa foi procurar pelas professoras, 

individualmente, em suas respectivas salas de aula. Anotamos os nomes das professoras, e 

fomos à sua procura. 

A primeira e a terceira professora que abordamos ensinavam no Ensino Fundamental 

Regular quando o projeto estava em vigor. Elas não aceitaram participar da pesquisa, e 

sentimos que foi por receio e desconfiança. Fizeram várias perguntas sobre as questões da 

entrevista e temiam que tal ação pudesse prejudicá-las. Uma, inclusive, mostrou-se muito 

reservada e alegou que não gostava de se expor e ver o seu nome envolvido “nessas coisas”; 
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que estávamos no final do ano, tinha muita coisa para fazer e estava sem tempo; só havia 

aquela semana de aula e que depois seriam férias e ela não iria trabalhar nas férias e nos 

horários de descanso. Dissemos que não havia problema uma vez que a adesão era voluntária. 

Agradecemos a ambas e elas nos pediram desculpas e sugeriram que nós conversássemos com 

outras professoras. 

As demais professoras, um total de nove, incluindo a coordenadora aceitaram 

prontamente participar da pesquisa, porém algumas impuseram condições tais quais: 

realização da entrevista na própria residência; realização da entrevista em outro dia; 

anonimato absoluto e apresentação final da dissertação para visualização. Não sabemos ao 

certo o porquê deste comportamento cauteloso por parte das professoras desta escola em 

relação a participar de uma pesquisa educativa. Levantamos duas hipóteses: a primeira é por 

medo de sofrer algum tipo de represália; a segunda é que talvez a pesquisa não faça parte, 

ainda, da sua realidade enquanto material de estudo e base para refletir e endossar a sua 

prática. Apesar dos aportes teóricos, na atualidade, facilitarem a constituição do professor-

pesquisador esta não é uma realidade na maioria das escolas, no Brasil. 

Conforme Lüdke, Cruz e Boing (2009), os defensores da formação do professor-

pesquisador acreditam que o principal ganho referente a essa temática é a reflexibilidade na 

prática do professor. Consequentemente, “na visão de professores e na de seus formadores, 

essa forma de pesquisar vem sendo considerada importante [...], mas nem sempre assumida 

como algo imprescindível para o trabalho desse professor, sobretudo em função das condições 

para a sua realização e divulgação” (p.465). 

Suspeitamos que o fato dessas professoras desejarem ver o trabalho após sua 

conclusão seja mais por uma questão de certificar o que fizemos com e a partir de suas falas 

do que o próprio resultado da pesquisa sobre a escola na qual trabalham e as suas 

contribuições para que se chegasse a tal resultado. No entanto, acreditamos que essa iniciativa 

seja extremamente positiva, pois talvez ela seja o pontapé inicial para que essas professoras 

possam refletir sobre sua escola, sobre suas práticas e sobre seus alunos na medida em que 

concordam, discordam, interrogam, contestam, completam, adaptam este trabalho em uma 

“atitude responsiva ativa” (BAKHTIN, 2011), estendendo as possibilidades dialógicas desta 

pesquisa.  

Após esse primeiro contato acautelado, a maioria das professoras sentiram-se seguras 

para falar o que pensavam sobre as práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização. 

Algumas falaram primeiramente das suas inseguranças, da sua timidez e temiam não saber 

responder as questões. Outras tiveram uma atitude bastante positiva dizendo estarem ali para 



75 

 

 

ajudar a quem precisar e que em outra ocasião poderiam ser elas a precisarem dessa ajuda, 

então não negariam jamais uma entrevista a uma colega. E, curiosamente, praticamente todas 

as professoras iam me indicando outras colegas para serem entrevistas. Pareceu-me que o fato 

de outras colegas já terem aceitado participar da pesquisa ou mesmo serem as próximas a 

serem convidadas as deixavam mais tranquilas e seguras por estarem compartilhando de uma 

mesma experiência ao mesmo tempo em que se respaldavam umas nas outras.  

Dessa forma, o quadro de interlocutoras da nossa pesquisa foi composto por quatro 

professoras que atuaram na Roda de Alfabetização; quatro que atuaram no Ensino 

Fundamental Regular
39

 e uma coordenadora. Sujeitos pertencentes a três esferas dialógicas de 

atividades, com seus pontos de vista singulares e de grupo (divergentes e convergentes). Cada 

esfera com o seu centro de valor, com suas organizações distintas espaço temporais e seus 

gêneros como instâncias estéticas de representação desse tempo (MACHADO, 2010) que se 

manifestam e relacionam dialogicamente, simultaneamente em uma mesma arquitetônica, em 

um mesmo cronotopo que se caracteriza a escola, refletindo e refratando assim as relações no 

interior dessa arquitetônica em seus discursos, suas práticas alfabetizadoras, seus atos 

responsáveis/responsivos para com o outro e mediado pelo outro (BAKHTIN, 2010b).  

Neste trabalho, os enunciados das professoras tendem a se tornarem memórias e 

registros conscientes, realizados por estes sujeitos no cronótopo de sua existência, no seu 

vivenciamento do tempo e do espaço histórico no acontecimento do projeto. Nesse sentido, a 

memória do passado se estende ao momento da enunciação presente e se atualiza, pois o 

sujeito discursivo apresenta uma mobilidade constante entre passado, presente e futuro, que 

está sempre se atualizando a cada nova enunciação. A memória de passado de forma 

estetizada e a de futuro sempre moral (BAKHTIN, 2011). 

Ao evocarem discursivamente sobre a Roda de Alfabetização as professoras tendem a 

refletir (acentuar) sobre o sentido histórico, modificando-o e ressignificando-o, uma vez que o 

fato histórico ocorrido não pode ser modificado. “Não se pode mudar o aspecto efetivamente 

material do passado, no entanto, o aspecto do sentido, o aspecto expressivo, falante, pode ser 

modificado, porquanto é inacabado e não coincide consigo mesmo (ou é livre)” (BAKHTIN, 

2011, p.396) está sempre ressignificando e atualizando o passado do fato narrado e o passado 

daquele sujeito que narra o fato. A seguir, a tabela contendo cada participante de nossa 

pesquisa, bem como o contexto situacional da entrevista realizada com cada uma. 

 

                                                           
39

 Ver explicação no 11ª parágrafo deste tópico. 
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Nome Esfera de atividade Contexto da entrevista 

 

 

 

 

 

Ana 

 

 

 

 

 

Ensino Fundamental 

Regular 

A entrevista foi realizada na própria sala de aula da 

professora no dia 15/12/2014 às 14h05min. Tempo de 

duração: 00:20:49. Os alunos estavam realizando prova de 

recuperação de português e ciências. A sala estava bastante 

silenciosa e havia poucos alunos. Houve poucas 

interrupções, somente por parte dos alunos que iam 

entregando uma prova e recebendo a outra e por uma 

professora que veio conversar com Ana. A entrevista foi 

bastante descontraída e a professora se mostrou bem 

humorada rindo alto em alguns pontos da entrevista o que 

nos deixou extremamente à vontade e a nossa interlocução 

bastante fluida. 

 

 

 

 

Branca 

 

 

 

 

Roda de 

Alfabetização 

A entrevista foi realizada na sala de aula da professora em 

11/12/2014 às 14h15min. Tempo da entrevista 00:24:47. 

Havia muitos alunos, a sala era quente e escura. Os alunos 

faziam muito barulho, em alguns momentos era impossível 

eu e Branca ouvir uma a outra. Houve várias interrupções 

para professora pedir que eles falassem mais baixo. Branca 

estava um pouco nervosa, falando muito rápido e em 

alguns momentos embolado e gaguejando que somado ao 

barulho dos alunos, dificultou bastante a transcrição dessa 

entrevista, sendo necessário a repetição do mesmo trecho 

várias vezes, sendo que alguns ficaram inaudíveis.  

 

 

 

 

Isaura 

 

 

 

 

Ensino Fundamental 

Regular 

A entrevista com Isaura foi realizada em sua própria sala 

de aula no dia 11/12/2014 às 13h35min. Havia poucos 

alunos e todos estavam fazendo atividades de recuperação. 

A qualidade da entrevista foi um pouco comprometida por 

conta do barulho que vinha dos corredores e da conversa 

entre os alunos dentro da própria sala de aula. Tínhamos 

que falar muito alto e isso foi um pouco embaraçoso. 

Houve muitas interrupções, pois a todo o momento um 

aluno vinha até a professora para fazer uma pergunta, tirar 

dúvidas além de outras professoras que veio conversar com 

Isaura. Pareceu-me que Isaura ficou um pouco 

desconfortável com a entrevista, deu respostas breves e 

sucintas dando a entender que queria que aquela situação 

terminasse logo. Foi a entrevista mais curta durou 

00:08:17. 

 

 

 

Joana 

 

 

 

Roda de 

Alfabetização 

A entrevista foi realizada na própria sala de aula da 

professora no dia 15/12/2014 às 13h40min. Tempo de 

duração: 00:14:46. No momento os alunos estavam 

realizando prova de recuperação. Houve várias pausas para 

ela atender o celular, pedir silêncio aos alunos e também 

para atender outras professoras mas nada que 

comprometesse a qualidade da entrevista. Ela estava 

tranquila e se manteve muito séria durante toda a 

entrevista. 

 

 

 

 

A entrevista com Luzia foi realizada no dia 12/12/2014 às 

08h15min. da manhã no corredor, fora de sua sala de aula 
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Luzia Roda de 

Alfabetização 

por uma escolha sua, pois haveria menos interrupções 

segundo ela. Luzia se mostrou bem disposta, humorada e 

comprometida ao responder as questões. Houve poucas 

interrupções, algumas por parte dos seus alunos e outra por 

um pai de aluno que queria informação. A duração da 

entrevista foi de 00:19:44. 

 

 

 

 

 

 

Maria 

 

 

 

 

 

 

Roda de 

Alfabetização 

Esta entrevista foi realizada em sua sala de aula, em uma 

turma de Educação Infantil, no dia 18/12/2014 às10h40min 

e durou 00:14:23. Maria desde o nosso primeiro encontro 

se mostrou uma pessoa bastante solícita e meiga, o que nos 

deixou bastante a vontade com ela. A qualidade da 

entrevista ficou um pouco comprometida por conta do 

barulho excessivo que as crianças faziam, tendo ela que 

pedi a colaboração deles a todo o momento e também por 

parte dos pais desses alunos que vinham conversar com 

elas (a outra professora que também estava na sala de aula) 

e pegar seus filhos para levar para casa. Pouco tempo antes 

havia tido uma comemoração de encerramento do ano 

letivo e as crianças estavam nesse clima de agitação 

esperando os pais. 

 

 

 

Tereza 

 

 

 

Coordenação 

A conversa foi realizada no dia 12/12/2014 na sala da 

coordenação às 08h50min. Tempo de duração da entrevista 

foi de 00:30:51. Durante a entrevista houve muitas 

interrupções por parte dos pais e responsáveis de alunos, 

por professores e vários alunos que queriam falar com a 

coordenadora. Tereza se mostrou nervosa em alguns 

momentos da interlocução, falava muito rápido e gaguejava 

muito, porém, ela foi muito zelosa e miniciosa em seu 

relato o que para nós foi bastante positivo. 
Fonte: O modelo de tabela de participante da pesquisa foi baseada no quadro 1, utilizado por Crusoé (2014, p.52-

55). 

 

Conforme enfatizamos no tópico anterior, Entrevista semiestruturada como 

dispositivo dialógico na produção de sentidos, a entrevista caracteriza-se como um gênero 

discursivo secundário por não está diretamente ligado às situações do cotidiano da escola e ao 

fazer parte de um convívio cultural mais complexo e antecipadamente organizado, em 

Bakhtin, ela também se caracteriza como um cronótopo por atravessar em seu acontecimento 

outros acontecimentos da escola. 

Quando convidamos as professoras e a coordenadora da escola para participar desse 

gênero discursivo chamado entrevista, no seu acontecimento ela acabou instaurando um novo 

cronotópico na escola uma vez que na condição de pesquisadoras, invadimos um cronotópico 

que foi a sala de aula e outro que foi trabalho da coordenadora. Há nesse movimento um 

tensionamento entre duas esferas discursivas (sala de aula X entrevista e coordenação X 

entrevista), uma vez que estas foram as reais condições dadas para realizar as entrevistas.  
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 Ressaltamos que a escola CMEVC, para além de sua estrutura física, é também uma 

instituição social, ideológica, mutável e aberta que assim como as outras escolas estão “em 

permanente interação com o meio que as cerca, que as estimula ou condiciona [e] que lhes 

cria contextos de aprendizagem” (ALARCÃO, 2001, p.25). É um campo semiótico, portanto, 

só tem vida e sentido por que existem pessoas, existe comunicação e interação entre elas e no 

interior delas.  

Por se tratar de um campo dialógico e inacabado, esta escola por meio das professoras 

e demais agentes que atuam em seu interior, com suas diferentes visões de mundo, 

cronotopicamente vão configurando, delineando por intermédio das interações dialógicas um 

contexto singular em que elas próprias afetam e são afetadas por esse campo. Por meio do 

“poder da palavra [...] [seus agentes] se exprimem, confrontam os seus pontos de vista, 

aprofundam os seus pensamentos, revelam os seus sentimentos, verbalizam iniciativas, 

assumem responsabilidades e organizam-se” (Ibidem, p.20). 

De encontro com o pensamento de Alarcão (2001) e, em uma perspectiva bakhtiniana, 

Irene Machado (2010) nos ajuda a compreender a escola a partir destas características em 

movimento com um acontecimento cronotópico, de relações arquitetônicas desencadeadas 

simultaneamente e que produzem sentido sobre o ato de educar e, consequentemente, sobre as 

práticas alfabetizadoras. Conforme a autora: “o acontecimento é, pois, o ambiente das 

relações que transformam o tempo e o espaço em entidades físicas contíguas” (MACHADO, 

2010, p.213). 

O cronótopo escolar apresentar-se como um campo macro de atividade fértil de 

múltiplas esferas discursivas que constroem suas próprias lógicas espaciais e temporais 

singulares de forma simultânea, seja na condição de indivíduos a partir de suas posições 

exotópicas e/ou de grupo por meio dos seus posicionamentos cronotópicos, a Roda de 

Alfabetização, o Ensino Fundamental Regular e tantas outras esferas que estabelecem 

relações dialógicas inter e intra, tendem a tencionar índices de valores diferenciados, dando a 

esta escola um caráter distinto e singular. De acordo Melo (2010), os discursos emergidos 

desta arquitetônica escolar vão refletir e refratar essa realidade e as relações de forças 

centrífugas e centrípetas responsáveis por esse movimento de relações produtoras de sentido e 

por discursos relativamente estáveis nesse campo. 

De acordo Faraco (2009): 

 

Os sujeitos que se envolvem nessas relações dialógicas não são entes autônomos e 

pré-sociais, mas indivíduos socialmente organizados [...] sujeitos que se constituem 

e vivem numa emaranhada rede de signos [...]. Dentro dessas esferas da atividade 
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geram-se formas relativamente estáveis de dizer – os gêneros do discurso [que 

dentro de um campo macro geram tensões que] [...] pode ser caracterizada como 

uma espécie de guerra de discursos [entre] forças centrípetas (centralizadoras, 

monologizadoras, que tentam apagar ou submeter a heteroglossia) e forças 

centrífugas (que resistem à monologização e multiplicam a heteroglossia) (p.121-

122).  

 

De acordo com Bakhtin (2011) existe uma infinidade de campos de atividade humana, 

todos interligados por meio da linguagem. Cada campo de atividade humana, porém, tem uma 

forma particular para o uso dessa linguagem denominado gênero discursivo. É justamente 

esse gênero discursivo que motiva os integrantes de um determinado campo a enunciarem, 

seja de forma escrita ou oral enunciados relativamente estáveis, fazendo com que dialogem 

nesse campo sentidos compartilhados e também individualizados. Esses 

 

[...] enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo de linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de 

tudo, por sua construção composicional [...] ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo de 

comunicação (BAKHTIN, 2011, p.261-262). 

 

Nessa perspectiva, entendemos a escola CMEVC, nosso campo dialógico de pesquisa, 

como um campo de atividade humana social e historicamente constituída, permeada por 

gêneros discursivos relativamente estáveis de acordo as diferentes esferas discursivas que se 

tensionam em seu interior. Como um cronótopo macro, a escola engloba tantos outros, de 

acordo as esferas em seu interior que moldam e organiza os discursos das professoras 

participantes de nossa pesquisa, bem como de todas que ali atuam e se envolvem 

dialogicamente e ideologicamente na realização de suas práticas alfabetizadoras.  

Em Bakhtin fica claro que o gênero discursivo é composto ideologicamente e 

condiciona todo o comportamento social de um determinado grupo, fazendo com que haja 

uma “pertença a uma classe como fator determinante das formas de pensar e agir torna-se 

axioma, e tudo é definido em função da classe que o indivíduo está ligado” (BEZERRA, 

2010, p.XI). Uma vez que, 

 

Nos campos de atividade “nos constituímos, internalizando os signos que a 

compõem. Internalização que não se dá da mesma forma para cada um, ainda que 

vivam no mesmo tempo e no mesmo espaço, por que as contrapalavras com que 

compreendemos cada novo signo não são as mesmas com que o outro compreende” 

(GERALDI, 2013, p.13). 
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Esse gênero discursivo faz com que as professoras, pertecentes ao CMEVC refratem 

em seus discursos a realidade da Roda de Alfabetização concebida ideologiamente por elas. 

Nesse sentido, na condição de pesquisadoras “sabemos que não temos acesso direto à 

realidade, porque nossa relação com ela é sempre mediada pela linguagem [das professoras]. 

Por isso, a nossa compreensão é um discurso que não se constrói sobre a realidade, mas sobre 

outro discurso” (FIORIN, 2010, p.35). 

O gênero do discurso que compõe a realidade de um determinado contexto faz com 

que por meio das relações dialógicas simultâneas que há no interior desse campo o discurso 

de um acabe afetanto o do outro, sendo possível que “todo discurso [...][seja] ocupado, 

atravessado, habitado pelo discurso do outro e, por isso é constitutivamente heterogêneo. 

Todo enunciador, para constituir seu discurso, leva em conta o discurso do outro, que está, por 

isso, presente no seu” (Ibidem, p.40). Por isso, em Bakhtin, o discurso é caracterizado como 

heteroglóssico, constituído na interlocução de várias vozes e polifônico, quando estas vozes 

são equipolentes. 

Na natureza heteroglóssica do discurso está resguardada, em seu ato de enunciar, sua 

originalidade como um acontecimento único, singular e irrepetível dentro de um cronótopo, 

ou seja, abrange tanto o elemento espacial quanto temporal. Isso ocorre porque, na condição 

de acontecimento, há um antes e um depois de cada enunciado: “Nenhum enunciado pode ser 

o primeiro ou o último. Ele é apenas um elo na cadeia e fora dessa cadeia não pode ser 

situado” (BAKHTIN, 2011, p.371). 

Para Bakhtin (2011) o gênero discursivo não pode ser entendido fora do seu contexto 

uma vez que as palavras usadas nos atos de fala e nos enunciados estão ligadas às 

especificidades do gênero discursivo e ao cronótopo em que são engendrados. O discurso das 

professoras é concebido, neste contexto, como uma construção metalinguística, onde cada 

palavra assume uma função de acordo com o gênero e o campo “macro” e “micro” de 

atividade e o tempo-espaço em que foi proferido. Palavras com determinados tons valorativos 

e expressões que possuem uma função dentro de um gênero específico tornaram-se veículos 

ideológicos de sentidos que vão sendo incorporados por outras pessoas, por meio dos seus 

enunciados. 

Em um campo de atividade dialógica há sentidos que são compartilhados e outros que 

são individualizados. Cada existência é ativa por se caracterizar em um dever advindo da 

posição singular ocupada por cada sujeito, em particular, ainda que compartilhando o mesmo 

campo de atividade, a mesma esfera discursiva, o mesmo gênero do discurso e a mesma 

posição ideológica. “Do lugar único de minha participação no existir, o tempo e o espaço na 
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sua singularidade são individuados e incorporados como momentos de uma unicidade 

concreta e valorada” (BAKHTIN, 2010b, p.121). 

Desse modo, compreendemos que os sentidos não são dados em uma dimensão geral 

pela estrutura social, mas pelos sujeitos discursivos que estão inseridos nela em um campo de 

atividade por meio de “tipos relativamente estáveis de enunciados”, estáveis, porém não fixo, 

pois “o repertório de gêneros do discurso [...] cresce e se diferencia à medida que se 

desenvolve e se complexifica um determinado campo” (BAKHTIN, 2011, p.262).  

Portanto, os discursos das professoras do CMEVC representam um mesmo 

seguimento, cujas posições se distinguem pela sua atuação entre a Roda de Alfabetização e o 

Ensino Fundamental Regular. Estes discursos são veículos de enunciados ressignificados e 

transmitidos, cujos sentidos particulares ora se aproximam, ora se distanciam constituindo, 

assim, um processo dialético e dialógico. 

Para nós pesquisadoras, esta escola também é uma refração e uma representação. A 

própria existência desse campo, neste trabalho, é um processo nosso de atribuição de sentido 

em que o nosso problema de pesquisa vai se manifestando como investigação à luz das nossas 

experiências anteriores e das relações dialógicas que estabelecemos com os seus sujeitos. 

Neste trabalho, a escola é sempre esse movimento de atribuição de sentido tanto nosso quanto 

das professoras e da coordenadora.  

Isso não quer dizer que não reconhecemos o caráter estrutural da escola (física, 

material, institucional e psicossocial) (SACRISTÁN, 2000). Cada uma das esferas que 

compõe a escola recebe suas orientações externas e internas que estabelecem suas fronteiras e 

orientam as suas práticas. Porém, essas orientações como o currículo, por exemplo, é moldado 

pelos agentes destas esferas a partir das relações dialógicas que estabelecem e dos sentidos 

que são atribuídos a estas estruturas.  

Sacristán (2000) vai nos dizer que: “A atividade dos professores é uma ação que 

transcorre dentro de uma instituição. Por essa razão, sua prática está inevitavelmente 

condicionada [...] fruto da modelação que os professores realizam dentro de campos 

institucionais de referência” (p.166). Porém, conforme o mesmo autor o professor é “alguém 

que constrói significado sobre a realidade na quais opera. O professor está envolvido num 

processo de observação, interpretação, construção de significados sobre a realidade 

pedagógica” (p.172, grifos do autor), ou seja, são os sujeitos em meio as suas relações e 

interações que dão vida a escola e movimentam de algum modo estas estruturas. 
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4. PENSAMENTOS, DISCURSOS E PRÁTICAS:  

ATOS RESPONSÁVEIS/RESPONSIVOS NA MATERIALIZAÇÃO DA RODA DE 

ALFABETIZAÇÃO 

 

Neste capítulo procuramos situar e resgatar por intermédio da fala de Tereza
40

 - 

interlocutora especial neste estudo e também coordenadora da escola CMEVC - parte do 

contexto extraverbal dos discursos das professoras, ao mesmo tempo, esperamos compreender 

como se deu o processo de materialização da Roda de Alfabetização nesta referida escola e de 

que forma os discursos das professoras estão imbricados com estes acontecimentos.  

Compreendemos que esse resgate será feito de forma valorada, refratada e 

ressignificada ideologicamente por Tereza a partir de sua posição exotópica de coordenadora 

desta instituição. Neste caso, as suas palavras tornar-se-ão para mim palavras “minhas-

alheias”. Como a Roda de Alfabetização é um projeto já finalizado, a palavra será uma ponte 

ente mim e Tereza e, consequentemente, a sua palavra constitui-se em uma ponte entre nós 

pesquisadoras e a escola no contexto do projeto.   

Inicialmente, enquanto um projeto, a Roda de Alfabetização com o seu conteúdo 

existia somente em uma dimensão teórica, no campo do ideal, com um universo de 

possibilidades antes de ser inserido nas escolas públicas de Vitória da Conquista/BA. A 

“ideologia como uma ideia [...] se se mantiver apenas na consciência [...] degenera e morre, 

por carência de interação regeneradora” (GRILLO, 2012, p.168), esta ideia precisa 

materializar-se através da partilha com outros sujeitos, no mundo. 

Nesse sentido, a materialização da Roda de Alfabetização ocorre “quando [se] constrói 

relações dialógicas essenciais com as ideias dos outros é [...] [quando] a ideia começa a ter 

vida, isto é, a formar-se e desenvolver-se [...] materializando na voz dos outros, ou seja, na 

consciência dos outros expressa na palavra” (BAKHTIN, 2010a, p.98, grifos do autor). O 

mundo começa a dar vida ao discurso que ganha concretude nas ações, nos atos 

responsáveis/responsivos. 

A materialização da Roda de Alfabetização no CMEVC se deu por meio de uma 

sequência dialógica, através de discursos e de atos responsáveis/responsivos perpassados tanto 

pela ideologia oficial do projeto quanto pela ideologia do cotidiano desta escola, em um 

processo de contínua dialética. Ideologias estas reveladas e encarnadas nos sentidos dos 

discursos enunciados pelos sujeitos desta escola. Discursos heteroglóssicos atravessados por 

                                                           
40

 No intuito de manter o anonimato das participantes de nossa pesquisa demos a cada uma delas um nome 

fictício. 
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outros discursos ideológicos proferidos por agentes que ocupam diferentes posições na 

hierarquia deste campo de atividade específico. Esta heteroglossia forma um único organismo, 

pois os “enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmos; uns 

conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros” (BAKHTIN, 2011, p.297).  

Porém, existe uma “relação hierárquica entre os gêneros do discurso que o campo 

engendra e que nele circulam. Essa hierarquia estabelece uma gradação entre os gêneros que 

melhor representam o campo e aqueles que estão em suas margens” (GRILLO, 2012, p.150), 

isso faz com que os de primeiro tipo sejam mais explicitados nos discursos dos agentes do 

CMEVC e os de segundo tipo mais silenciados. 

Foram vários os fatores de ordem histórica, política, administrativa e pedagógica que 

propiciou o surgimento do projeto de intervenção Roda de Alfabetização, conforme 

esclarecemos na introdução deste trabalho. Enquanto uma política educacional local, do 

município de Vitória da Conquista/BA, voltada para alunos do 3º, 4º e 5º ano do Ensino 

Fundamental, na faixa etária de 9 (nove) a 14/15 (quatorze/quinze) anos com déficit de leitura 

e de escrita, em termos gerais, foram estes os fatores que contribuíram para legitimar e 

consolidar este projeto no município. 

A ideologia do cotidiano no CMEVC fica a cargo das interferências de outras 

ideologias: oficiais, não oficiais, da linguagem, dos sentidos, das percepções, dos sentimentos, 

das vivências e das experiências das professoras e outros agentes que compõem esta escola. O 

modo como esta escola se envolveu com este projeto de intervenção e o modo como ele é 

concebido, após a sua efetivação, é um elemento fundamental para compreendermos como a 

Roda de Alfabetização se materializou neste campo de atividade.  

A dialética entre estas ideologias na escola é marcada pela rigidez de ideologias 

oficiais e pela criação, renovação ininterruptamente organizadas da ideologia do cotidiano 

entre os indivíduos socialmente organizados e suas posições valorativas frente ao outro e a si 

próprio. A dialética entre estas ideologias está presente nos discursos das professoras que 

participaram de nossa pesquisa e se inter-relacionam neste contexto, bem como de outros 

agentes.   

Baseado em Bakhtin, Miotello (2013) distingue a ideologia oficial da ideologia do 

cotidiano da seguinte forma: 

 

A ideologia oficial é entendida como relativamente dominante, procurando 

implantar uma concepção única de produção de mundo. A ideologia do cotidiano é 

considerada como a que brota e é constituída nos encontros casuais e fortuitos, no 
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lugar nascedouro dos sistemas de referência, na proximidade social com as 

condições de produção e reprodução da vida (p.168-169). 

 

Para compreendê-las é necessário, portanto, entender a conjuntura histórica, social, e 

cultural em que ambas são engendradas. Com o objetivo de compreendermos o contexto 

histórico e o espaço/tempo do CMEVC, onde vigorou na Roda de Alfabetização, entendendo 

este como o contexto extraverbal dos enunciados das professoras participantes de nossa 

pesquisa, vimos a necessidade de captar como foi a recepção e a relação entre este projeto de 

intervenção e a referida escola. Este contexto interferiu, diretamente, nos sentidos que as 

professoras atribuem às práticas alfabetizadoras do projeto, uma vez que os enunciados e seus 

sentidos estão atrelados a este contexto. 

Devido a impossibilidade de contemplar o projeto em seu desenvolvimento, sentimos 

a necessidade de uma interlocutora especial, conforme já havíamos mencionado no terceiro 

capítulo sobre a abordagem metodológica. Interlocutora que trouxesse elucidações 

importantes que nos favorecesse a re/construção do contexto histórico por meio da sua 

narrativa. Que compartilhasse de “vocabulário, conceitos e vivências [com as professoras 

participantes de nossa pesquisa, mas] [...] também por seu conhecimento profundo das normas 

que regem o funcionamento da comunidade investigada” (BISOL, 2012, p.722).  

Esta interlocutora especial tornou-se uma colaboradora de fundamental importância, 

ajudando-nos a expandir e a clarear as nossas interpretações a respeito do contexto histórico, 

ideológico e cultural em que as professoras do CMEVC desenvolveram suas práticas. Em 

alguns momentos o relato de Tereza assume ainda um caráter de complementação dos dados 

junto aos discursos das professoras, ajudando-nos a preencher lacunas e melhorando o nosso 

entendimento da realidade aqui em estudo. 

Por permanecer na coordenação antes, durante e depois da implementação da Roda de 

Alfabetização, ou seja, por ocupar uma mesma posição hierárquica em um mesmo campo de 

atividade durante todo esse tempo e também por acompanhar de perto as transformações que 

a Roda de Alfabetização provocaram na escola, escolhermos Tereza como a nossa 

interlocutora especial de pesquisa.  

Tereza acompanhou e participou desde o início da efetivação deste projeto de 

intervenção na escola como também de toda a negociação com a coordenação do projeto, com 

o corpo docente da escola e com os pais dos alunos para que a Roda de Alfabetização pudesse 

ser implementada naquela escola com uma configuração diferenciada, de acordo as suas 

necessidades, do ponto de vista desta gestora. A seguir, alguns trechos significativos da 



85 

 

 

conversa que tivemos com ela e onde ela descreve a forma como ocorreu esse processo em 

diversos domínios: escolha do corpo docente, metodologia, conversa com os pais dos alunos, 

seleção dos alunos, etc. 

No que diz respeito à escolha do corpo docente da Roda de Alfabetização, Tereza nos 

revela o seguinte:  

 

Montamos uma equipe de excelência. Eu tinha uma preocupação muito grande, 

quem vai trabalhar na Roda? Então a gente sabia que a Secretaria de Educação fazia 

uma seleção exclusiva para a Roda. Lá eles tinham critérios [...]. A professora da 

Roda de Alfabetização, ela era dedicação naquelas vinte horas [...]. Uma coisa que 

eu pedi, a escola pediu, a direção pediu porque todo mundo tem que fazer sua parte, 

é que esse professor fosse exclusivo de nossa escola. [...]. Nós [...] conseguimos uma 

equipe aqui de quarenta horas durante três anos consecutivos. Isso foi muito bom. 

Chegou um momento que houve [...] certos vícios [então] eu troquei a equipe. 

 

Podemos perceber que a escola, principalmente na pessoa de Tereza, começa 

negociando a composição do corpo docente responsável para trabalhar na Roda de 

Alfabetização. Conforme observamos na fala de Tereza, inicialmente as professoras 

contratadas para trabalhar no projeto iriam trabalhar somente vinte horas semanais no 

CMEVC, ou seja, apenas um turno, desta forma viriam professores exclusivos para 

trabalharem no turno matutino e no turno vespertino pela necessidade do projeto em dois 

turnos.  

Como uma das consequências das negociações com a coordenação do projeto, Tereza 

conseguiu que os mesmos professores trabalhassem os dois turnos, formando assim um corpo 

docente exclusivo da Roda de Alfabetização, no CMEVC, e a gestão passasse a ter sobre esse 

corpo docente uma autoridade peculiar ao ponto de Tereza fazer substituições quando achasse 

necessário. Desta forma, as professoras que atuavam na Roda de Alfabetização recebiam 

orientações da coordenação do projeto e também da gestão escolar.  

Tereza deixa isso bastante claro ao narrar o contexto de uma reunião entre a 

coordenação da Roda de Alfabetização e os gestores das escolas que acolheram o projeto: 

“muitas escolas [...] pontuava a [...] queixa do profissional. Nas reuniões eu falava: ‘meus 

profissionais são de excelência, de excelência! ’”. 

Essa entonação de responsabilidade explícita na fala de Tereza tem a ver com  

 

[...] as formas de autoria e o lugar (posição) ocupado na hierarquia pelo falante [...]. 

Quem fala e a quem fala. Tudo isso determina o gênero, o tom e o estilo do 

enunciado: a palavra do líder, a palavra do juiz, a palavra do mestre, [...] etc. É isso 

o que determina a forma da autoria (BAKHTIN, 2011, p.389-390).  

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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A partir de Freitas (2013), compreendemos que essa autoria expressa nas palavras 

oriundas do discurso de Tereza, uma vez que é um discurso munido de competência, tende a 

ser “definidora das bases de nossa atitude ideológica em relação ao mundo e ao nosso 

comportamento” (p.99). Conforme a mesma autora, este caráter definidor ocorre por meio da 

palavra e é expresso de duas formas: através da palavra autoritária e da palavra internamente 

persuasiva. 

 

A palavra autoritária se impõe a nós [...] emana autoridade [...]. Exige nosso 

reconhecimento incondicional, e não uma compreensão ativa. A palavra autoritária 

não se apresenta, mas apenas se transmite [...] a palavra persuasiva se entrelaça com 

a nossa palavra, tornando-se metade nossa, metade de outrem [...] estabelece um 

relacionamento tenso e conflituoso com as nossas outras palavras interiormente 

persuasivas. Ela desperta nosso pensamento e nossa palavra autônoma (Ibidem, p.99, 

grifos da autora). 

 

Devido ao cargo ocupado por Tereza no seu discurso apresenta uma mescla de 

palavras com essas duas características definidoras apontadas por Freitas (2013), quando ela 

precisa negociar e tomar alguma decisão a partir da sua posição de gestora. Isso não quer 

dizer que sua posição justifica seus atos, mas que ela é obrigada a responder 

responsavelmente/responsivamente a partir deste lugar único que ocupa, onde gestora e 

Tereza se fundem, justificando assim a sua expressão “meus profissionais”.  

Porém, ao pensar, enunciar e agir a partir deste posto de gestora que Tereza ocupa no 

CMEVC não significa que suas ações sejam em proveito próprio, pois “viver a partir de si não 

significa viver para si, mas significa ser, a partir de si, responsavelmente participante, afirmar 

o seu não-álibi real e compulsório no existir” (BAKHTIN, 2010b, p.108). A sua 

responsabilidade, “o dever é uma categoria da consciência, uma forma que não pode ser 

derivada de algum conteúdo material determinado” (Ibidem, p.76).   

Percebemos no discurso de Tereza e no modo como ela demonstrou conduzir algumas 

situações na escola, em relação à Roda de Alfabetização, uma grande preocupação em 

apresentar resultados satisfatórios, em sua fala ressoam discursos das políticas de 

descentralização e de avaliações externas em que tem vivido a escola de um modo geral. Isso 

acontece porque o “Estado brasileiro desincumbe-se da responsabilidade pela gestão da 

execução dos serviços, que é repassada para as escolas, mas continua centralizando a 

formulação e o controle sobre os resultados” (ALMEIDA; NEVES; SANTOS, 2013, p.242). 

Com isso ocorre uma “profunda transformação nas estratégias de gestão educacional nas 

escolas, a qual passa a ser orientada pelos parâmetros de produtividade [...] e, ao menos em 

tese de excelência” (Ibidem, p.246).  
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De acordo com Assis (2008), para camuflar estas ideologias há uma disseminação dos 

discursos sobre gestão democrática, um discurso falacioso que na realidade tem servido para 

dissimilar uma ideologia neoconservadora de gestão ao cobrar excessivamente resultados 

quantitativos. Tais discursos refletem, no enunciado de Tereza, uma responsabilidade 

organizacional em tudo que diz respeito a escola. Segundo Assis (2008) isso acontece porque 

na condição de gestora da escola é ela a 

 

[...] que deve prestar contas e resultados educacionais conseguidos, transformando-

se no principal responsável pela efetiva concretização de metas e objetivos [...]. 

Nesse sentido, essa concepção de gestão introduz uma nova nuance na configuração 

das relações de poder e autoridades nos sistemas educativos (ASSIS, 2008, p.1). 

 

O caráter compromissado da sua responsabilidade pelo processo educativo fica ainda 

mais nítido quando Tereza demonstra ser encarregada, inclusive, das questões que dizem 

respeito à eficiência das professoras da Roda de Alfabetização:  

 

O que a Roda se preocupava muito quando fazia a seleção [...], formação do perfil 

do profissional [é que] ele tinha que ser alfabetizador. Se ele não tivesse perfil para 

alfabetizador, infelizmente a escola teria que sinalizar: “olha ele não tem perfil, nós 

estamos tendo problema, os alunos não estão avançando”, pronto!  

 

Por meio da fala de Tereza notamos que as professoras da Roda de Alfabetização, 

além de terem suas práticas subordinadas à ideologia oficial do projeto original, tal como ele 

foi pensado pela Secretaria Municipal de Educação, havia também uma subordinação para 

com alguns mecanismos incorporada pela ideologia cotidiana. A prática alfabetizadora da 

Roda de Alfabetização, como é possível defender, foi o resultado da negociação entre essas 

duas principais instâncias ideológicas. 

Ao falar sobre as metodologias da Roda de Alfabetização, bem como sobre as 

necessidades pedagógicas da escola e dos alunos, Tereza afirma o seguinte: “A Roda de 

Alfabetização [...] instigou o professor a entender que metodologias e didática são necessárias 

a essas mudanças [...] ele [o professor] tinha que sair do ‘mesmismo’ tradicional e partir para 

outra proposta para gente atender essa clientela diferente”. 

Por outro lado, em alguns momentos do discurso de Tereza ela se mostra contrária a 

algumas práticas da Roda de Alfabetização, por exemplo: “às vezes tinha proposta na Roda 

que [...] eu considerava que [...] não era necessária”. Quando questionada sobre que propostas 

seriam estas, Tereza externou o desejo de uma maior apropriação da Roda de Alfabetização 

para servir com mais afinco as necessidades da escola, uma vez que a Roda de Alfabetização 
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“queria atender [as] crianças [...] a priori sem que elas tivessem contato nenhum com o 

caderno”.  

Para Tereza, assim como para a escola de um modo geral, o caderno não é só um 

caderno, mas um signo ideológico, histórico e social que legitima práticas e discursos no 

interior da escola. Sua ausência simboliza uma ruptura brusca de uma forma de pensar e 

conceber a escola e o processo de alfabetização no qual seus agentes ainda não estão 

preparados. 

De acordo Miotello (2013): “Os objetos materiais do mundo recebem função no 

conjunto da vida social, advindos de um grupo organizado no decorrer de suas relações 

sociais, e passam a significar além de suas próprias particularidades materiais” (p.170). A 

posse do caderno pelo aluno, ponto de discordância no discurso de Tereza, desempenha estas 

funções simbólicas e ideológicas além de carregar consigo uma legitimidade histórica perante 

a sociedade, principalmente aos pais dos alunos. 

Além de Tereza não concordar com esta e outras práticas contidas no projeto Roda de 

Alfabetização, sua postura também era compartilhada por outros agentes da escola, por 

exemplo, algumas professoras do Ensino Fundamental Regular e alguns pais de alunos. Por 

conta disso, segundo Tereza, ela acabava ouvindo comentários tipo: “Nossa, mas você só 

brinca na Roda”. “Ó Tereza, meu filho está brincando muito nessa Roda você tira”. Isso 

porque, conforme o relato de Tereza, a proposta da Roda de Alfabetização era fundamentada 

na teoria da psicomotricidade, teoria elaborada a partir dos estudos de Jean Piaget sobre o 

desenvolvimento da criança e visava o aprimoramento do desenvolvimento psicomotor da 

criança a partir de jogos, exercícios físicos, desenhos, cantigas de roda etc. Conforme Tavares 

(2007), ainda hoje, por falta de compressão, inclusive, por parte de profissionais da educação, 

práticas como estas são entendidas como simples brincadeiras e perda de tempo.  

De acordo nossa interlocutora especial, “isso de certa forma ajudou sim [...] [mas], 

depois a gente percebeu que não era só isso, que a gente precisava mais. E a experiência veio 

[...] e isso [o trabalho exclusivo com a psicomotricidade] a gente foi quebrando”. 

Conforme Tavares (2007) a teoria da psicomotricidade tem a sua origem nas principais 

teorias da aprendizagem e consiste, basicamente, em: 

 

[...] trabalhar o indivíduo com toda a sua história de vida; social, política e 

econômica [...]. Trabalha também o afeto e o desafeto do corpo, desenvolve seu 

aspecto comunicativo, dando-lhe a possibilidade de dominá-lo, economizar sua 

energia e pensar seus gestos, a fim de trabalhar a estética e aperfeiçoar o seu 

equilíbrio (p.18).  
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Isso requer o desenvolvimento de atividades diferenciadas com os alunos, atividades 

nem sempre compreendidas por parte daqueles que têm um ideal de ensino tradicionalmente 

construído. Para a teoria da psicomotricidade, aprender a ler e a escrever é equiparado a 

aprender um jogo: deve-se compreender as regras, ter disposição e treinar o quanto for 

necessário e “quando uma criança apresenta dificuldades de aprendizagem, o fundo do 

problema geralmente está no nível das bases de desenvolvimento psicomotor” (Ibidem, p.24-

25). Uma vez sanado estes problemas de base, a aprendizagem flui, sem impedimentos.   

Abaixo, um fragmento de uma das conversas/negociações que Tereza mantinha com 

as professoras da Roda de Alfabetização narrado por ela mesma: 

 

(Tereza): Não, a gente tem que ter caderno, eu quero que vocês trabalhem 

produções. 

(Professora): Tereza a proposta por enquanto não pode.  

(Tereza): Pode! Pode porque a gente está com problemas. Mas [...] faz o seguinte: 

(Aí eu entrava em acordo) Eu quero que [...] [você] trabalhe psicomotricidade essa 

[...] semana e aí você me dá resposta se o aluno está avançando ou não.  

Então o aluno estava avançando, ele conhecia o corpo, a lateralidade, a parte de 

espaço, essa coisa toda que ele estava bem além. Aí elas me ajudavam. Então existia 

uma parceria com a coordenação e com a necessidade de se trabalhar [...] com esse 

aluno, com [o] professor também. 

 

Como podemos perceber neste fragmento, Tereza utilizava de sua posição privilegiada 

na escola para persuadir as professoras da Roda de Alfabetização a trabalharem naquilo que 

ela achava mais importante e que fosse de maior interesse para as necessidades da escola. Mas 

não era fácil, pois conforme relata Tereza: 

 

Então a psicomotricidade foi algo que eles não abriam mão dentro da proposta. Mas 

é claro que chegou um patamar que tinha crianças que já tinha dois anos de Roda. 

Então a psicomotricidade dela estava avançada, mesmo com a Secretaria exigindo 

que tinha que trabalhar, eu dava uma recuada com o trabalho com o professor: 

“vamos focar aqui, porque aqui ele já avançou”. 

 

Mesmo com os agentes da Roda de Alfabetização não abrindo mão das práticas 

relacionadas com a teoria da psicomotricidade, ideologia do projeto original, Tereza viu que 

somente esta prática limitaria muito a ação do projeto na escola, o que a fez interferir para 

aproveitar o máximo desta proposta e atender as demandas dos alunos sob outras 

perspectivas. 

Para além de negociar e exigir um determinado perfil de professor que viria atuar na 

Roda de Alfabetização, especificamente no CMEVC, e de conduzir as práticas da Roda de 

Alfabetização para atender as demandas específicas desta escola, conforme o discurso de 
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Tereza, ela também relata problemas que no início havia com as famílias dos alunos que 

frequentavam o projeto e com as professoras do Ensino Fundamental Regular. Segundo 

afirma, ela teve que convencer o corpo docente da escola, bem como as famílias, a aceitarem 

melhor esse projeto. Com relação às negociações feitas com as professoras do Ensino 

Fundamental Regular Tereza relata:  

 

[...] “A Tereza, tirar meu aluno da sala de aula [...] não dá certo”. “A Tereza, quando 

esses alunos chegam não tem condição não”. “A Tereza está tudo tranquilo e quando 

chega é aquele furdunço”. Falei: “calma, calma que a assistência que essa criança 

está precisando você não pode dar. Você pode?”  “Não posso”. Aí no decorrer do 

tempo elas brigavam pela Roda. 

 

As professoras do Ensino Fundamental Regular tinham resistência por conta das 

interferências diretas em suas práticas, devido ao formato de realização do projeto
41

. Porém, 

ficavam impedidas de questionar quando colocadas diante da real situação de “ausência de 

condições necessárias para o trabalho pedagógico proposto e o insuficiente preparo docente 

para trabalhar com a grande diferença [de níveis de aprendizagem] entre os estudantes” 

(ESTEBAN, 2008, p.75) em suas salas de aula.  

Em relação aos pais dos alunos, também houve resistência e negociação por conta das 

atividades “nada ortodoxas” realizadas com os alunos no projeto. Segue o relato de Tereza: 

 

“Pode tirar meu filho da Roda que eu não quero”! Eu falei: “olha, primeiro quem 

decide a questão pedagógica é a escola, segundo senta aqui que eu quero explicar 

para senhora como é que funciona”. Aí eu conquistava 99% (noventa por cento)da 

família. Então teve esses embates sim! Teve essas resistências sim! Tanto por parte 

do professor quanto da parte da família. A coordenação de uma certa forma, eu 

como coordenadora eu vesti a camisa e abracei. Sempre gostei do trabalho de 

Elena
42

 (coordenadora do projeto). 

 

Era preciso esclarecer aos pais quanto à natureza da proposta e de suas atividades com 

base na psicomotricidade da criança, para que tais atividades pudessem ser compreendidas por 

eles. O que, segundo Tereza, acontecia na maioria das vezes após uma conversa. Conforme 

Tavares (2007, p.5), apesar de raro, encontramos ainda hoje profissionais com este mesmo 

pensamento, de que tais atividades são apenas “brincar, pois não percebem o lúdico e nem o 

trabalho corporal como fundamentais para o processo de aprendizagem” do aluno. 

 Nesse percurso de negociação para materializar o projeto Roda de Alfabetização no 

CMEVC, Tereza evidenciou a sua simpatia pela coordenadora do projeto como um 

                                                           
41

 Estamos nos referindo ao momento em que a Roda de Alfabetização deixou de ocorrer no turno oposto e 

passou a dividir com o Ensino Fundamental Regular o mesmo turno. 
42

 Substituímos o nome verdadeiro da coordenadora do projeto Roda de Alfabetização por Elena. 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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importante fator que atravessou todo esse processo e fez com que ela abraçasse a “causa” por 

ser fruto do trabalho de alguém que ela já tinha certa admiração. De acordo Bakhtin (2011, 

p.75): “Dizemos que uma coisa ou uma pessoa é agradável, simpática, ou seja, atribuímo-lhe 

pessoalmente, como propriedades interiores, as qualidades que exprimem nosso 

relacionamento com ela”. Estas atribuições podem refletir-se nos mais variados momentos da 

vida, inclusive, nas horas de definição e tomadas de decisão. 

Portanto, além de uma ideologia administrativa de gestão presente no cotidiano desta 

escola e presente no discurso de Tereza, “equipe de excelência”, “perfil do profissional”, 

“atender essa clientela”, “vestir a camisa” etc., o fator volitivo-emocional também se fez 

presente em suas atitudes em relação ao projeto. “E isso significa que esta participação 

transforma cada manifestação [...] [de Tereza] – sentimentos, desejos, estado de ânimo, 

pensamentos – em um ato [...] ativamente responsável” (Idem, 2010b, p.118).  

Sobre os critérios para a seleção dos alunos que iriam frequentar o projeto Tereza diz o 

seguinte:  

 

A proposta da Roda [...] [era] atender as crianças com defasagem [...] idade/ano [...]. 

Por exemplo, eu tinha alunos de oito anos que tinha dificuldade, mas eu ia priorizar 

quem tinha nove, dez e onze [anos] [...]. Eu cheguei a ter alunos de quatorze. [...]. 

Então [...] o critério que eu priorizava e também tinha critérios vindos da Secretaria 

de Educação, [era] essa questão [...] da repetência. Tinha menino que era “bi” e “tri” 

repetente. 

 

No site
43

 da Prefeitura Municipal consta que o projeto atendia crianças do 3º, 4º e 5º 

com idade de nove a quatorze/quinze anos “que não conseguiram vencer o processo normal 

de alfabetização”. Mas, segundo nos esclarece Tereza, a proposta priorizava o fator idade/ano. 

No caso específico do CMEVC, Tereza admite incluir outros critérios, conforme a demanda e 

necessidade específica da escola, como o fator repetência, por exemplo. 

Ao priorizar o fator idade/ano, conforme a fala de Tereza, a Roda de Alfabetização age 

de forma convergente com o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, “um acordo 

formal assumido pelo Governo Federal, estados, municípios e entidades para firmar o 

compromisso de alfabetizar crianças até, no máximo, 8 anos de idade, ao final do ciclo de 

alfabetização” (BRASIL, 2012, p.5), ou seja, até o final do terceiro ano do Ensino 

Fundamental. Para aqueles alunos que estão em defasagem idade/ano, o pacto preconiza 

“assegurar a existência de projetos de atendimento às crianças que não tenham alcançado as 
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 http://www.pmvc.ba.gov.br/v2/roda-de-alfabetizacao/ 
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aprendizagens esperadas, sob pena de deixarmos que elas progridam sem consolidá-las”
44

 

(BRASIL, 2012, p.5). 

A Roda de Alfabetização acontecia concomitantemente com o Ensino Fundamental 

Regular, esse período, conforme nos relata Tereza, era dividido em dois tempos de uma hora e 

meia a duas horas para cada modalidade de ensino. Nesse caso, a Roda de Alfabetização se 

distanciou do que preconizava o manual do pacto, pois segundo o referido documento essas 

ações deveriam acontecer no horário ampliado para escolas de tempo integral e no contraturno 

para as demais escolas (BRASIL, 2012). 

Quanto à organização do tempo para os alunos com dificuldade, Tereza relata ter 

organizado de duas formas. Cada turno tinha dois tempos de “Roda”, logo, dois tempos no 

matutino e dois tempos no vespertino. Em cada um desses tempos eram atendidos quinze 

crianças, no máximo. Se em uma turma regular tinham quinze alunos com dificuldade, essa 

turma era atendida pela mesma professora no mesmo tempo da Roda de Alfabetização. Numa 

segunda organização era feita uma seleção de acordo o grau de dificuldade desses alunos. 

Assim, os alunos “com dificuldade extremamente mais acirrada” eram atendidos no primeiro 

tempo e no segundo tempo eram atendidos alunos que liam, mas não “produziam”, ou 

apresentavam outras dificuldades, que estavam em algum processo de desenvolvimento 

significativo mas que em uma turma regular eles não avançariam, conforme concepção de 

Tereza e de algumas professoras que serão evidenciadas posteriormente.  

A responsabilidade pela organização do tempo escolar e outros parâmetros para a 

concretização de projetos direcionados às crianças com defasagem idade/ano também está 

presente no documento referido acima, inclusive como atribuições do coordenador 

pedagógico, juntamente com outros encargos: 

 

Estes profissionais são responsáveis, ainda, por: organizar e orientar a produção de 

documentos com informações sobre os discentes; decidir sobre o acesso a 

documentos e relatórios sobre a vida escolar dos estudantes e organizar, junto com o 

grupo de trabalho, as enturmações/agrupamentos das crianças, com base nas 

informações registradas na escola (BRASIL, 2012, p.10). 

 

Tereza diz que essa organização era feita no sentido de “a professora ter uma 

dinâmica, [...] não [...] uma turma homogênea, mas uma turma afim, que tivesse aquelas 

                                                           
44

 É pouco provável que houve uma relação intencional entre a Roda de Alfabetização e o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, uma vez que este último só passou a existir a partir do ano de 2013 com a Lei 

12.801/13, apenas gostaríamos aqui, de registrar o contexto oportuno das duas propostas e da articulação delas 

que há no discurso de Tereza. 
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dificuldades mais concentradas para que ela pudesse fazer um trabalho naquele momento 

[com] aquelas quinze crianças”. 

No entanto, ao agir desta forma, ao organizar as turmas desta maneira, Tereza estava 

partindo de uma idealização de turmas homogêneas. Este é, justamente, o tipo de 

agrupamento que para Garcia (2008) “leva à comparação entre as crianças e à sua 

classificação – os mais capazes, os menos capazes, os melhores e os menos bons [...] 

[deixando explícito] um modelo idealizado de bom aluno” (p.214). Estes critérios abrem 

precedentes para que as professoras os avaliem a partir do que lhes faltam, em vez de 

valorizar os avanços de cada um, uma vez que já se estabeleceu antecipadamente o modelo 

ideal de aluno. Neste caso, “reconhece a diferença para classificá-la e indicar, dentro de uma 

hierarquia, os lugares adequados a cada um dos que compõem a turma” (ESTEBAN, 2008, 

p.74). 

Quando perguntamos a Tereza o que motivou este aumento considerável de alunos não 

alfabetizados ao final do terceiro ano de escolaridade, ao ponto de precisar de um projeto de 

intervenção desta proporção, ela nos revelou o seguinte: 

 

Veja bem, nós temos vários focos, um deles [é] o acompanhamento familiar [...] o 

outro é a proposta [...] do ciclo de aprendizagem, que essa proposta ela é Federal, 

onde nós [...] temos três anos pra alfabetizar essa criança, né?! É um processo. 

Começa no primeiro, da encaminhamento no segundo e concretiza no terceiro. 

Durante esses três anos a família ela não se atentou que a criança de primeiro ano ela 

precisa ter um processo de acompanhamento. Então assim, gerou de uma certa 

forma uma [...] consciência de que essa alfabetização no primeiro ano ela não era 

necessária [...]. “ - A mais o aluno não vai ficar retido então [...] esse processo pode 

continuar no segundo”. Aí chegava no segundo: “- A mais ele não fica retido, então 

eu vou poder avançar esse menino automaticamente”, que é o processo automático 

do primeiro e segundo ano, quando chega no [...] terceiro ele é retido. Então assim, a 

proposta não é ruim desde que cada um faça a sua parte [...] seu papel. 

 

Tereza explicitou dois fatores principais que motivou o surgimento da Roda de 

Alfabetização: a família e o Ciclo de Aprendizagem. No entanto, no não dito de sua fala está a 

figura do professor, bastante evidenciada. A sensação que tivemos no momento da entrevista 

era que a qualquer momento ela iria pronunciar a palavra “professor”, uma vez que ela já 

havia reproduzido a fala de alguns e reiterado – no contexto das dificuldades pedagógicas - a 

importância de cada um cumprir sua parte e seu papel no processo de aprendizagem do aluno. 

De acordo com Bakhtin (2011) isso acontece porque “todo enunciado, contanto que o 

examinemos com apuro levando em conta as condições concretas da comunicação verbal, 

descobriremos as palavras do outro ocultas ou semi-ocultas, e com graus diferentes de 

alteridade” (p.319). 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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Quando Tereza ressalta a importância do acompanhamento da família no processo de 

aprendizagem do aluno e reclama a sua participação junto à escola, evidencia, de acordo 

Tedesco (2002), a crise da instituição escolar. Isso porque, conforme o autor, a família tinha 

um papel fundamental junto a escola do século XIX que hoje, no século XXI, é quase 

impossível desempenhar, apesar das inúmeras cobranças feita à escola pelos órgãos 

superiores, exigindo que a mesma elabore estratégias para que a família participe, cada vez 

mais, da vida escolar de seus filhos citando, inclusive, estudos que demonstram a diferença no 

desenvolvimento das crianças que são acompanhadas pelos pais e as que não são
45

. 

Conforme Tedesco (2002) no século XIX a socialização do cidadão se dividia 

basicamente em dois níveis: primário, de responsabilidade da família e o secundário de 

responsabilidade da escola. A socialização primária, a mais importante, dava-se no seio da 

família e era responsável pela formação da personalidade da criança. Esse primeiro nível de 

socialização era responsável pela “carga afetiva com que são transmitidos seus conteúdos e a 

identificação absoluta com o mundo tal como os adultos apresentam [...] sem essa adesão 

emocional aos adultos significativos o processo de aprendizagem seria difícil ou quase 

impossível” (Ibidem, p.31, grifos do autor). Em contrapartida, a socialização secundária era 

realizada, principalmente, pela igreja e pela escola. Essa última era responsável pelo processo 

de racionalização do indivíduo. Em outros termos, a família era responsável por preparar o 

aluno para escola. 

Conforme o autor – constatação teórica que encontra eco no discurso sobre o tema 

dentro do projeto de intervenção - a “especificidade da atual situação educacional é que se 

perdeu a articulação tradicional entre a socialização primária e as várias outras modalidades 

de socialização secundária” (Ibidem, p.71). Esse fato é duramente sentido na escola quando os 

“professores percebem esse fenômeno cotidianamente, e uma de suas queixas mais recorrente 

é que as crianças chegam à escola com um núcleo básico de socialização insuficiente para 

encarar com êxito a tarefa da aprendizagem” (Ibidem, p.73). 

A crise atual na educação se caracteriza, principalmente, pela dificuldade em articular 

as suas práticas em conformidade com as ações das demais instituições sociais, levando em 

consideração o contexto de incertezas e instabilidades, pelos quais passa a sociedade atual.   

 

                                                           
45

 Em uma pesquisa realizada por Iolanda Monteiro (2002) com alunos de uma escola pública de periferia onde, 

em sua maioria, um dos pais ficava em casa boa parte do tempo e tinha níveis de escolaridade variada demonstra 

que o fracasso dos alunos que apresentam “muitas dificuldades na aprendizagem registradas dependem 

diretamente da prática pedagógica e das concepções com as quais as professoras trabalham” (p.35) e “que as 

crianças aproveitam mais as práticas pedagógica das professoras, quando são influenciadas positivamente pela 

família” (p.101). 
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[...] quando a família socializava, a escola podia ocupar-se de ensinar. Agora que a 

família não cumpre plenamente seu papel socializador, a escola não só não pode 

efetuar sua tarefa específica com a eficácia do passado, mas começa a ser objeto de 

novas demandas para as quais não está preparada (Ibidem, p.73-74). 

 

Como responsável primeira pela educação e compreendendo-a como tarefa 

socializadora os diversos programas de governo – Federal, Estadual e Municipal – acabam 

tendo uma ligação direta com a instituição escolar. Razão pela qual as escolas, de um modo 

geral, não têm medido esforços e criatividade para fortalecer essa relação entre escola e 

família
46

, uma vez que programas de transferências de renda – a exemplo do Bolsa Família – 

possui uma ligação não propriamente educativa, mas socioeconômica com a escola. 

No que diz respeito ao Ciclo de Aprendizagem como um dos fatores que segundo 

Tereza motivou o aumento do número de crianças entre 9 (nove) a 14 (quatorze) anos não 

alfabetizadas no município, mesmo estas frequentando a escola, já havíamos evidenciado em 

um outro momento por meio de um texto
47

 onde fizemos um levantamento bibliográfica para 

mapear a situação do Ensino Fundamental no município de Vitória da Conquista/BA, entre os 

anos 1998-2013, para compreendermos quais fatores motivaram a criação e implantação desse 

projeto de intervenção, uma vez que sobre a Roda de Alfabetização não havia nenhum estudo 

científico a respeito. Esta questão também está evidenciada de forma detalhada na introdução 

desta pesquisa, não havendo aqui a necessidade de repetir tais circunstâncias.  

Conforme evidenciamos no início deste capítulo, a importância deste tópico está em 

nos permitir conhecer e compreender o contexto histórico, político, social e ideológico que 

está na base dos discursos das participantes de nossa pesquisa e dos seus sentidos em relação 

às práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização, uma vez que não podemos analisar tais 

discursos fora do seu contexto extraverbal, dado que o “sentido da palavra é totalmente 

determinado por seu contexto. De fato, há tantas significações possíveis quantos contextos 

possíveis” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.109). Há dentro deste contexto específico 

que é a escola, o qual Tereza nos ajudou a elucidar, posicionamentos valorativamente 

diversificados que tensionam e dialogam a partir dos diferentes agentes que assumem distintas 

posições discursivamente ideológicas no interior deste cronótopo macro que é a escola. 

 

                                                           
46

 A partir de uma conversa informal com um dos agentes do CMEVC descobrimos que, uma das estratégias 

usada por esta escola para atrair os pais para as reuniões de “pais e mestres” é anunciar que na reunião irá tratar 

de assuntos referente ao “Bolsa Família”.  
47

 Trabalho intitulado Principais políticas educacionais para o ensino fundamental público de Vitória da 

Conquista/BA: reflexões apresentado no V Seminário Nacional e I Seminário Internacional Gepráxis/Ppged e II 

Simpósio Internacional de Pós-Graduação em Educação: Cooperação entre América do Norte e América do Sul 

no ano de 2015 em Vitória da Conquista/BA.  
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5. COMPREENSÃO DAS PROFESSORAS SOBRE A ALFABETIZAÇÃO 

 

Neste capítulo procuramos evidenciar os sentidos das professoras sobre a 

alfabetização, de que forma elas conceituam as práticas alfabetizadoras e como elas as 

desenvolvem em suas respectivas salas de aula. O objetivo deste capítulo será compreender 

como suas concepções estiveram presentes nas práticas alfabetizadoras da Roda de 

Alfabetização e/ou se as concepções da Roda de Alfabetização afetaram os seus sentidos 

sobre a alfabetização e sobre as suas práticas alfabetizadoras, de modo geral. Para isso 

contamos com os discursos das professoras que atuaram junto ao projeto, Ana, Branca e 

Isaura – professoras do Ensino Fundamental Regular – Joana, Luzia e Maria – professoras da 

Roda de Alfabetização. 

Acreditamos que a forma como as professoras compreendem o processo de 

alfabetização, suas teorias, seus métodos, suas metodologias refletem, inevitavelmente, em 

suas práticas alfabetizadoras. Isso porque, conforme Bastos e Araújo (2008): “Nossa forma de 

fazer as coisas está impregnada de nós mesmos, e da forma com a qual e pela qual as 

fazemos” (p.155-156, grifos dos autores), pensamos e apreendemos. Entendemos que essa 

conceituação está diretamente relacionada aos sentidos que elas atribuem às práticas 

alfabetizadoras da Roda de Alfabetização, uma vez que tais práticas podem convergir ou 

divergir de suas crenças, seus ideais, seus princípios, enfim, de suas ideologias. A 

conceituação reflete, assim, no modo como elas valoram e ressignificam essas práticas, uma 

vez que as práticas alfabetizadoras não são estabelecidas apenas por processos lógicos, como 

desejam muitos, há sempre aspectos emocionais e volitivos envolvidos.  

Conforme sinalizamos no segundo capítulo desde trabalho, a alfabetização é um 

campo dialógico no qual se articulam várias áreas do conhecimento e estão envolvidas várias 

dimensões do ser humano, seja ela de caráter biológico e/ou social. A experiência, a 

afetividade, o fator emocional, a dimensão ética, estética e política são aspectos que estão 

presentes no ato de alfabetizar ou de não alfabetizar pessoas em qualquer faixa etária. Essas 

demissões estão presentes na realização da prática alfabetizadora do professor, esteja ele 

consciente desse processo ou não. 

 

5.1 Sentidos sobre a alfabetização 

 

Após evidenciarmos que a alfabetização se constitui em um campo complexo de 

múltiplas reflexões e inúmeras controvérsias teóricas e metodológicas, o que tem exigido da 
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escola e, principalmente, dos professores que lidam com o desafio de alfabetizar, 

posicionamentos em relação às mesmas, trazendo, consequentemente, para suas práticas tais 

posicionamentos, incube-nos, neste momento da nossa pesquisa, a tarefa de destacar qual o 

sentido da alfabetização para as professoras. Iniciamos com a fala de Ana, na qual ela revela a 

sua concepção de alfabetização, após sua fala seguiremos com a de Luzia, Maria, Branca e 

Isaura. Descreveremos os seus enunciados e, em seguida faremos a análise conjuntamente, 

uma vez que em todas há elementos diferenciados e comuns, o que dificultaria analisá-los 

separadamente.  

Ana inicia dizendo o seguinte:  

 

[...] eu fiz um curso de aperfeiçoamento [...] de alfabetização e letramento [...] e fiz 

minha “pós” também em alfabetização e letramento, e aí comecei a entender que 

alfabetização, ela por si só não basta, [...] mas [...] [na] minha concepção [...] uma 

pessoa alfabetizada é uma pessoa que consegue ler e consegue escrever. 

 

Já Luzia revela: “eu tenho um conceito [...] no qual fui formada, [...] na forma 

tradicional e tenho o conceito de hoje, [...] eu não abandonei totalmente o tradicional e 

também não sou totalmente construtivista [...] eu tento [me] encaixar [...] dentro da realidade 

dos meus alunos”. Para Maria: a alfabetização “é um processo em que a criança vai adquirir 

[...] [a] leitura em si, [...] leitura de imagem, leitura de mundo [...]. Então eu acho que a 

alfabetização tem que abranger esses dois aspectos, [...] tecnicista e o letramento”.  

Por fim, Branca diz que “alfabetizar [...] usando conceito moderno é letrar [...] é a 

gente se apropriar da leitura e da escrita em seus diversos usos [...] e utilizar para a vida” e, 

semelhante à Branca, Isaura fala que “Alfabetização e letramento [...] [está] ligado um termo 

no outro. [...] é muito amplo [...] tem que trabalhar a questão social e a questão pedagógica”. 

Dentre as concepções de alfabetização desveladas aqui pelas professoras, quatro 

evidenciaram o conceito de alfabetização na perspectiva do letramento e três concebem esta 

perspectiva agregada a uma outra: tecnicista, construtivista e o processo tradicional
48

 de 

codificação e decodificação da língua escrita.  

Isso revela ao menos duas certezas: que nenhuma concepção de alfabetização está 

superada e que o discurso do letramento se mostra hegemônico na atualidade. Fato esse que 

não poderia ser diferente levando em consideração a emergência da temática; sua discussão 

no campo da alfabetização, nas formações iniciais e continuadas de professores; nos manuais 
                                                           
48

Na área da educação a palavra tradicional deve ser usada com cautela devido ao sentido negativo que ela 

“assumiu” neste contexto. Tradicional aqui não trás nenhuma conotação negativa como aquelas que nos 

habituamos a ver em vários livros e artigos que discutem as teorias, métodos e metodologias da alfabetização. 

Ela possui aqui o sentido de clássico ou mesmo ancestral.   



98 

 

 

didáticos voltados para os professores alfabetizadores, e demais orientações e propostas, 

assim como nas avaliações indicadoras de qualidade que seguem por essa perspectiva. 

Acreditamos que quando perguntamos a estas professoras como elas conceituam a 

alfabetização, as respostas de Branca e de Isaura foram reflexos desses discursos que 

chegaram as suas consciências por esses diferentes veículos. Isso ocorreu na medida em que, 

segundo Ponzio (2010): “As avaliações sociais “fortes” [...] determinam a orientação 

ideológica da enunciação [...] [ela] manifesta-se na organização global do discurso, na escolha 

das palavras, no posicionamento desta. Em sua própria “forma”, a enunciação é socialmente 

determinada” (p.89). Diferente do que sentimos nos discursos das outras alfabetizadoras. 

Ana, Luzia e Maria parecem ter respondido a nossa questão tendo como base as suas 

experiências em sala de aula e, suponhamos, nas tentativas de absorverem em suas práticas os 

“direcionamentos” feitos pelos órgãos oficiais da educação no que diz respeito ao letramento. 

O que nesse contexto pode ter motivado as suas concepções híbridas de alfabetização, ou 

seriam dialógicas na medida em que passado, presente e futuro se comunicam na perspectiva 

de uma alfabetização efetiva tendo em vista os seus alunos? 

Conforme Mortatti (2010) essa hegemonia discursiva, essa disputa política por uma 

abordagem específica de alfabetização, seja teórica ou metodológica, é algo que já faz parte 

da constituição histórica sobre alfabetização aqui no Brasil, a partir da primeira década da 

república, quando o ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita se tornaram práticas 

escolares
49

 e que diferentes sujeitos foram atribuindo diferentes sentidos a esse processo, 

dando início a velha e bastante conhecida querela dos métodos. Hoje esses sentidos tornaram-

se mais abrangentes com o surgimento de outras teorias referentes à alfabetização como o 

construtivismo e a teoria do letramento em suas diferentes facetas: psicológica, 

psicolinguística, sociolinguística, linguística, sociointeracionista, etc.  

De acordo com Mortatti (2000), essa disputa política que originou a querela dos 

métodos, ou seja, a disputa em torno dos métodos de ensino e aprendizagem da leitura e da 

escrita tem em comum o fato de que sempre é 

 

[...] considerado [o] novo [...] [como o] melhor em relação ao antigo e tradicional, 

seja para enfatizar um desses métodos, seja para negá-los em bloco, em cada 

momento histórico, cada novo sentido da alfabetização se tornou hegemônico, 

porque oficial, mas não único nem homogêneo, tampouco isento de resistências, 

mediadas especialmente pela velada utilização de antigos métodos e práticas 

alfabetizadoras (Ibidem, p.330, grifos da autora). 

                                                           
49

 Porque “ensinadas e aprendidas em espaço público e submetidas à organização metodológica, sistemática e 

intencional, porque consideradas estratégicas para a formação do cidadão e para o desenvolvimento político e 

social do país, de acordo com os ideais do regime republicano” (MORTATTI, 2010, p.330). 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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No caso de Ana, Luzia e Maria, elas não velaram essas práticas e concepções 

consideradas antigas ou “tradicionais” para convergir seus discursos com o discurso oficial 

hegemônico. Pelo contrário, elas assumiram essas concepções e justificaram a partir do 

próprio contexto em que suas práticas alfabetizadoras são realizadas, através da união do 

oficialmente orientado com as experiências singulares em seu cotidiano. Elas revelam, em 

suas falas, o que Bakhtin (2010b) denomina de verdade pravda. Segundo ele: “É precisamente 

aqui que se acham as raízes da responsabilidade ativa que é a minha responsabilidade; o tom 

emotivo-volitivo busca expressar a verdade [pravda] do momento dado” (p.92, grifo do 

autor), da situação como um momento único do que se constitui um evento em processo. 

Revelando aqui uma atitude responsável/responsiva por parte destas professoras
50

. 

 Mas, não é somente na concepção das professoras e na execução de suas práticas que 

encontramos essa mescla de diferentes concepções de alfabetização. De acordo Mortatti 

(2010) “no nível das apropriações e concretizações didático-pedagógicas e mesmo em 

inúmeras pesquisas acadêmicas, assim como no âmbito de documentos que condensam 

políticas públicas, dificilmente se constatam ocorrências e aplicações puras de um ou outro” 

(p.333, grifo da autora) pensamento, tornando as concepções puras como ideais, modelos que 

sempre perseguimos, mas que, de fato, nunca alcançamos, pois, estão no campo do abstrato, 

do ideal sem influências do real.  

Após estas conceituações gerais sobre a alfabetização analisaremos agora cada 

concepção com maior detalhe. Para uma maior coerência na composição do texto escrito 

decidimos explorar primeiramente os aspectos distintos dos discursos e, posteriormente, 

aqueles que foram compartilhados pela maioria das professoras.  

 

5.1.1 Alfabetização como processo de codificação e decodificação da língua escrita 

 

As falas de Ana, Luzia e Maria se aproximam quando ao evidenciarem as suas 

concepções de alfabetização as três professoras revelaram que, as práticas hoje consideradas 

“tradicionais” fazem parte de suas práticas atuais de alfabetização. Luzia chama atenção para 

o fato de que uma única abordagem não contemplaria a complexidade da realidade da sua sala 

de aula que a cada ano mostra-se diferente.  

                                                           
50

 Isso não significa que tanto Branca quanto Isaura não agiram responsavelmente/responsivamente, pelo 

contrário, o ato de pensar e enunciar esse pensamento também são atos éticos, sinalizamos somente que ambas 

demonstraram terem recorrido somente a verdade istina para conceituar a alfabetização.  
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Ainda hoje, para a grande maioria das pessoas, falar em alfabetização, 

automaticamente, remete ao ensino e a aprendizagem da leitura e da escrita, ou seja, ler e 

escrever. Um processo considerado como sendo o período de instrumentalização, que visa 

tornar conhecido o princípio fundamental que rege o sistema alfabético. Noção que pode ter 

surgido aqui no Brasil a partir dos anos de 1930 quando, 

 

[...] com o processo de unificação, em nível federal, de iniciativas políticas em todas 

as esferas da vida social, a educação e, em particular, a alfabetização passaram a 

integrar políticas e ações dos governos estaduais como áreas estratégicas para [o] 

[...] desenvolvimento social. De lá para cá, saber ler e escrever se tornou o principal 

índice de medida e testagem da eficiência da escola pública, laica e gratuita 

(MORTATTI, 2010, p.330). 

 

Concepção até hoje bastante solidificada, inclusive, como ideal de alfabetização de 

professoras como Ana, por exemplo. A fala de Ana nos deixou bastante surpresas pela clareza 

e convicção com que ela defendeu tal abordagem, apesar de todo um discurso negativo em 

torno do “antigo”. Enquanto Ana ficou somente com a abordagem tradicional, Luzia defendeu 

a abordagem tradicional com o construtivismo porque foi com esta primeira abordagem que 

ela foi formada e porque com e segunda ela podia levar em conta a realidade de seus alunos; 

Maria defendeu o tecnicismo e o letramento porque entende que os dois são importantes no 

processo de alfabetização. 

Como fica claro em sua entrevista, Ana conhece outras abordagens de alfabetização 

como o letramento, por exemplo, fez dois cursos de especialização nessa perspectiva, em sua 

fala demonstrou compreensão sobre o assunto, mas Ana não reconhece tal abordagem como 

uma abordagem que faça sentido para ela, em sua prática. Esse reconhecimento, como se 

sabe, não vem de uma obrigação. “Mas, sem dúvida, aqui está toda a questão. Não é o 

conteúdo da obrigação escrita que me obriga, mas a minha assinatura colocada no final” 

(BAKHTIN, 2010, p.94), o meu dever ético a partir do meu não-álibi dessa responsabilidade 

única, desse lugar único que ocupo na arquitetônica do mundo.  

Esse posicionamento de Ana que é também um posicionamento compartilhado pela 

grande maioria dos professores, tem gerado muitos questionamentos e dúvidas entre os 

professores formadores, conforme podemos perceber nesta citação:  

 

Houve uma etapa [...] em meu próprio desenvolvimento profissional, em que, [...] eu 

considerava que tinha conseguido o meu propósito [...]. À medida que acumulo 

maior experiência na realização de ações de capacitação de professores, procuro 

encontrar formas para diminuir meu nível de expectativa, porque sei que tudo aquilo 

que tento que o professor assuma está em contradição não só com que estudou na 
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etapa de formação profissional, como com sua história como aluno e com as [suas] 

crenças (NEMIROVSKY, 1998 apud LERNER, 2002, p.31-32). 

 

Esse não reconhecimento por parte das professoras ao que é trabalhado nas formações 

docentes ocorre por vários motivos, além destes mencionados por Nemirovsky na citação 

acima, Baron (2008) também sinaliza que: 

  

Ensinar e aprender são ações que nos exigem abertura para mudanças: para afetar o 

outro e se deixar afetar pelos fatos cotidianos outro. Acontece que mudar é uma das 

ações mais difíceis de realizar para o ser humano adulto. Só aceitamos realmente 

mudar, aprender coisas novas, quando não estamos satisfeitos com nossa maneira de 

viver e resolver nossos problemas; mais ainda, quando sofremos com nossa 

condição atual e a mudança nos permite uma condição mais confortável, menos 

custosa (p.65).  

   

Não estamos afirmando que estas sejam as motivações de Ana. A sua resposta pode 

perfeitamente ser o resultado de uma reflexão sobre as formações que recebeu e sobre a sua 

prática alfabetizara, na complexidade do seu cotidiano escolar. Até porque não existe 

consenso entre os próprios autores que tratam da alfabetização e do letramento. Alguns 

concebem que ambos os termos estão acoplados a uma mesma ação, outros entendem que 

estas palavras referem-se a situações distintas entre si, ficando para o professor por meio do 

seu entendimento “a palavra final”. 

Quando Ana diz que para ela alfabetização é uma pessoa saber ler e escrever, ou seja, 

um processo individual, ela está correta e vai de encontro ao que Soares (2003) diz nesse 

momento: 

 
[...] é preciso diferenciar um processo de aquisição da língua (oral e escrita) de um 

processo de desenvolvimento da língua (oral e escrita) [...] etimologicamente, o 

termo alfabetização não ultrapassa o significado de “levar à aquisição do alfabeto”, 

ou seja, ensinar o código da língua escrita, ensinar as habilidades de ler e escrever 

(p.15, grifos da autora). 

 

Ana encontra-se inteiramente respaldada nessa concepção de alfabetização quando 

concebe a alfabetização à aquisição da leitura e da escrita. Porém, essa concepção não é tão 

simples quanto parece. Soares (2003) aponta duas formas em que pode desenvolver essa 

alfabetização: mecânica e compreensão e expressão de significados.  

No primeiro, “alfabetizar significa adquirir a habilidade de codificar a língua oral em 

língua escrita (escrever) e de decodificar a língua escrita em língua oral (ler)” (Ibidem, p.15-

16), a alfabetização se resumiria em um processo de representação de fonemas e grafemas. Já 

na segunda “ler e escrever significam apreensão e compreensão de significados expressos em 
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língua escrita (ler) ou expressão de significados por meio da língua escrita (escrever)” 

(Ibidem, p.16, grifos da autora) e que, posteriormente, poderia se estender a fazer leituras de 

outros veículos de expressão com compreensão de significados além do texto escrito: 

imagens, gestos etc. Desta maneira, o método fônico estaria para a primeira assim como o 

método global de alfabetização estaria para a segunda
51

 (SOARES, 2003). 

Leda Tfouni (2010) concebe que: “Existem duas formas segundo as quais comumente 

se entende a alfabetização: ou como um processo de aquisição individual de habilidades 

requeridas para a leitura e escrita, ou como um processo de representação de objetos diversos, 

de naturezas diferentes” (p.16). Mas para ela a primeira está ligada a instrução formal, sempre 

incompleta do ponto de vista interacionista e a segunda às práticas escolares, ou seja, a 

escolarização. Apesar de ser difícil lidar com ambas separadamente a autora compreende que 

esta escolarização está relacionada ao controle feito pela escola para atingir determinados 

objetivos.  

Quanto a Luzia, ela diz não ter abandonado totalmente o tradicional com o qual ela foi 

formada (formação inicial). Compreendemos que o sentido desse “tradicional” enunciado por 

Luzia possui o mesmo sentido do conceito de alfabetização abordado por Ana, tendo em vista 

que ela diz ser também metade construtivista, esse “construtivista” com o sentido de algo 

inovador, novo em relação a concepção de alfabetização da sua formação inicial.  

Nos livros que discutem a historicidade da alfabetização aqui no Brasil, como Mortatti 

(2000), por exemplo, a palavra “tradicional” designa e qualifica diferentes métodos de acordo 

o contexto histórico. Na primeira fase da alfabetização aqui no Brasil (1876-1890) o 

tradicional eram os métodos sintéticos (alfabético, fônico e silábico) que disputavam a 

hegemonia juntamente com o novo método da palavração; a segunda fase (1890 a meados dos 

anos de 1920) os sintéticos permaneceram com o “título” de tradicionais e disputam a 

hegemonia com o novo método analítico; na terceira fase (meados dos anos de 1920 ao final 

dos anos de 1970) todos os anteriores já são considerados tradicionais e o novo são os 

métodos mistos ou ecléticos em conciliação com os novos testes ABC para verificação da 

maturidade da criança para o aprendizado da leitura e da escrita; na quarta fase (1980-1994) 

todos os demais são considerados tradicionais e a perspectiva construtivista se insere como 

nova abordagem da alfabetização.  

                                                           
51

 Os métodos de alfabetização podem ser classificados em: sintético – da parte ao todo (método fônico, método 

silábico); analítico – do todo para a parte: (método da palavração, método da sentenciação, método global) 

(MORTATTI, 2010) e (SOARES, 2003).  
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No entanto, há uma diferenciação no sentido de Ana para o de Luzia. Enquanto Ana 

assenta no ensino tradicional a sua única concepção, Luzia já entende que o tradicional 

sozinho não dá conta da complexidade da realidade escolar e enxerga no construtivismo uma 

espécie de complemento. 

 

5.1.2 Abordagem tecnicista da alfabetização 

 

 Maria diz que a alfabetização deve abranger dois aspectos, o tecnicismo e o 

letramento.  Diante da sua conceituação de que a alfabetização “é um processo em que a 

criança vai adquirir [...] [a] leitura em si, [...] leitura de imagem, leitura de mundo” parece-nos 

mais coerente entendermos esse “tecnicismo” como uma aquisição mecânica da leitura e da 

escrita que se complementaria com o letramento. Se assim for, a nossa discussão sobre 

alfabetização como codificação e decodificação e, posteriormente, a do letramento, 

contemplaria essa sua concepção. 

No entanto, tendo em vista que algumas práticas tecnicistas se fazem presentes na 

escola, de um modo geral, optamos por empregar a esta palavra “tecnicismo” o que realmente 

ela significa e representou na história da alfabetização brasileira.  

De acordo Mortatti (2000) o tecnicismo teve a sua hegemonia na chamada terceira 

fase da alfabetização e disputava a supremacia juntamente com os conservadores religiosos 

que queriam manter as bases tradicionais de educação. Com base no positivismo de influência 

norte-americana, o tecnicismo foi incorporado no Brasil no início dos anos de 1970 por meio 

do movimento da Escola Nova. Mais que um projeto educacional a Escola Nova representava 

um projeto social efetuado a partir da escola sem levar em consideração as desigualdades e as 

contradições da estrutura social. Esse ideal de sociedade consistia em: 

 

[...] fixar o homem no campo e nacionalizar a educação e a cultura, ou seja, visando 

a uma educação renovada, centrada na psicologia aplicada à organização escolar e 

adequada ao projeto político de planificação e racionalização em todos os setores da 

sociedade brasileira (MORTATTI, 2000, p.114).  

 

Com base em um forte liberalismo democrático esse projeto fundamentava-se no 

racionalismo, no cientificismo com ênfase nas técnicas, nas especializações e nas 

organizações para que a educação fosse mais produtiva econômica e eficiente. Na sua face 

mais “agressiva”, a escola era tratada com a mesma lógica da empresa e deveria formar o 

capital humano necessário ao mundo do trabalho. 
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Como em todo o processo em que predominam práticas administrativas, a tendência 

tecnicista privilegia as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar, 

intensificando a burocratização que leva a divisão do trabalho. Os técnicos tornam-

se então responsáveis pelo planejamento e controle, o diretor da escola é o 

intermediário entre eles, e os professores reduzem-se a simples executores 

(ARANHA, 2006, p.258). 

  

Para tanto, era preciso formar de maneira integral o aluno (intelectualmente, 

moralmente e fisicamente) por meio dos chamados métodos ativos, para que esse aluno, 

quando trabalhador fosse capaz de acompanhar as transformações sociais que estavam 

ocorrendo desde a Revolução Industrial e, consequentemente, atendesse aos anseios da 

burguesia capitalista. Buscava-se para isso a democratização da escola pública com o aumento 

de escolas e acesso irrestrito. Focava-se mais nas técnicas do que no interesse propriamente 

dito da educação popular. Na área da alfabetização, em especial, foi instituído “uma primeira 

etapa, de dois anos, gratuita e obrigatória, a fim de garantir a universalização da alfabetização 

de todas as crianças. No entanto, o projeto não teve sequência” (ARANHA, 2006, p.303).  

Este projeto, no intuito de promover uma alfabetização ampla às camadas mais pobres 

da população brasileira e que fosse ao mesmo tempo econômica, rápida e eficaz contaram 

com os chamados testes de maturidade idealizados por Lourenço Filho e denominado por ele 

como testes ABC com diagnósticos e prognósticos através dos quais era verificada a 

maturidade da criança para a aprendizagem da leitura e da escrita. A partir de então eram 

formadas turmas homogêneas, com crianças no mesmo nível de maturidade e utilizadas 

técnicas que favorecessem o seu avanço, além de acompanhamentos individualizados quando 

necessário.  

De acordo o organizador destes testes: 

 

Do ponto de vista da economia do aprendizado, e da organização de classes 

homogêneas para a leitura e escrita, consequência natural da moderna organização 

escolar, outro critério, pois, que não o da idade mental deve prevalecer. À luz das 

verificações dos mais eminentes pesquisadores, e da análise dos processos 

envolvidos no aprendizado, em termos funcionais, só uma hipótese restará de pé: a 

da classificação por níveis de maturidade (LOURENÇO FILHO, 1934 apud 

MORTATTI, 2000, p.147, grifo do autor). 

 

A partir desses testes, o fracasso da alfabetização recaía sobre o próprio aluno devido 

ao seu Quociente de Inteligência – QI ou por sua falta de interesse.  

Quanto a análise dos métodos de ensino, essa era uma questão que deveria ser 

analisada em segundo plano, primeiramente devia ser levada em consideração a “criança-

real”. “A nova maneira de propor a questão se resume simplesmente nisto: estudemos a 
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matéria prima, antes do ajustamento das máquinas” (LOURENÇO FILHO, 1934 apud 

MORTATTI, 2000, p.148, grifos do autor), ou seja, primeiramente, era verificado o nível de 

maturidade da criança, mediante observação, para depois decidir que método utilizar, apesar 

da preferência pelo método analítico, por ser considerado o mais científico.  

Maria do Rosário Mortatti questiona se essa hegemonia dos ideais da Escola Nova, 

presentes na alfabetização, não teria sido por conta da grande divulgação dos testes ABC feito 

por Lourenço Filho, até de forma insistente, assim como a de outras obras suas como as 

cartilhas, por exemplo, que chegaram a sucessivas edições com grandes números de 

exemplares em cada uma delas.  

Apesar das duras críticas a essa perspectiva de educação encontramos atualmente 

muito do tecnicismo presente na escola, de um modo geral, “no atual momento de 

globalização da economia e do fortalecimento do ideário neoliberal, continua existindo o risco 

de encarar a educação como uma técnica de adaptação humana ao mundo do mercado” 

(ARANHA, 2006, p.258-259). Muitas vezes, são cobrados dos professores práticas 

condizentes com essa ideologia, seja através dos testes estandardizados, através do incentivo a 

competição, incentivo a meritocracia individual, da burocratização em suas práticas etc. 

Uma questão interessante apontada por Mortatti (2000) é o fato de que essas práticas 

de verificação do nível maturidade da criança para ler e escrever, posteriormente, foi 

relacionada pelo senso comum pedagógico às classificações feitas por Emília Ferreiro das 

fases do desenvolvimento da língua escrita, criando um método eclético de acordo à fase que 

a criança se encontrava. 

 

5.1.3 Abordagem construtivista da alfabetização 

 

Luzia revelou ser além de metade tradicional também metade construtivista. O 

construtivismo foi um marco importante no estudo da alfabetização aqui no Brasil a partir de 

meados da década de 1980. Essa abordagem fez parte da chamada quarta fase da alfabetização 

(MORTATTI, 2000) que teve início no final de 1970, foi a partir desse momento que a 

alfabetização começou a ser constituída como objeto de estudo. Até então, os discursos sobre 

o processo de alfabetização se restringiam somente às perspectivas dos métodos sintéticos e 

analíticos em suas diferentes configurações. Essa abordagem introduzida 

 

[...] no Brasil, para contribuir na melhoria da qualidade da alfabetização, e adotado 

pelos mais importantes sistemas públicos de ensino. Nesse tempo, vem abalando as 

crenças e os fundamentos da alfabetização tradicional, mudando drasticamente a 
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linha de ensino das escolas e levando os professores a um grande conflito 

metodológico (MENDONÇA; MENDONÇA, 2011, p.40). 

 

De acordo Mortatti (2000), nesse quarto momento começou a ser questionado de 

forma sistemática, pelos órgãos responsáveis pela educação, o ensino e a aprendizagem da 

leitura e da escrita, uma vez que nas escolas públicas essa era a etapa de escolarização em que 

se encontravam a maioria da população brasileira de baixa renda e, consequentemente, onde 

ocorriam os mais altos índices de fracassado escolar.  

Com o objetivo de encontrar respostas que fossem capazes de explicar e transformar 

esta realidade, foram realizadas nesse momento pesquisas tendo como base teórica o 

construtivismo, o interacionismo linguístico e o letramento na esperança de que estas 

abordagens fossem capazes de explicar, por meio das várias pesquisas, os problemas da 

alfabetização (MORTATTI, 2010). 

Baseada na psicologia genética de Jean Piaget e tendo sido orientada pelo mesmo na 

Universidade de Genebra em 1974, a psicolinguista argentina Emília Ferreiro em colaboração 

com Ana Teberosky centraram as suas investigações sobre a alfabetização, não mais com 

ênfase no ensino a partir dos seus métodos e das cartilhas e nem também nos testes de 

maturidade como os testes ABC aqui no Brasil, por exemplo. Nessa nova concepção de 

estudo a ênfase era no aluno e no modo como ele aprende a ler e a escrever. As autoras 

argentinas 

 

[...] partindo da concepção de que a aquisição do conhecimento se baseia na 

atividade do sujeito em interação com o objeto de conhecimento [...] demonstraram 

que a criança, já antes de chegar à escola, tem ideias e faz hipóteses sobre o código 

escrito, descrevendo os estágios linguísticos que[ela] percorre até a aquisição da 

leitura e da escrita (MENDONÇA; MENDONÇA, 2011, p.37). 

 

Esta investigação deu origem ao trabalho intitulado Psicogênese da língua escrita que 

foi publicado aqui no Brasil no ano de 1986 e “acolhido”, primeiramente, nas pesquisas 

acadêmicas que posteriormente foi apropriado pelo discurso oficial, aclamado como a grande 

novidade e disseminado nas escolas, ganhando assim hegemonia nesse momento. 

Emília Ferreiro e Ana Teberosky desenvolveram e evidenciaram neste trabalho os 

estágios de desenvolvimento da língua escrita em que a criança aprende a ler e a escrever: 

pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético, “de acordo com uma sequência 

psicogeneticamente ordenada” (MORTATTI, 2000, p.267). A partir dessa perspectiva “o 

sucesso ou o fracasso da alfabetização [passou a] relaciona-se com o estágio de compreensão 

da natureza simbólica da escrita em que se encontra a criança” (SOARES, 2003, p.19). 
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Os primeiros anos de divulgação da psicogênese da língua escrita aqui no Brasil 

acabou gerando, por parte dos professores alfabetizadores, muitas dúvidas, confusões e “um 

sério impasse entre o questionamento da possibilidade do ensino da leitura e escrita [...] e a 

ênfase na maneira como a criança se alfabetiza” (MORTATTI, 2010, p.332, grifos da autora).  

Pelo fato de não pretender ser e nem de elaborar um novo método de alfabetização, 

muito menos uma nova teoria de ensino, esse modelo denominado desmetotização da 

alfabetização (MORTATTI, 2000) gerou muitos questionamentos do tipo: “O que ensinar?  

[...] Como trabalhar sem um método de ensino?  [...] Qual o papel do professor dentro desta 

nova proposta?  [...] Que material pode substituir a cartilha?” (Ibidem, p.269). Diante das 

dúvidas, dos questionamentos e das aplicações equivocadas, o construtivismo acabou sendo 

apropriado das maneiras mais inusitadas nas práticas alfabetizadoras havendo, inclusive, 

tentativas de metodização da mesma. 

Dentre as interpretações mais enganosas estão: a ideia de que a criança alfabetiza a si 

mesma; que ela aprende a escrever à medida que vê o professor fazendo o mesmo na lousa; a 

exclusão equivocada do ensino de conteúdos específicos da alfabetização; que trabalhar com 

suportes de texto da realidade do aluno e seus interesses (rótulos, panfletos, receitas culinárias 

etc.) pudessem ser incluído literatura infantil sem levar em conta que a maioria não tinha 

acesso a esse gênero textual
52

 etc. (MENDONÇA; MENDONÇA, 2011). Quando na 

realidade, o que se esperava era que o professor “compreendesse automaticamente a essência 

dos ‘erros’ cometidos pelos alunos, e o que é mais importante, soubesse como intervir no 

processo, para que o sujeito avançasse” (Ibidem, p.54).  

Hoje, quase quarenta e cinco anos depois de sua chegada ao Brasil, o construtivismo 

com a psicogênese da língua escrita continuam sendo uma ancoragem para as professoras no 

desenvolvimento de suas práticas. O que lamentam alguns autores é que a maioria dos 

alfabetizadores não sabe desenvolver, na prática, este estudo. 

O fato é que os índices de fracasso na alfabetização ainda permanecem elevados como 

os do início da década de 1970, crianças que chegam ao primeiro ano escolar no nível pré-

silábico e saem do terceiro sem ter conseguido avançar para o nível alfabético. Isso se deve, 

também, ao fato da estrutura social permanecer a mesma “com a má distribuição da renda, o 

número excessivo de alunos por sala, a má formação do professor, intimamente ligada aos 

                                                           
52

 O Professor Wanderley Geraldi critica veementemente essa ideia, segundo ele quem acaba realmente perdendo 

são as crianças de baixa renda, pois “o acesso a tais bens culturais, patrimônio da humanidade, deve ser 

privilegiado pela escola. Não há que ter receio das possibilidades de aprender na vida, e por isso não vale a pena 

perder tempo ensinando a “ler uma fatura de conta de luz”, lição que encontrei num livro didático de 8/9 anos” 

(GERALDI, 2014, p.31). 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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seus vencimentos irrisórios. Entretanto, faz-se necessário considerar os maiores equívocos 

presentes, ainda hoje, em alfabetização” (MENDONÇA; MENDONÇA, 2011, p.53) e que 

vão além de questões teóricas e metodológicas. 

 

5.1.4 Sobre o letramento 

 

O letramento caracteriza-se como a concepção de alfabetização mais urgente por ter 

lugar de destaque nos discursos oficiais sobre a alfabetização. Como gostamos de frisar, isso 

não quer dizer que discursos sobre outras concepções deixaram de circular ou perderam a sua 

força, pelo contrário, há sempre uma disputa ideológica, inclusive, na própria discussão sobre 

o letramento, o que acaba dando  surgimento a vários sentidos sobre essa temática. 

Maria, Branca e Isaura disseram que o letramento faz parte de suas concepções sobre a 

alfabetização. No entanto, enquanto Maria mencionou também o tecnicismo, Branca e Isaura 

citaram somente o letramento. Percebemos, porém, que a concepção de letramento ganhou 

sentidos distintos em cada um dos discursos. Talvez isso ocorra porque não existe entre os 

próprios autores que discutem essa questão um consenso sobre o que venha a ser o 

letramento, transmitindo para os professores essa multiplicidade de concepções e sentidos. 

Magda Soares (1998), por exemplo, diz que esse é um termo polissêmico, portanto, não há 

somente uma definição, logo não havendo somente um letramento, mas sim letramentos.  

Branca ressalta que o letramento é um conceito moderno para o termo alfabetização e 

consiste na apropriação da leitura e da escrita em seus diversos usos, em que o sujeito utiliza 

para a vida. Em parte Branca está correta. De acordo Soares (1998) letrado é o sujeito “que 

adquiriu o estado ou a condição de quem se apropriou da leitura e da escrita, incorporando as 

práticas sociais que as demandam” (p.19). Portanto é um conceito que “varia de acordo o 

contexto social, cultural e político” (p.119) de cada indivíduo. 

De acordo Pérez (2008) a concepção de alfabetização ampliou-se a partir da década de 

1990 com o Ano Internacional da Alfabetização firmado com a realização da Conferência 

Mundial de Educação para Todos em Jomtien, na Tailândia. A partir desse momento a 

“alfabetização passou a ser um indicador da qualidade social da alfabetização” (p.198) e foi 

ampliada a sua concepção. 

 

Tal ampliação refere-se ao tempo necessário ao domínio de conhecimentos e novas 

variadas linguagens, em relação à flexibilidade e ao respeito à diversidade cultural. 

No final dos anos 90, redimensionou-se a concepção de alfabetização, agora 

entendida como um processo que se estende ao longo da vida e que pode exigir seis 
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ou sete anos de escolaridade, para que o indivíduo adquira as condições necessárias 

para manejar o código da leitura e da escrita (Ibidem, 2008, p.198). 

 

Magda Soares (2004) esclarece que o conceito ampliou-se tanto que não faz mais 

sentido falar em alfabetização e sim alfabetizações. Anterior à conferência na Tailândia, a 

autora cita também a proposta da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

a Cultura (UNESCO) já no final da década de 1970 de ampliar o “conceito de literate para 

functionally literate, e, portanto, a sugestão de que as avaliações internacionais sobre o 

domínio e competência de leitura e de escrita fossem além do medir apenas a capacidade de 

saber ler e escrever” (p.6, grifos da autora). 

Tendo em vista estes acontecimentos, os questionamentos sobre o conceito de 

alfabetização e a influência da psicogênese da língua escrita que alterou profundamente a 

concepção de construção da alfabetização, privilegiando a sua faceta psicológica, 

“obscurecendo a sua faceta linguística – fonética e fonológica [...] [derivou] uma falsa 

inferência, a de que seria incompatível com o paradigma conceitual psicogenético [...] [os] 

métodos de alfabetização” (SOARES, 2004, p.11) desencadeando um processo que a autora 

denominou de desinvenção da alfabetização e a invenção do letramento.  

Letramento que teoricamente tende a ir na contramão da alfabetização ao reduzi-la 

somente a “um conjunto de habilidades para a leitura e a escrita, tendo como foco a aquisição 

do código escrito e centrando-se na trajetória individual do aprendiz” (PÉREZ, 2008, p.199). 

Enquanto que o letramento seria as “práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e 

complexas” (SOARES, 2004, p.6). 

Importante ressaltar que para autoras como Magda Soares, Angela Kleiman, por 

exemplo, um sujeito letrado não quer dizer, automaticamente, alfabetizado, ou vice versa, pois 

“as crianças são letradas, no sentido de possuírem estratégias orais, antes mesmo de serem 

alfabetizadas” (KLEIMAN, 1995, p.18), quando em determinados momentos fazem relações 

com um texto escrito, participando de um evento de letramento ou mesmo “um adulto pode 

ser analfabeto, porque marginalizado social e economicamente, mas, se vive em um meio em 

que a leitura e a escrita têm presença forte e se interessa em [...] leitura [...] por um 

alfabetizado [...] esse analfabeto é [...] letrado” (SOARES, 1998, p.24, grifo da autora). Por 

outro lado, uma pessoa que sabe ler e escrever, mas não se envolve em práticas sociais de 

leitura e escrita pode ser alfabetizada e não letrada. 
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É importante ressaltar que em ambas as concepções as habilidades de leitura e de 

escrita tendem a qualificar um indivíduo letrado. Quanto à questão sobre quais habilidades 

seriam estas, Soares (1998) acredita que: 

 

Resposta a tais questões são bastante problemáticas. As competências que 

constituem o letramento são distribuídas de maneira contínua, cada ponto ao longo 

desse contínuo indicando tipos e níveis de habilidades, capacidades e 

conhecimentos, que podem ser aplicados a diferentes tipos e níveis de habilidades, 

capacidades e conhecimentos, que podem ser aplicados a diferentes tipos de material 

escrito (p.70-71). 

 

Para a autora, especificar o sujeito letrado ou iletrado será sempre uma tarefa 

arbitrária, levando em consideração a flexibilidade do conceito de letramento, uma vez que 

este pode cobrir todos os níveis e habilidades. Existem autores como Wanderley Geraldi, por 

exemplo, que acredita que essa alta flexibilização tende a desfavorecer ainda mais as pessoas 

de classe social menos favorecida, uma vez que,  

 

[...] propostas de “leitura e escrita” adequadas às condições e exigências sociais em 

que vivem os sujeitos que agora entram para a escola, acabam por difundir 

diferentes “níveis de letramento”, de modo que, segundo estes níveis, até mesmo 

analfabetos podem ser considerados “letrados” (GERALDI, 2014, p.33). 

 

Talvez, por essa razão, muitos professores, assim como Ana, não reconhecem a teoria 

do letramento em suas práticas alfabetizadoras, por ser um conceito bastante difícil de ser 

caracterizado. Porque, simultaneamente, remete tanto a um estado a que antecede o sujeito 

alfabetizado quanto ao estado que lhe sucede depois de ter adquirido as habilidades de leitura 

e escrita.  

Quanto a outra parte da fala de Branca, ela afirma que o letramento é uma concepção 

atual que veio para superar a alfabetização, extrapolando a dimensão escolar e se estendendo 

para a vida cotidiana do sujeito. Evidenciamos que há nesse seu entendimento uma perda da 

especificidade da alfabetização, um movimento que de acordo Soares (2004) vem ocorrendo 

nas escolas brasileiras nos últimos anos. Para a autora isso representa um fator negativo e 

levanta a hipótese de que “é a perda de especificidade do processo de alfabetização [...] um, 

entre os muitos e variados fatores, que pode explicar esta atual “modalidade” de fracasso 

escolar em alfabetização” (p.9).  

Podemos considerar essa interpretação de Branca um tanto equivocada porque dentre 

as principais autoras que discutem letramento aqui no Brasil – Kleiman (1995), Rojo (1998) e 

Soares (1998, 2003, 2004) – essa afirmação não é verdadeira. Todas reconhecem a 
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importância da alfabetização, inclusive: “Podemos definir hoje o letramento como um 

conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN, 1995, p.19). 

Essa interpretação mostra que o letramento não veio para superar a alfabetização, mas para 

ampliá-la. 

Já para Isaura, alfabetização e letramento são termos que estão ligados e é onde se 

deve trabalhar a questão social (letramento) e pedagógica (alfabetização), concepção esta que 

representa o atual ideal de alfabetização que “seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler 

e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo 

se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (SOARES, 1998, p.47, grifos da 

autora). Já para a autora Kleiman (1995), letramento e a alfabetização estão unidos e ocorrem 

simultaneamente porque a escola é a principal agência de letramento e porque a própria 

alfabetização já é por si só um tipo específico de letramento. Conforme a autora: 

 

Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de letramento, 

preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com apenas um tipo de 

letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, 

numérico), processo geralmente concebido em termos de uma competência 

individual necessária para o sucesso e promoção na escola (KLEIMAN, 1995, p.20, 

grifos da autora). 

   

A autora aponta, ainda, outras agências de letramento como a família, a rua, o 

trabalho, todas com tipos de letramentos bastante específicos. Para Magda Soares (2011), ao 

mesmo tempo em que esses dois termos (letramento e alfabetização) são ou deveriam ser 

indissociáveis no ato de alfabetizar, ambos possuem distinções claras e por isso são, ao 

mesmo tempo, “interdependentes e indissociáveis” (p.97). Conforme sua concepção 

anteriormente mencionada um pode ocorrer sem o outro. Exceto na concepção de Kleiman 

(1995) em que a alfabetização já é um tipo específico de letramento escolar. Para ela é 

concebível letramento sem a alfabetização, mas não o contrário. 

Ao observarmos as dimensões social e pedagógica da alfabetização citadas por Isaura, 

ou seja, a primeira, referindo-se aos gêneros discursivos que circulam socialmente e que 

podem ser usados para alfabetizar e a dimensão pedagógica referente aos conteúdos, métodos 

etc., para a aprendizagem inicial da leitura e da escrita, lembramos que por mais individual 

que seja o processo de alfabetização e por mais social que seja o letramento, como distinguem 

as autoras aqui citadas, não conseguimos deixar de enxergar a dimensão individual e social da 
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alfabetização e a dimensão individual e social do letramento. Para nós, ambas as concepções 

possuem essas duas facetas.  

A “alfabetização, enquanto processo individual não se completa nunca, visto que a 

sociedade está em contínuo processo de mudança, e a atualização individual para acompanhar 

essas mudanças é constante” (TFOUNI, 2010, p.17) havendo sempre graus e níveis de 

alfabetização. Mas essa alfabetização também tem uma face social uma vez que o conceito de 

alfabetização não é o mesmo em todas as sociedades, em todas as regiões do país (SOARES, 

2003). Ao mesmo tempo, não há como o letramento não ser um processo individual, pois, 

conforme Soares (1998), ele é um estado ou um nível em que a pessoa, sujeito único e 

singular, encontra-se.  

Maria também concebe o letramento em sua concepção de alfabetização, no entanto 

percebemos que tal concepção distancia um pouco da concepção de Branca e da de Isaura.  

Para Maria a alfabetização passa pela aquisição da leitura em si, leitura de imagem e leitura de 

mundo, ou seja, ler palavras, imagens e o mundo. Tal entendimento nos remete à concepção 

de alfabetização de Paulo Freire. Isso porque Paulo Freire não limita a alfabetização apenas ao 

processo de aquisição da leitura e da escrita, mas também à capacidade do sujeito de fazer a 

leitura do mundo e transformar-se na medida em que atua nesse mundo. 

A alfabetização, para além de uma técnica de codificação e decodificação da escrita 

está estreitamente relacionada ao desenvolvimento cognitivo do sujeito e de como ele se torna 

capaz de fazer uso de categorias abstratas além de lhe proporcionar o desenvolvimento da 

dimensão política, econômica e cultural, seja na condição de indivíduo ou de sociedade.   

De acordo Paulo Freire (2011): 

  

É uma consequência de uma reflexão que o homem começa a fazer sobre sua própria 

capacidade de refletir. Sobre sua posição no mundo. Sobre o mundo. Sobre seu 

trabalho. Sobre seu poder de transformar o mundo. Sobre o encontro das 

consciências. Reflexão sobre a própria alfabetização, que deixa assim de ser algo 

externo ao homem para ser dele mesmo. Para sair de dentro de si, em relação com o 

mundo, como uma criação (p.180). 

 

Para Paulo Freire, a alfabetização deve ser pensada além de uma aprendizagem 

mecânica, ela deve acontecer visando projeções futuras a partir da conscientização que ela 

provoca. É um movimento interno e externo ao sujeito que vai se constituir por meio do 

processo de reconhecimento, sem o qual não há aprendizagem. A “alfabetização é mais do 

que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio 

dessas técnicas, em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende 
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[...]. É uma incorporação” (Ibidem, p.145) no sujeito. Alfabetizar, nesse sentido, também “é 

um ato político, voltado para a emancipação pessoal, para a conscientização política e para a 

ampliação da participação social do alfabetizando” (PÉREZ, 2008, p.197).  

Conforme havíamos dito, no segundo capítulo deste trabalho, Paulo Freire não 

elaborou nenhuma teoria sobre o letramento, mas a sua ideia de alfabetização está presente em 

algumas destas teorias. Gadotti (2010) acredita que reduzir a alfabetização somente ao ensino 

e a aquisição da leitura e da escrita seria um retrocesso e uma perigosa armadilha para o qual 

os professores estão sendo atraídos por um discurso que, a primeira vista, parece fazer 

sentido, mas que, na realidade, retira todo o caráter político da alfabetização e, 

consequentemente, da educação como um todo. 

 Segundo este autor, pode, inclusive, ter ocorrido um equívoco na tradução do termo 

literacy que Emília Ferreiro traduziu como “cultura escrita” e que no Brasil foi disseminado 

como letramento. Uma posição ideológica que tende a negar o legado de Paulo Freire para a 

alfabetização e para a educação de um modo geral. 

Diante do que foi discutido, entendemos que todos nós somos alfabetizados e ao 

mesmo tempo analfabetos em algumas das práticas que orientam vários aspectos da nossa 

vida social. Ainda assim, para todas as outras demais alfabetizações o ensino da leitura e da 

escrita é primordial. Ensinar a ler e a escrever ainda “é uma forma de construir determinada 

identidade do sujeito letrado” (BOTO, 2011, p.II) ao mesmo tempo em que a “aquisição da 

língua escrita constitui um modo de construção simbólica da realidade” (Ibidem, p.VII). 

Na sociedade atual a alfabetização é considerada a porta de entrada obrigatória dos 

bens culturais do mundo letrado, uma vez que no mundo globalizado a oralidade perde cada 

vez mais espaço. Nesse sistema o “analfabeto é visto como alguém social e economicamente 

desadaptado” (BARBOSA, 1994, p.102), além de promover “uma forma de silenciamento do 

dizer e do escrever a própria história” (JESUS; ARAÚJO, 2008, p.129). Seja qual for a 

concepção, a alfabetização é fundamental em uma sociedade letrada como a nossa e levando 

em consideração que a Roda de Alfabetização tinha uma concepção específica de 

alfabetização, nos intriga que nenhuma das professoras a tenha mencionado ou para agregá-la 

ou contrapô-la à sua própria concepção. A que mais se aproximou da concepção desta 

proposta foi o construtivismo, mencionado por Luzia, por compartilhar uma base teórica 

comum, a epistemologia genética de Jean Piaget, apesar de não ser a única que compõe a 

teoria da psicomotricidade. Talvez essa correlação seja mais bem evidenciada em suas 

concepções sobre práticas alfabetizadoras, a qual passamos a discutir no próximo tópico. 
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5.2 Práticas alfabetizadoras: concepções e desenvolvimento 

 

Neste importante item de nossa pesquisa temos como propósito revelar o que as 

professoras entendem por práticas alfabetizadoras e de que forma elas desenvolvem essas 

práticas em suas respectivas salas de aula com os seus alunos. Segundo Bakhtin (2010b) 

compreender “um objeto significa compreender meu dever em relação a ele [...] compreendê-

lo em relação a mim na singularidade do existir evento: o que pressupõe a minha participação 

responsável, e não a minha abstração” (BAKHTIN, 2010b, p.66). 

Trouxemos para análise neste tópico dois os eixos axiológicos das entrevistas 

realizadas com as professoras, concepção e desenvolvimento da prática alfabetizadora, cada 

professora evidenciando sentidos ora distintos ora semelhantes para uma mesma atividade, 

qual seja, alfabetizar crianças e adolescentes.  

Sabemos o quão complexo é o ato de alfabetizar devido às suas dimensões históricas, 

sociais, culturais, cognitivas e afetivas que envolvem essa realização, ao mesmo tempo em 

que se caracteriza como um movimento dialético e dialógico entre as perspectivas plural e 

singular; individual e coletivo; pessoal e social; interno e externo ao sujeito, ou seja, as 

“práticas docentes se estruturam em relações dialéticas pautadas pelas mediações entre 

totalidade e particularidade” (FRANCO, 2012, p.162). 

Por essa razão é natural que “Cada um de nós encontra sentidos diferenciados para um 

mesmo fazer; são sentidos movidos por motivações internas, capazes de promover encontro 

de sentidos de algumas pessoas e, para outras não” (BASTOS; ARAÚJO, 2008, p.153) 

porque cada um de nós ressignifica os acontecimentos sociais e de nossa própria vida de 

forma distinta, empregando e dando origem a uma infinidade de novos sentidos algumas 

vezes até contraditórios. Seguimos a partir de agora com as análises das entrevistas. 

 

5.2.1 Concepções das professoras sobre práticas alfabetizadoras 

 

Neste momento passamos a evidenciar as falas das professoras na qual elas revelam os 

seus entendimentos, os seus sentidos sobre as práticas alfabetizadoras. Entendemos estas 

práticas como espaço de produção de conhecimento, “uma teoria em movimento, construída 

coletivamente, a partir do confronto de nossas crenças, visões de mundo, histórias de vida” 

(JESUS, ARAÚJO, 2008, p.142), nossos sentidos outros que estão sempre sendo 

ressignificados no presente na perspectiva de um devir futuro. Basicamente os saberes que 

emergem dessas experiências docentes não dispõem de “um repertório de respostas. Saber é 
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ser capaz de compreender problemas, formular perguntas e saber caminhos para construir 

respostas” (GERALDI, 2015, p.96) ainda que abertas e efêmeras em alguns momentos. 

Inicialmente chamamos à atenção para os seguintes enunciados de Branca, Isaura, 

Joana e Luzia, respectivamente. Vimos nas falas destas professoras uma espécie de aviso, de 

esclarecimento para que, na condição de pesquisadoras tenhamos cautela quanto as nossas 

comparações, qualificações, classificações e julgamentos ao analisar as suas práticas 

alfabetizadoras.  

Elas começam dizendo o seguinte: “cada professor tem um jeito de trabalhar” 

(Branca); Isaura: “é a alma do professor [...] é algo pessoal”; Joana: “cada professor [...] tem 

seu método [...] de trabalhar. Uns acham que o tradicional [...] é o que vai resolver, é o modo 

certo e outros já tem outra visão”; Luzia: “Alfabetizar não é fácil [...] porque cada um é né, 

um ser singular, cada criança envolve uma sociedade, vive em ambientes diferentes, então 

para você criar um modelo né, padrão para ensinar é complicado”.  

O que estas professoras “nos advertem” de antemão é que as práticas alfabetizadoras 

ou o ato de alfabetizar varia de professor para professor com influências do contexto e dos 

receptores ativos destas práticas, os alunos. Essas práticas “personalizadas” ou estilos 

docentes seriam como “respostas adaptativas, ainda que sempre pessoais, às condições do 

sistema escolar” (SACRISTÁN, 2000, p.243). 

No entanto, por mais que elas sejam responsáveis por suas práticas elas não podem ser 

responsabilizadas por aquilo que está além do seu conhecimento, além de suas escolhas, além 

de sua prática, pois como nos adverte Sacristán (2000): 

 

O professor não decide a sua ação no vazio, mas no contexto da realidade de um 

local de trabalho, numa instituição que tem suas normas de funcionamento marcada 

às vezes pela administração, pela política curricular, pelos órgãos de governo de 

uma escola ou pela simples tradição aceita sem discutir. Essa perspectiva deveria ser 

considerada quando se enfatiza demasiado importância dos professores na qualidade 

do ensino (p.166-167).  

 

Conforme nos esclarece o mesmo autor, a prática do professor, e aqui estamos nos 

reportando especificamente ao professor alfabetizador, por mais que possua uma característica 

própria do autor
53

 que a desenvolve, ela acontece mediante práticas sociais historicamente e 

culturalmente estabelecidas, reconhecidas e aceitas. Padrões de comportamento do ser 

professor reproduzidas socialmente nos livros textos, nas formações iniciais e continuadas ou 

na própria prática docente quando este resgata de sua memória, de quando era aluno, práticas 
                                                           
53

 “Autor: é o agente da unidade tensamente ativa do todo acabado, todo da personagem [, todo da prática 

docente] e o todo da obra, e este é transgrediente a cada elemento particular desta” (BAKHTIN, 2011, p.10). 
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realizadas por seus professores, quando eram alunos. Assumindo assim características 

compartilhadas e legitimadas coletivamente. 

Para Sacristán (2000): 

 

[...] os estilos pedagógicos dos professores, apesar de seus componentes 

idiossincráticos, são tão parecidos, porque a estrutura de tarefa nas quais se 

concretizam são semelhantes. Se é certo que não há dois professores iguais, nem 

duas situações pedagógicas ou duas aulas idênticas, também é verdade que não há 

nada mais parecido entre si (p.209). 

 

Essa semelhança nas práticas das professoras diz respeito a uma atividade social, 

institucional, profissional com uma finalidade específica comum, são tarefas, “elementos 

decisivos em torno dos quais os professores estruturam sua ação. As atividades definem o tipo 

de prática que se realiza e são o esqueleto que pode nos servir para compreender como 

funciona essa prática” (Ibidem, 2000, p.252), mas que o pessoal, a alma do professor não é 

anulada, pelo contrário, é ela que faz a diferença, que faz com que cada professor assuma a 

sua posição na arquitetônica do mundo, assuma a sua responsabilidade de forma responsiva e 

exerça práticas alfabetizadoras volitivas, valorativas, ressignificadas a partir desse lugar 

único.  

  

As atividades dos professores é uma ação que transcorre dentro de uma instituição. 

Por essa razão, sua prática está inevitavelmente condicionada. A ação observável é 

fruto da modelação que os professores realizam dentro de campos institucionais de 

referência. [...] para eles as possibilidades de escolher estão prefiguradas de algum 

modo dentro do campo que atuam (Ibidem, p.166).  

 

Fica claro, portanto, que o ato de alfabetizar é um agir “comum” de todos os 

professores alfabetizadores, uma atividade, um “exercício de alguma ação, o desempenho de 

uma função” (TODOROV, 2011, p.XII) que engloba atos particulares de cada professor. No 

entanto, é importante frisar que, 

 

[...] aqui não pensamos na unicidade e singularidade como um existir egoísta, sem 

interações, mas pensamos na não indiferença para com o outro. Reconhecer a nossa 

singularidade, não quer dizer que nos encerramos em nós mesmos [...] cada um 

assumimos responsabilidades, escolhemos um ponto de vista para seguir (GOMES, 

2014, p.11-12). 

 

Como nos mostra Luzia, é praticamente impossível práticas alfabetizadoras padrão, 

levando em consideração a singularidade dos sujeitos envolvidos, o que torna o ato de 

alfabetizar algo bastante complexo, cabendo ao professor uma prática oriunda de filiações 
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teóricas, avaliações, julgamentos, decisões, sentimentos, intuições que levam em consideração 

o conjunto das singularidades das crianças e dos seus contextos sociais. 

Para Sacristán (2000) o professor: 

 

Ao tratar de casos únicos não pode aplicar teorias ou técnicas-padrão, mas um 

processo de reflexão e de escolhas nas condições concretas da situação prática. Sua 

experiência prévia serve, bem como o conhecimento, mas a técnica não se deduz de 

forma automática desse conhecimento, mas do próprio processo de pensar e 

deliberar na situação a resolver (p.169).  

 

O professor não pode simplesmente partir de um modelo teórico estabelecido e decidir 

a sua prática sem levar em consideração as variáveis do contexto em que desenvolve a sua 

ação. Mesmo que por ventura algo inusitado acontecesse e todos os professores optassem por 

uma determinada concepção teórica, certamente haveria práticas com diversidade de 

configuração por conta da diversidade dos contextos escolares e das singularidades dos 

sujeitos envolvidos. 

Joana salienta que cada professor tem seu método de trabalhar, seja ele tradicional ou 

inovador. Ela evidencia que o alfabetizador está sempre fazendo escolhas, deliberando sobre a 

sua prática e, por isso, sem se ausentar dela. Isso acontece mesmo ele estando sob situações 

ou uma estrutura de controle como as diretrizes, por exemplo, ou outros mecanismos 

semelhantes, normatizadores das práticas docentes. Em suma, o “método ou atividade 

metodológica [...] [revela] ‘uma síntese prática de opções tomadas em variáveis de ordem 

psicológicas, didática, filosófica’ que para ser compreendido requer uma análise das posturas 

que adota nas mais diversas dimensões” (Ibidem, p.265, grifos do autor). Gimeno Sacristán ao 

tratar especificamente da relação entre o professor e o currículo, diz que: 

 

Ao tomar consciência de que a prática se dá numa situação social de grande 

complexidade e fluidez, se descobre que seus protagonistas tomam numerosas 

decisões de prévia reflexão [...]. Há que ser mediada por uma deliberação prudente e 

reflexiva dos seus participantes, ainda que os atos daqueles que participam na 

situação não sejam controlados por eles mesmos (Ibidem, p.49). 

 

Há sempre uma decisão a ser tomada onde nem sempre o alfabetizador tem controle 

absoluto sobre o como, quando, a quem e o porquê alfabetizar, mas cada ato seu é uma 

resposta a estas indagações, uma resposta pedagógica, e como disseram as professoras, com 

implicações pessoais e que produz profundos impactos e, nesse sentido, não pode deixar de 

ser levada em consideração nos estudos sobre as práticas. Cabe frisar que o professor pode 
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optar em fazer uso desse seu espaço de autonomia ou não. Seja qual for a sua decisão a sua 

prática será sempre sua obrigação, um não-álibi de sua existência singular. 

Com sua prática alfabetizadora o professor “responde ao outro, estabelece uma inter-

ação e também assume uma responsabilidade. Essa responsabilidade em que respondo e 

assumo, ocupando um lugar único, irrepetível, irreproduzível, só meu, já atende a uma 

necessidade ética” (BASSINELLO, 2014, p.27), um ato responsável/responsivo. 

Revisitando o conceito bakhtiniano: 

 

O ato responsável é, precisamente, o ato baseado no reconhecimento desta 

obrigatória singularidade. É essa afirmação do meu não-álibi no existir que constitui 

a base da existência sendo tanto dada como sendo também real e forçosamente 

projetada como algo ainda por ser alcançado (BAKHTIN, 2010b, p.99, grifos do 

autor). 

 

A prática alfabetizadora como ato responsável/responsivo, portanto, é o juízo de uma 

consciência inacabada diante das circunstâncias nas quais se encontra. 

Seguimos adiante com as falas das professoras sobre como elas concebem as práticas 

alfabetizadoras, pois de acordo Franco (2012) para “conhecer o sentido das práticas, é preciso 

adentrar no seu âmago, e este precisa ser buscado nos diálogos com as representações 

elaboradas de cada sujeito” (p.164). Maria, por exemplo, enuncia que a prática alfabetizadora 

é “como você vai ensinar o aluno, a [...] metodologia que você vai utilizar [...] para [...] aquele 

aluno atingir o objetivo que você quer que ele atinja [...] vai muito da relação do professor 

com o aluno, [...] da realidade da turma [...] que nível os alunos estão”. 

Joana se posiciona da seguinte forma:  

 

[...] eu acho que nós temos que estar abertos [...] a novidades [...] se está dando certo 

eu também quero fazer [...]. Acho que tem que ter aquela união de um passar para o 

outro o seu [...] conhecimento, porque às vezes [...] [o] conhecimento [...] de quem 

trabalha num método tradicional também pode resolver né? 

 

Para Luzia a prática alfabetizadora “é o que você [...] faz dentro e fora da sala de [...] 

aula [...] desde o planejamento na minha casa [...] para poder chegar na escola e trabalhar com 

meus alunos”. Mas Luzia esclarece: 

 

Lógico, a gente vem com um modelo pronto e quando a gente chega na escola tudo 

aquilo ali é mudado devido a alguma coisa que acontece de novo [...] então essa 

prática [...] é uma prática onde você vive modificando [...] a gente também como 

professora [...] [estamos] aprendendo a todo instante com os nossos alunos, com os 

nossos colegas. 

 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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Primeiramente notamos que o que os discursos destas professoras têm em comum é a 

concepção de uma prática alfabetizadora aberta, inacabada, sujeita às interferências 

contextuais, relacionais e das constantes atualizações tanto profissionais quanto pessoais dos 

seus autores. São práticas orientadas por um currículo comum, mas que na sua efetivação se 

apresentam com singularidades e particularidades, exigindo as assinaturas dos seus executores 

e responsáveis. “Um problema prático [que] é por natureza incerto e é preciso resolvê-lo por 

meio de um processo de deliberação. (SACRISTÁN, 2000, p.520. 

Maria citou as metodologias escolhidas pelo professor para alfabetizar, a relação entre 

professor e aluno, a realidade da turma e o nível de aprendizagem dos alunos como fatores 

presentes no dia a dia do professor alfabetizador que fazem com que a sua prática não seja 

inteiramente algo pré-estabelecido, mas que se constitui no cotidiano da sala de aula. Nesse 

sentido, “pode-se dizer que toda prática, toda tarefa, sejam estas quais forem, expressam um 

tipo de racionalidade, o que não significa que toda prática parta a priori de uma proposição 

racional, explícita e coerente” (Ibidem, p.262). 

Em conformidade com a fala de Maria também está a de Luzia para quem a prática 

alfabetizadora não acontece somente na sala de aula, mas também no tempo e no espaço onde 

o professor a planeja, um planejamento sujeito a alterações devido a situações não previstas 

do cotidiano da sala de aula. Isso demonstra que: 

 

Os professores quando preparam sua prática, quando realizam seus planos ou 

programações têm dois referenciais imediatos: os meios que o currículo lhe 

apresenta com algum grau de elaboração, para que seja levado à prática, e as 

condições imediatas de seu contexto (Ibidem, p.122). 

 

Desenvolvendo uma situação na qual, a prática docente é moldada pelo currículo e, 

este mesmo currículo é moldado pela prática concreta e ativa do professor. 

Metodologias e planejamentos são práticas que podem ser organizadas, de antemão, 

para atender determinadas demandas e expectativas educacionais por meio do currículo e 

outros mecanismos com convicções já estruturadas e impostas que fazem parte da atividade 

do professor, isso faz com que o seu ato de alfabetizar seja um ato objetificado “um conjunto 

de práticas sociais que atuam e influenciam na vida dos sujeitos de modo amplo, difuso e 

imprevisível” (FRANCO, 2012, p.152-153).  

Porém, o “professor em sala de aula atua com base em decisões já tomadas ou não; 

com base em convicções já estruturadas ou não” (Ibidem, p.156). A prática, neste caso, 

“supõe estabelecer uma ponte para moldar as ideias na realidade, um elo que liga as intenções 
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e a ação. De acordo com as ideias que orientem essa ponte, o processo de ensino e 

aprendizagem pode variar consideravelmente” (SACRISTÁN, 2000, p.282). 

Mesmo que o professor não possa fugir do currículo, das metodologias de 

alfabetização e do planejamento, atividades inerentes a sua profissão, ele conserva em suas 

práticas uma certa autonomia. “O professor escolhe tarefas, mas trabalha dentro de um quadro 

no qual algumas são possíveis e outras não. O limite da atuação nem sempre são evidentes 

para que os que agem dentro do quadro dado” (Ibidem, p.168). O que não pode ocorrer de 

forma alguma é o professor decidir a sua prática no vazio, pois “não é da natureza das práticas 

docentes se encontrarem avulsas, desconectadas de um todo, sem o fundamento das práticas 

pedagógicas que lhe dão sentido e direção” (FRANCO, 2012, p.163). 

Conforme enfatizaram as próprias professoras, além da unidade objetiva que faz parte 

da sua prática alfabetizadora enquanto ato responsável existe “a unidade irrepetível da vida 

realmente vivida e experimentada” (BAKHTIN, 2010b, p.43), o tempo e o espaço em que a 

vida se realiza, a qual elas não podem ignorar. Uma realidade que pode ser esteticamente bem 

mais produtiva do que aquela estabelecida conceitualmente.  

De acordo Bakhtin (2010b): 

 

Isso que existe como singular e historicamente real tem volume e peso maior do que 

qualquer unidade de ordem teórica e científica, mas esta diferença de peso, evidente 

para a consciência viva que a experimenta, não pode ser entendida por meio de 

categorias teóricas (p.51).  

 

Por exemplo, Luzia cita algo bastante importante sobre a prática alfabetizadora, ela 

não acontece somente no interior da sala de aula, somente na escola. Ela se estende a outros 

espaços a outras situações sem serem reconhecidas, muitas vezes. Quando “nos limitamos ao 

‘que acontece nas aulas’ nos escapará boa parte do papel didático e profissional dos 

professores, simplesmente porque se realiza fora desse âmbito” (SACRISTÁN, 2000, p.237). 

O papel do professor é mais amplo e complexo, exercido além de sua jornada de trabalho, isso 

faz com que o seu compromisso seja estendido para além dos seus alunos. Há nesse sentido 

uma extensão dos seus trabalhos professorais. 

 

Ao professor não se pede somente ensinar ou facilitar a aprendizagem e avaliá-la, 

mas também realizar trabalhos de tutoria pessoal, manter a ordem, organizar os 

recreios, preparar atividades extra-escolares, gestionar múltiplos aspectos 

burocráticos, etc. (Ibidem, p.238). 
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Essas práticas outras, acabam formando um todo configurador do arcabouço do seu 

trabalho docente. Além dessa extensão que há da prática docente para além da sala de aula 

Luzia sinaliza outra situação que faz parte da prática alfabetizadora e que o professor deve 

adquirir competência para lidar com ela, qual seja, a mudança no planejamento devido a 

alguma situação inesperada que surge na circunstância da sala de aula. Algo sempre possível, 

mas não previsível em se tratando de relações humanas. “Evidentemente, as interações 

particulares que se deem no transcurso das tarefas são imprevisíveis, mas o curso da ação não 

é espontâneo, em sentido estrito. Estas, tais como se mostram enquanto se realizam, têm uma 

estrutura” (Ibidem, p.209) que fazem com que a prática alfabetizadora não perca o seu 

sentido. 

Por sinal, o problema da relação com o outro como uma das causas definidoras das 

práticas alfabetizadoras foi significativamente ressaltada pelas professoras. Esse outro que 

pode ser tanto o aluno como também o colega, o coordenador da escola etc. Por meio destas 

relações o professor está sempre se atualizando no sentido de vivenciar novas situações 

acumulando outras experiências que incidirá sobre sua prática futura sempre inacabada em 

um constante devir.  

Luzia salientou que a todo instante está aprendendo com seus alunos e colegas, por 

essa razão a sua prática modifica-se constantemente. Para Joana o professor deve estar aberto 

a novidades, ela entende que tem que haver entre os professores união no sentido de um 

passar para o outro as suas experiências, o seu conhecimento para que uns aprendam com os 

outros. Maria enfatiza a relação entre professor e aluno.  

Certamente que, “Professores isolados em salas de aula fechadas não podem resolver 

problemas que lhes são comuns enquanto atravessam o tempo e o espaço de suas aulas” 

(CASTEDO, 1995 apud LERNER, 2002, p.98), mas a relação com o outro, evidenciada pelas 

professoras vai muito além da ajuda na resolução de problemas práticos do dia a dia. Elas 

evidenciam no sentido de que a nossa interação com o outro nos altera e consequentemente 

altera nossas ações, nosso discurso, nosso pensamento, devido ao nosso inacabamento. Como 

seres abertos e inacabados precisamos constantemente do outro para existir, para sermos 

quem somos em nossa incompletude. “Eu não posso passar sem o outro, não posso me tornar 

eu mesmo sem o outro; eu devo encontrar a mim mesmo no outro, encontrar o outro em mim” 

(BAKHTIN, 2010a, p.323). 

A relação entre professor e aluno, por exemplo, citada por Maria não pode ser 

entendida como um “contrato didático” onde essas relações acontecessem como contratos pré-

estabelecidos implicitamente, o que não quer dizer que elas não ocorram, apenas que esse tipo 
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de relação não dialógica dificilmente mudaria o planejamento de aula de um professor se “as 

atribuições que o professor e os alunos têm com relação ao saber estivessem distribuídas de 

uma maneira determinada, como se cada um dos participantes na relação tivesse certas 

responsabilidades” (LERNER, 2002, p.36) condicionadas. 

Portanto, a constituição do eu pelo outro se dá por meio da interação social, da 

interlocução, da palavra que penetra todas as relações e alarga a nossa consciência. “Essas 

palavras dos outros [que] trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 

assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos” (BAKHTIN, 2011, p.295) por meio do diálogo 

em um processo dialético com aquilo que é interno e externo a nós.  

 

Toda a essência da apreensão apreciativa da enunciação de outrem, tudo o que pode 

ser ideologicamente significativo tem sua expressão no discurso interior. Aquele que 

apreende a enunciação de outrem não é um ser mudo, privado da palavra, mas ao 

contrário um ser cheio de palavras interiores.  Toda a sua atividade mental, o que se 

pode chamar de “fundo receptivo”, é mediatizado para ele pelo discurso interior e é 

por aí que se opera a junção com o discurso apreendido do exterior 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.153-154).   

 

Movimento que é perfeitamente estendido para a relação professor e aluno, 

enfatizando o processo de alfabetização deste segundo. Porém, nem sempre isso acontece de 

forma harmônica. Os alunos, sujeitos ativos de sua aprendizagem podem responder de 

diversas formas ao planejamento do professor. Essa resposta do aluno no campo do sentido 

pode não ser necessariamente aquela que o professor apresentou em seu projeto de dizer, o 

aluno tem uma capacidade de força centrífuga que pode, inclusive, romper com determinado 

projeto de dizer do professor. Se o professor estiver muito arraigado em matrizes tradicionais 

de alfabetização ele sempre irá entender essa resposta do aluno como negativa, porque ele não 

consegue se enxergar exotopicamente, ele não consegue exercitar a sua posição alteritária. 

O conhecimento e as experiências que Joana considera importante que um professor 

passe para o outro, por exemplo, por ter dado certo consigo, não é garantia de sucesso para a 

prática de outro professor. Por outro lado, a experiência positiva de um professor pode 

tranquilizar o outro diante de uma concepção nova para ele, porque quase sempre o “‘novo’ 

preocupa pelo simples fato de ser novo – não é preciso averiguar se está bem fundamentado 

ou não -; o ‘velho’ tranquiliza pelo simples fato de ser conhecido, independente da 

sustentação científica ou teórica que possa ter” (LERNER, 2002, p.43) por essa razão o relato 

de um outro professor que já passou por essa experiência “nova”, ou por outra situação 

semelhante, pode tanto encorajar como desencorajar o colega. É como disse Joana: “se está 
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dando certo eu também quero fazer” nesse sentido, se não deu é provável que ela não queira 

experimentar.  

Portanto, as práticas alfabetizadoras demonstradas por estas professoras são práticas 

alteritárias, dialógicas, contextualizadas, inacabadas com características gerais compartilhadas 

coletivamente, modeladas historicamente, configuradas por meio de diretrizes oficiais, mas 

também por práticas singulares, únicas, eventivas que acontecem na interação, na 

interdependência com o outro. O professor só é professor porque existe o aluno, o aluno só é 

aluno porque existe o professor, porém o professor de ontem não é o mesmo de hoje, ele se 

atualiza de acordo com a sua vivência, o mesmo podemos dizer dos alunos. No que diz 

respeito a sua prática “Parece que o professor vai polindo paulatinamente o modo particular 

de realizar uma tarefa e que incorpore pouco a pouco “achados” de novas tarefas que surgem 

como inovações em sua atuação profissional” (Ibidem, p.216) como um processo de 

internalização de práticas outras que são avaliadas, adquiridas e assimiladas como suas por 

meio do processo de reconhecimento. 

 

5.2.2 Desenvolvimento das práticas alfabetizadoras pelas professoras 

 

Após entendermos como as professoras compreendem as práticas alfabetizadoras a 

partir dos seus estudos, suas vivências e experiências passamos agora a estudar de que forma 

elas colocavam em prática esses saberes. Começamos com a fala de Branca em que ela diz o 

seguinte: “Cada ano eu tenho uma turma diferente, então [...] cada ano eu procuro aperfeiçoar 

minha prática [...] adaptar todas as minhas ações, meu planejamento com aquela turma”. 

Ana expressa o seguinte: A “gente aproveita tudo que eles trazem, aproveita a vivência 

de cada um [...]. Aí entra minha prática porque eu vou observando, [...] eu vou me 

aperfeiçoando eu vou criando um tipo de organização [...] que condiciona essa aprendizagem 

para eles”. 

Luzia descreve como é feita a aferição do conhecimento prévio destes alunos: 

 

[...] primeiro a gente faz o que? Uma conversa né [...] então dessas experiências [...] 

é que a gente tende a [...] fazer um planejamento dentro dessa realidade. Não se 

esquecendo da parte burocrática mesmo, da questão do conteúdo que precisa ser 

trabalhada, agora de forma lúdica. 

 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/


124 

 

 

E por fim, Isaura: “primeiro é o relacionamento né, a questão da amizade [...], da 

convivência, da simpatia né, a interação [com] o outro, para depois partir [...] [para a] parte 

pedagógica”.  

Observamos nas falas de Branca, Ana e Luzia uma preocupação em ajustar as suas 

práticas de acordo com a realidade dos seus alunos e dos seus conhecimentos prévios. Branca 

e Luzia disseram fazer os seus planejamentos pedagógicos de acordo com os alunos que elas 

têm, assim, também Ana evidenciou que organiza a sua sala de aula para facilitar a 

aprendizagem dos seus alunos de forma a aproveitar as suas vivências anteriores.  

Conforme Sacristán (2000) nos chama a atenção: “Quando o discurso educativo 

moderno enfatiza a experiência dos alunos nas aulas, pode-se deduzir algumas consequências 

importantes [...] [e] chama a atenção sobre as condições ambientais que afetam tal 

experiência” (p.43, grifos do autor). Acontece que, somente enfatizar demasiadamente um 

discurso para que os professores ao alfabetizarem leve em conta a realidade do aluno sem de 

fato discutir essa realidade aumenta as chances desse professor desenvolver práticas 

alfabetizadoras reprodutoras do status quo são muito grandes. 

Corre-se o risco de repetir ou fortalecer a seguinte observação feita por Monteiro 

(2002): “É muito comum, ainda hoje, encontrarmos, em nossas escolas, professoras colocando 

culpa nas crianças, nas suas condições socioeconômicas e nos seus familiares, pela fraca 

aprendizagem em sala de aula” (p.41). Ou o que seria ainda mais grave, levarem “as 

professoras a terem comportamentos com preconceitos e com estereótipos desencadeando 

certas práticas que não correspondem ao que poderia estar sendo feito, recuperando aspectos 

do desenvolvimento das crianças” (p.39), ficando apenas na lamentação.   

Ao que nos parece, esse discurso sobre considerar a realidade do aluno tornou-se uma 

ideia nuclear para as professoras, passando esta ideia a ser uma das principais responsáveis 

“pelos resultados alcançados e para ele converge as discussões, evitando que o debate incida 

sobre a dinâmica social, o projeto da escola, a prática pedagógica, a concepção de 

conhecimento” (ESTEBAN, 2008, p.68) etc.   

Por outro lado, levar em consideração a realidade do aluno, os seus conhecimentos 

prévios, a preocupação de estabelecer primeiramente uma boa relação, como enfatizou Isaura, 

denota uma preocupação de tomar o aluno como medida de sua ação. Evidencia uma 

preocupação com o outro, uma prática alfabetizadora que não ignora a singularidade do outro. 

Um movimento que envolve a interação entre duas consciências. Um processo de amorização, 

uma ordem esteticamente fecunda. “Quando nos olhamos, dois diferentes mundos se refletem 
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na pupila dos nossos olhos” (BAKHTIN, 2011, p.21). Uma relação onde a empatia é mais 

forte do que a obrigação propriamente dita. É certo, como salienta Sacristán (2000), que  

 

[...] a relação pedagógica professor-aluno está muito condicionada pelo currículo, 

que se converte em exigências para uns e outros [...] [que não] se pode entender 

como são as relações entre alunos e professores sem ver que papéis representam 

ambos os participantes da relação na comunicação do saber (p.31).  

 

Mas notamos algo curioso nas falas das professoras, apesar de absorverem os 

discursos direcionados a elas sobre considerar a realidade do aluno, seu conhecimento prévio, 

as professoras não reconhecem esse processo como pedagógico, conforme podemos observar 

nas falas de Luzia e Isaura. Considerar a realidade do aluno, seus conhecimentos, estabelecer 

com ele relações de empatia para as professoras são coisas distintas do pedagógico, algo que o 

antecede, apesar de compor uma das fases das tarefas “do professor [que] desenvolvem-se em 

fases diferentes do ensino [...] pré-ativa, interativa e pós-ativa, que podemos fazer 

corresponder às de planejamento, desenvolvimento e avaliação” (SACRIATÁN, 2000, p.235, 

grifos do autor). Nesse sentido, discordamos da assertiva de Sacristán (2000) quando ele diz o 

seguinte: 

 

A relação pessoal se contamina da comunicação cultural – nitidamente curricular 

[...]. O professor e os alunos estabelecem tal relação como uma consequência e não 

como primeiro objetivo, mesmo que depois um discurso humanista e educativo dê 

importância a essa dimensão, inclusive como mediadora dos processos e resultados 

da aprendizagem escolar (p.31). 

 

 É certo que estas relações se dão em um contexto escolar, que o cumprimento de um 

currículo oficial seja o objetivo principal, mas o que estas professoras evidenciaram é que o 

currículo oficial é muitas vezes “contaminado” pelas relações pessoais que são estabelecidas 

nestas instituições, e como elas mesmas disseram, essa relação é algo primordial para que na 

interação entre o professor e o aluno, a aprendizagem deste segundo não venha a ser 

comprometida. 

Mas, isso não significa que as professoras não valorizam o pedagógico, a parte 

burocrática, como disse Luzia, pois elas estão cientes de que não “existe nem processo de 

ensino-aprendizagem sem conteúdo de cultura, e estes adotam uma forma determinada em 

determinado currículo” (Ibidem, p.30). Nesse sentido, para as professoras o pedagógico 

seriam as “tarefas formais, [...] aquelas que institucionalmente se pensam se estruturam para 

se conseguir as finalidades da própria escola e do currículo” (Ibidem, p.208) ainda que 

trabalhadas de forma lúdica, conforme enfatizou Luzia.  
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Diante do que expusemos, é importante ressaltarmos que quando as professoras 

orientam as suas práticas alfabetizadoras de acordo com a realidade dos seus alunos, com os 

conhecimentos prévios que eles trazem, entendemos essas práticas alfabetizadoras também 

como uma interpretação dessa realidade, uma ressignificação, uma resposta dialógica a ela, 

então o professor passa a ser visto conforme vimos mais claramente no enunciado de Ana, 

 

[...] como alguém que constrói significados sobre as realidades nas quais opera. O 

professor está envolvido num processo de observação, interpretação, construção de 

significados sobre a realidade pedagógica que lhe servem para prever 

acontecimentos e também guiam sua conduta (SACRISTÁN, 2000, p.172). 

 

E nesse movimento, mais uma vez, entra o fator pessoal tão enfatizado pelas 

professoras no primeiro momento da análise de suas falas, mas que na verdade sabemos que 

esse “pessoal” é resultado de uma dialética entre fatores internos e externos a elas enquanto 

sujeitos, porém, o resultado dessa dialética não se apresenta como uma síntese fechada e 

imutável, pelo contrário, ela é sempre aberta e inacabada. 

Ao falarem do desenvolvimento de suas práticas alfabetizadoras algumas professoras 

foram mais específicas desvelando inclusive o que elas estavam entendendo por “realidade 

dos alunos” e as metodologias utilizadas, como foi o caso de Branca e Joana. Branca, por 

exemplo, diz que entende como realidade dos alunos 

 

[...] essa realidade social deles, afetiva [...] que eu procurava trabalhar para ver se 

[eu] alcançava por outros caminhos o desejo deles, motivá-los a gostar da leitura e 

da escrita [...] fui trazendo vários materiais, coisas que eles usavam no dia a dia [...]. 

Algumas coisas davam certo, outras não davam, fui trocando. 

 

Já para Joana o “que vale a pena [...] é trabalhar muito com o concreto, a matemática 

então nem se fala, fica mais prazerosa, fica mais gostosa [...] do português eu acho que deve 

trabalhar muitos gêneros textuais”.  

Branca e Joana demonstraram por meio dos seus enunciados, terem assimilado em 

suas práticas alfabetizadoras a concepção do letramento, ou seja, assumiram a proposta 

denominada por Soares (1998) de alfabetizar letrando quando Branca diz trazer materiais que 

elas usam no dia a dia para trabalhar leitura e escrita, levando em consideração a realidade 

social e afetiva dos alunos e quando Joana acredita que se deve trabalhar com muitos gêneros 

textuais na disciplina de português. Conforme Soares (1998) “o ideal seria alfabetizar 

letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 
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escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (p.47, 

grifos da autora). 

No entanto, o professor deve estar atento a não restringir somente aos gêneros textuais 

do convívio do aluno como os rótulos e as placas, por exemplo. Da mesma forma não é 

obrigação da escola e também impossível inserir os alunos em todos os gêneros textuais que 

conviverão socialmente, ao longo da vida. Acreditamos que o mais harmônico seria partir 

destes gêneros do seu convívio e posteriormente inseri-los nos gêneros mais significativos que 

os ajudarão a se desenvolverem intectualmente. “Entre estes, seguramente se encontram os 

campos da literatura e das artes, pois o acesso a tais bens culturais, patrimônio da 

humanidade, deve ser privilegiado pela escola” (GERALDI, 2014, p.31) lidas pelos alunos ou 

narradas pelos professores a literatura pode desenvolver no aluno o gosto pela leitura. Esse 

gênero traz ainda consigo um elemento estético capaz de transformar a forma como vemos e 

compreendemos o mundo a nossa volta. Perissé (2014) vai ainda mais longe, para ele, 

 

[...] a literatura é perigosa porque põem em xeque nossas concepções de mundo, 

porque abre portas e janelas, desencadeia a memória, cutuca a imaginação, provoca 

abalos em nossas certezas, propõe valores, questiona outros, oferece a chance de 

representarmos no sentido da vida (PERISSÉ, 2014, p.34). 

  

Percebemos em Branca uma preocupação em encontrar meios para motivar os seus 

alunos no processo de alfabetização. Isso é bastante positivo pois denota uma atenção maior 

as respostas dos seus alunos com as atividades propostas. Uma forma não somente de avaliar 

seus alunos, mas também de avaliar a sua própria prática. Ao invés de culpabilizar os seus 

alunos pelo insucesso Branca diz criar e experimentar com eles novas possibilidades. 

Conforme ela relata, o que dava certo permanecia, o que não dava ela ia substituindo por 

novas alternativas. A professora demonstra, dessa forma, que não são somente os recursos que 

são importantes, mas a sensibilidade do professor para saber quando, como e com quem 

utilizá-los. Conforme Sacristán (2000): 

 

A dotação de materiais, aparelhos, modelos, etc., fornecem diferentes possibilidades 

de estimulação e de aprendizagem muito diversas [...]. O professor é uma fonte de 

estimulação particular, o primeiro, e mais definitivo recurso didático do ensino, ao 

mesmo tempo em que transmissor e modulador de outras influências exteriores. Daí 

que sua formação cultural e pedagógica seja o primeiro elemento determinante da 

qualidade do ensino (p.93). 

 

Joana demonstrou fazer distinção no uso dos materiais didáticos e das metodologias, 

mas de acordo com a disciplina trabalhada. A matemática, segundo ela, daria melhor 
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resultado se trabalhada com materiais concretos e o português com gêneros textuais. Podemos 

perceber na prática de Joana influência da Roda de Alfabetização, porém, acreditamos que 

quando ela diz que é isso que vale a pena ela esteja se referindo as suas experiências 

“pessoais”, uma vez que trabalhar com gêneros textuais não está restrito somente ao 

português, da mesma forma que trabalhar com materiais concretos está restrita a matemática. 

“Uma atividade terá mais valor do que outra se envolve o aluno com a realidade: tocando, 

manipulando, aplicando, examinando, recolhendo objetos e materiais e não só pintando, 

escrevendo, narrando etc.” (SACRISTÁN, 2000, p.307), envolvendo alunos com diferentes 

interesses, habilidades e níveis de aprendizagem, não importando a disciplina. 

Certamente se nos fosse possível observar as práticas alfabetizadoras destas 

professoras iríamos nos deparar com uma complexidade ainda maior em seu exercício de ser 

professora, iríamos ter uma noção mais detalhada de como os acontecimentos do cotidiano 

interferem e até conduzem as suas práticas, no entanto, como isso não foi possível devido ao 

projeto Roda de Alfabetização não estar mais ativo, conforme esclarecemos no início deste 

trabalho, os discursos das professoras nos mostrou o quão heterogêneo é a prática 

alfabetizadora e o quanto as professoras precisam se reinventar para se adequarem as 

circunstâncias distintas e as singularidades e pluralidades dos sujeitos para quem estas 

práticas são pensadas.  Ser professora é um exercício contínuo de aprendizagem, 

ajuizamentos, escolhas que incidirão sobre as suas práticas como um dever ético, um ato 

responsável/responsivo. 
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6. SENTIDOS ATRIBUÍDOS ÀS PRÁTICAS ALFABETIZADORAS DA RODA DE 

ALFABETIZAÇÃO PELAS PROFESSORAS 

 

Este capítulo está dedicado às análises das entrevistas realizadas com as professoras 

com ênfase nas questões referente ao projeto de intervenção Roda de Alfabetização. Nestas 

análises, procuramos por meio de categorias análogas o seguinte: destacar os sentidos das 

professoras sobre a Roda de Alfabetização; dizer na perspectiva destas professoras quem eram 

os alunos da Roda de Alfabetização; caracterizar as relações estabelecidas no interior do 

CMEVC no contexto da Roda de Alfabetização; revelar quais eram as metodologias utilizadas 

pelas professoras no contexto da Roda de Alfabetização; descrever as possibilidades e os 

impedimentos vivenciados pelas professoras do CMEVC no contexto da Roda de 

Alfabetização e as estratégias elaboradas por elas para contornar esses impedimentos.  

Entendemos, a partir de Mikhail Bakhtin, que cada professora, na condição de agente, 

ocupa uma posição única, produtiva e criativa no interior da escola enquanto um campo de 

atividade humana e dialógica e, ao mesmo tempo, são autoras nesse campo, pois, “nós somos 

todos autores [...] [na medida em que] levamos a linguagem a representar” (CLARK; 

HOIQUIST, 2008, p.41).  

Por ocuparem posicionamentos ideológicos distintos na escola, algumas na Roda de 

Alfabetização e outras no Ensino Fundamental Regular, optamos por analisar as falas das 

professoras separadamente nas categorias intituladas “Sentidos atribuídos pelas professoras 

do/da Ensino Fundamental Regular/Roda de Alfabetização”, com o intuito de evidenciar com 

maior clareza o ponto de vista das professoras de cada seguimento em relação ao projeto, 

algumas falando a partir do seu exterior e outras do seu interior refletindo, assim, as diferentes 

percepções das professoras a partir de suas esferas discursivas de onde avaliam em tons 

emotivo-volitivos a Roda de Alfabetização. Nas demais categorias essa separação não foi 

mais necessária, uma vez que consideramos os discursos a partir da posição exotópica de cada 

uma delas, para além de suas esferas discursivas. 

A análise do discurso das professoras a partir da sua posição exotópica é importante 

porque “Para conhecer o sentido das práticas, é preciso adentrar no seu âmago, este precisa 

ser buscado nos diálogos com as representações elaboradas por cada sujeito” (FRANCO, 

2012, p.164). Apesar da escola possuir um gênero discursivo relativamente estável que 

corresponde as relações dialógicas em seu cronotopo onde operam as forças centrípetas e 

centrífugas que organizam esse gênero, quando as professoras enunciam deste lugar, cada 

enunciado passa a ser também particular e individual na medida em que ele “pode refletir a 
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individualidade do falante” (BAKHTIN, 2011, p.265). É claro que isso não impede a 

existência de sentidos padronizados, compartilhados e arraigados historicamente, em alguns 

momentos devido ao pertencimento discursivo comum. 

No entanto, nem todo sujeito pode dizer/fazer as mesmas coisas, mesmo que estejam 

inseridos em um mesmo campo de atividade e cumprindo a mesma função social. Cada 

professora fala de um lugar distinto, cada agente cumpre ainda outros papéis fora da escola 

em que atuam, pois frequentam outros grupos sociais nos quais ocupam diferentes posições 

ideológicas e de sujeitos. Todos estes papéis contribuirão, de um modo ou de outro, na 

construção dos seus sentidos sobre a Roda de Alfabetização. “Logo a valoração/avaliação 

ética que o agente tem de fazer de seus próprios atos é o elemento unificador de todos os atos 

de sua atividade” (SOBRAL, 2008, p.232). Esta avaliação, portanto, em dialogia vai além da 

própria escola.  

 

6.1 Sentidos atribuídos pelas professoras do Ensino Fundamental Regular 

 

Sobre os sentidos atribuídos à Roda de Alfabetização iniciamos com a fala de Ana que 

se expressa do seguinte modo: “A gente às vezes ficava assim... inseguros! ‘Ô gente trabalha 

o assunto que a gente está trabalhando’ [...] [.Mas] a gente agradece muito o trabalho que 

houve na Roda de Alfabetização, então eu acho que [...] foi um processo positivo [...] por ver 

os resultados dentro da sala de aula né?!” Branca, por sua vez, relata que inicialmente   

 

[...] a proposta era de não usar nem papel [...] eu era contra [...] não sabia se iria dar 

certo [...] se ficasse só nos jogos [...], mas depois que foi introduzido a leitura e a 

escrita [...] eu avalio como positivo [...]. Eu tinha 32 (trinta e dois) alunos, todos eles 

com dificuldade de leitura e escrita, [...] quando tinha a Roda o número nesse 

momento diminuía, então fazia com que a professora (da Roda de Alfabetização) 

trabalhasse com 15 (quinze), com aqueles que tinham dificuldades gritantes e eu 

ficava trabalhando com aqueles outros [...]. Então proporcionava um trabalho 

melhor. 

 

Para Isaura: “teve avanço sim, o aluno [...] ele teve ajuda da Roda de Alfabetização. 

[...] Eu acredito que era um trabalho interessante, eu só não gostava por ser no mesmo período 

da minha aula. Eu acho que deveria ter continuado, mas no outro período”. Nesse sentido, 

podemos perceber que entre as professoras do Ensino Fundamental Regular os sentidos 

atribuídos a Roda de Alfabetização estão atrelados a forma como esse projeto as ajudava ou 

dificultava as suas práticas alfabetizadoras. 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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Ana evidencia na sua fala dois diferentes momentos vivenciados por ela junto à Roda 

de Alfabetização: um momento inicial marcado pela insegurança, enfatizada através do 

discurso citado, e outro, depois do projeto já ter sido incorporado na escola e ter apresentado 

resultados satisfatórios em sua sala de aula, fazendo com que ela se sentisse beneficiada pelo 

projeto. Assim como Ana, Branca em seu discurso também destaca dois diferentes momentos 

vivenciados por ela junto ao projeto: o contato com a proposta oficial do projeto na qual sua 

metodologia não previa o ensino da leitura e da escrita de forma tradicional, proposta que ela 

disse não concordar e o outro momento em que esse projeto já havia sofrido no interior do 

CMEVC mudanças significativas, mudanças estas do agrado de Branca por facilitar o seu 

trabalho em sala de aula. Isaura por sua vez acredita que o projeto teve aspectos positivos, 

mas que esses aspectos foram diminuídos devido ao transtorno de tirar o aluno da sala de aula 

regular que deveria haver continuidade, porém no turno oposto. 

De imediato chama a nossa atenção, neste primeiro momento, a fala em que Ana 

reproduz abruptamente um trecho do diálogo que ela e suas colegas utilizavam como recurso 

de persuasão junto às professoras da Roda de Alfabetização, com o intuito de fazê-las 

trabalharem em conformidade com suas práticas. Nesse sentido, o “discurso citado é visto 

pelo falante como a enunciação de uma outra pessoa, completamente independente na origem, 

dotada de uma construção completa, e situada fora do contexto narrativo” 

BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009, p.150). De acordo Ponzio (2008): “Não são palavras 

neutras, vazias de valorações, mas já alheias e com uma determinada direção ideológica, ou 

seja, expressam um projeto concreto, um determinado nexo com a práxis” (p.101). 

Entendemos que essa persuasão inicial caracteriza-se como um mecanismo de defesa 

diante da insegurança causada pela novidade, pelo desconhecido. Esse primeiro momento é 

marcado por expectativas e preocupações, uma vez que Branca, na condição de professora, se 

encontra diante de um novo desafio pedagógico dentro da escola, cujas consequências 

afetarão a organização do trabalho pedagógico que a escola já desenvolve e, 

consequentemente, incidirá em sua prática. Isso faz com que ela e demais professoras do 

Ensino Fundamental Regular, assim como Branca, adiante-se e intervenha, de certa forma, 

precavendo-se de possíveis “efeitos nocivos” causados por este projeto.  

Branca disse de imediato não concordar com a proposta original da Roda de 

Alfabetização de somente trabalhar a partir da psicomotricidade, utilizando apenas os jogos, 

deixando de fora recursos tradicionalmente consolidados como o papel. Branca além de 

evidenciar a sua descrença na proposta revela uma atitude ideológica conservadora frente ao 

processo de alfabetização e a partir destes indícios apresentados presumiu negativamente o 
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futuro, vivenciando antecipadamente o projeto e retirando desse “vivenciamento” critérios 

para opor-se a ele. Conforme Bakhtin (2011) esse processo ocorre da seguinte forma:  

 

O presente, o dado, o definido na imagem visual do objeto situado no raio da ação é 

separado e decomposto, durante a realização da ação, pela minha ação iminente, 

futura, ainda a ser realizada em relação a dado objeto: eu vejo o objeto da ótica do 

futuro vivenciamento interior, e essa é a ótica mais injusta para com o acabamento 

exterior do objeto (p.41).  

 

Essa injustiça se deve principalmente pelo fato desse julgamento prévio, desse medo 

antecipado do fracasso em relação ao projeto acontecer sem o professor se dar a chance de 

experimentar novas possibilidades. O que acabou acontecendo, relevado na fala de Branca, é 

que a Roda de Alfabetização acabou sendo subjulgada às necessidades e dificuldades da sala 

de aula. Enquanto no projeto ficavam os alunos com as dificuldades mais “gritantes”, ela 

ficava com o restante dos alunos, os “menos piores” e em quantidade reduzida e isso 

facilitava muito o seu trabalho.  Reproduzindo, assim, uma lógica frequentemente denunciada 

por estudiosos e pesquisadores: “Constantemente, os estudantes que fracassam na escola e são 

rotulados como tendo problemas de aprendizagem pertencem a grupos subalternizados, 

postos à margem da dinâmica social” (ETEBAN, 2008, p.70-71, grifos da autora), grupos 

estes formados na própria escola, uma vez que, conforme Roldão (2001): 

 

A turma é construída para agregar um máximo de alunos de característica tão 

semelhantes quanto possível, que funciona sempre, no plano curricular, 

separadamente das restantes, que é exposta em comum a um conjunto uniforme de 

ações docentes e que ocupa um lugar em uma sequência organizacional referenciada 

ao nível etário e à progressão do currículo enunciado (p.127).  

 

O re/agrupamento de alunos em turmas homogêneas seja qual for à característica que 

leva a esta re/organização é algo arraigado no interior da escola, de difícil desconstrução 

apesar do número crescente de estudos que têm criticado esta prática, demonstrado os efeitos 

nocivos que esta prática causa aos alunos, principalmente aqueles mais distantes de um 

modelo ideal de aluno aclamado pela escola e pela maioria dos professores.  

A partir da fala de Branca reafirmando o que havia dito Tereza anteriormente, no 

quarto capitulo deste trabalho, percebemos que as relações dialógicas estabelecidas entre os 

sujeitos da Roda de Alfabetização e os sujeitos “nativos” do CMEVC acabaram por gerar uma 

tensão, um jogo de forças centrípetas e centrífugas resultando em uma re/configuração do 

projeto na escola ao ponto de tornar não somente um reforço para os alunos, mas também para 

as professoras do Ensino Fundamental Regular.  
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De acordo com Almeida, Neves e Santos (2013), os estudos dos processos 

intersubjetivos mobilizados no trabalho não são neutros. Estes processos se aplicam ao grupo 

de professoras de nossa pesquisa, pois nos 

 

[...] ajuda a compreender que os homens não estão passivos diante dos 

constrangimentos organizacionais. Eles são capazes de se proteger de eventuais 

efeitos nocivos, desenvolvendo sistemas de defesa fundamentalmente por ação dos 

coletivos de trabalho (p.243). 

  

Após esse primeiro momento de impacto na prática dos agentes desta escola, o 

cotidiano, com sua força re/organizadora se encarrega de absorver e agregar ao projeto 

“características familiares” através das constantes interações, das negociações, dos diálogos, 

das relações dialógicas e dos tons emotivo-volitivos que há no interior deste campo de 

atividade, o que faz com que haja uma aceitação por parte das professoras do Ensino 

Fundamental Regular para além de uma deliberação da SMED. Forja-se, a partir de então, já 

nesse cotidiano, práticas dialógicas na dialética em três dimensões distintas: entre o 

documento prescrito, a experiência das professoras e a vivência no cotidiano da escola. E o 

resultado destes confrontos dialógicos acabaram sendo reconhecidos por Ana, Branca e Isaura 

como positivos.  

Conforme Franco (2012): 

 

[...] as práticas nunca são reflexo de imposições; elas reagem, respondem, falam e 

transgridem. Assim, os professores transformam suas práticas anteriores, criam 

artimanhas e táticas para adaptar-se às novas circunstâncias. Nesse processo, criam-

se satisfações e insatisfações (p.158). 

 

Isso acontece porque, conforme Almeida, Neves e Santos (2013): 

 

[...] em qualquer situação de trabalho existe uma defasagem entre o trabalho 

prescrito e o trabalho real. Na situação real, os trabalhadores recorrem às suas 

experiências a fim de antecipar às variabilidades técnicas e humanas que surgem no 

momento da realização das atividades e que não foram previstas ou catalogadas no 

ato de prescrição do trabalho (p.243). 

 

Diante da riqueza e da complexidade do cotidiano é praticamente impossível que um 

projeto consiga prever e antecipar as variabilidades do campo e as valorações/avaliações dos 

seus agentes como estas feitas por Ana: “ainda que tiravam os meninos [da sala], que tinha 

uma ruptura [...] no conteúdo [...] [era] uma ajuda muito grande para eles (os alunos)”. Em 

seguida ela explica sua posição: “Porque muitas vezes eles ficavam um período todo na sala 
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de aula, mais eles [...] ainda não eram alfabetizados né, pra poder entender o que a professora 

estava falando para poder distribuir [...] seu pensamentozinho diante das atividades”. Ou esta 

fala de Branca: “elas (as crianças) não gostaram de ir para a Roda [...] eles não entenderam a 

brincadeira como um processo de aprendizagem [...] mas depois que foi introduzido a leitura e 

a escrita eles foram tendo uma postura diferente”. 

Além das questões de ordem pedagógica, vivenciadas em sala de aula, Ana e Branca 

revelam, em suas falas, que leitura e escrita são conteúdos imprescindíveis para se chegar a 

outros níveis de aprendizagens “onde ler e escrever sejam instrumentos que permitem 

repensar o mundo e reorganizar o próprio pensamento” (LERNER, 2002, p.18).  Pois é a 

“aprendizagem da leitura e da escrita como a apropriação de meios que vão possibilitar às 

crianças a construção do seu próprio conhecimento, potencializando-se a conhecer e atuar 

sobre o conhecimento já acumulado historicamente” (ARAÚJO, 2001, p.84). Destes recursos, 

leitura e escrita, carecia uma grande parte dos alunos de Ana e também de Branca, o que 

justificava para elas a necessidade do acompanhamento da Roda de Alfabetização, porém, a 

partir da sua “reformulação”. 

  A justificativa de Ana do porque considerava a Roda de Alfabetização “uma ajuda 

muito grande para os alunos”, ainda que com todas as perdas citadas por ela, e da avaliação de 

Isaura de que achou o projeto positivo apesar dela não gostar de ter que dividir o turno da sua 

aula com o projeto, tem como pano de fundo um conjunto de situações desfavoráveis para a 

aprendizagem dos alunos, vivenciadas pela educação pública do município de Vitória da 

Conquista, principalmente no Ensino Fundamental que levaram as professoras a superarem 

esses desafios junto a Roda de Alfabetização em prol de um resultado de maior impacto 

positivo. 

Conforme sinalizamos no início deste trabalho e reforçado pela fala de Tereza, o 

sistema de ensino organizado em ciclos constitui-se em uma dessas situações, ainda um 

desafio enfrentado pelas professoras por elas não conseguirem trabalhar de forma satisfatória 

nessa perspectiva de ensino. Conforme sinalizamos anteriormente, essa proposta foi 

implantada de forma “apressada”, não houve a devida preparação dos professores e das 

escolas, como um todo, para recebê-la e efetivá-la como deveria ser. Por isso que as 

professoras veem a Roda de Alfabetização como uma “ajuda” para amenizar essa situação e 

reverter o fracasso escolar que levou o Ensino Fundamental a “um caos”, a “um colapso”, 

conforme palavras de Tereza. Para Esteban (2008), uma das dificuldades enfrentadas pelas 

professoras em trabalhar no ensino organizado em ciclos é, 
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A impossibilidade de reprovar os estudantes [que] coloca em tensão a compreensão 

da homogeneidade nos processos e nos produtos de escolarização, deixando de ser 

satisfatórias as referências, até então consideradas claras, definidas e rigorosas, com 

que se demarcavam os passos dos estudantes e o ritmo de sua caminhada (p.69). 

 

A tentativa de re/organização do ensino acabou por gerar dúvidas e crises que 

desencadearam outros problemas na prática pedagógica das professoras na medida em que 

elas não souberam lidar com as grandes diferenças entre os estudantes em uma mesma sala de 

aula, o que as obrigava a fazer escolhas optando, na maioria das vezes, entre os alunos mais 

“adiantados”, em detrimento daqueles mais “atrasados”. Isso ocorre porque, “Diante de uma 

criança vista como incapaz de aprender, a professora não encontra meios para ensinar. O 

processo ensino-aprendizagem não se realiza satisfatoriamente quando posto em um quadro 

de desigualdade” (ESTEBAN, 2008, p.76). Esse descompasso nas práticas pedagógicas 

acabou desencadeando na Rede Municipal de Educação, o que Ana, Branca e Isaura viram 

acontecer em suas turmas de Ensino Fundamental: o aumento do número de crianças 

analfabetas e sua impotência diante do problema. Infelizmente, este não é um problema 

vivenciado exclusivamente no município de Vitória da Conquista. Segundo Azevedo (1997): 

  

A conclusão inevitável desse retrato sem retoque não é a de que boa parte da 

infância brasileira está analfabeta porque permanecem à margem do sistema escolar, 

e sim a de que, muito pelo contrário, passa pela escola sem aprender. 

Metaforicamente poderíamos dizer que a infância brasileira vem sendo 

analfabetizada pela escola... (p.38). 

   

De acordo Grossi (2004), a não alfabetização é uma realidade das escolas. Mesmo 

com a implantação dos ciclos, em algumas localidades brasileiras, os resultados ainda são os 

mesmos ou até piores, alunos com até 9 (nove) anos de escolaridade que ainda são 

analfabetas. Segundo a autora: 

  

Praticamente é a escola responsável pelos 50 milhões de analfabetos adultos no país 

e pela sua contínua reprodução nas salas de aula do ensino fundamental, ainda hoje, 

por conta da incapacidade de guiá-los à condição de leitores e de escreventes, 

mesmo depois de vários anos de escolaridade (p.138). 

 

Conforme Esteban (2008), com os ciclos não se pode mais contar com instrumentos e 

mecanismos explícitos de reprovação, classificação e exclusão, “para oferecer diferentes 

lugares desiguais na hierarquia escolar” (p.75) é incorporado outros dispositivos de 

marginalização para o aluno que apresenta alguma desvantagem na aprendizagem. O discurso 

ambivalente “que associa escola e democracia permite também a configuração de projetos, 
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mesmo que frágeis” (Ibidem, p.75) que visam resolver os problemas desses alunos que foram 

causados, na maioria das vezes, pela própria instituição escolar.  

Mesmo com todas as dificuldades vivenciadas no contexto da Roda de Alfabetização, 

as professoras do Ensino Fundamental Regular, após os primeiros momentos de insegurança 

se sentem agradecidas por compartilhar de alguma forma, seus anseios com outras 

professoras. Apesar das diversas dificuldades, elas viam nesse mecanismo uma “grande 

ajuda”, à medida que seus alunos recebiam atenção que na maioria das vezes estava além do 

seu alcance devido à falta de condições objetivas que as obrigavam a fazer escolhas no limite 

de algumas situações. Nesse sentido, consideramos que o projeto foi também para elas uma 

grande ajuda. 

 

6.2. Sentidos atribuídos pelas professoras da Roda de Alfabetização 

 

Neste tópico evidenciaremos o que pensavam as professoras da Roda de Alfabetização 

sobre essa proposta. Joana, ao falar sobre a Roda de Alfabetização, afirma o seguinte: “Ah! 

Eu fiquei muito encantada porque eu participei desse projeto e foi um projeto que acrescentou 

muito em minha vida [...] eu tinha outra visão da alfabetização e depois do projeto da Roda eu 

fiquei assim, encantada”. 

Luzia afirma o seguinte: “o projeto da Roda de Alfabetização me fez crescer muito 

como profissional [...] até porque a proposta [...] ela é muito boa [...]. Lógico que tem coisas 

que você acaba discordando um pouquinho né, porque não é de sua prática”. Quando 

perguntada que coisas eram estas que ela não concordava Luzia respondeu: “A parte que eu 

não gostava é que [...] a gente tirava o aluno [...] da sala regular, eu acho que a [...] Roda de 

Alfabetização ela deveria funcionar no horário oposto onde o aluno teria maior tempo [...] 

porque o processo ele é demorado”.   

E Maria completa dizendo: “o projeto da Roda [...] foi muito gratificante [...] a gente 

aprendeu muito com esse projeto e assim, tinha suas dificuldades [...] do aluno não aceitar, 

mas depois a gente foi superando essas coisas todas e teve muito mais frutos positivos que 

negativos”.  

As falas de Joana, Luzia e Maria revelam uma outra dimensão da Roda de 

Alfabetização, a de formação continuada. Esta formação foi necessária, uma vez que a 

materialização da Roda de Alfabetização é perpassada, essencialmente, por práticas 

alfabetizadoras condizentes com uma concepção específica de alfabetização, ao qual este 

projeto se sustentava.  
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Como é possível depreender das falas destas professoras, a formação que receberam 

perpassou não somente pela dimensão profissional, mas também, pessoal. Essa formação fez 

com que elas olhassem a alfabetização por uma nova perspectiva, um novo ponto de vista 

para além daquele que elas concebiam até então como alfabetização. Isso porque a profissão 

docente não é estática, seja em nível pessoal ou social. Em conformidade com o estudo 

realizado pela Fundação Victor Civita, sobre a formação continuada de professores em 

estados e municípios brasileiros, publicado em 2011, a formação docente é uma atividade 

humana, complexa, com características próprias, exercida em unidades escolares singulares 

constituídas social e intersubjetivamente. 

Diante das várias justificativas para a formação continuada do professor mencionada 

nesse estudo, acreditamos que o que mais justifica esta “iniciativa” na Roda de Alfabetização 

é o fato  

 

[...] de que o campo educacional é muito dinâmico [e diversificado], requerendo que 

os educadores lidem constantemente com novos conhecimentos a respeito do 

processo ensino-aprendizagem. Essa situação requer, assim, que a base conceitual e 

as habilidades pedagógicas dos professores sejam constantemente expandidas e 

aprimoradas, de modo que consigam atender às novas demandas que a profissão lhes 

coloca (CIVITA, 2011, p.13-14).  

 

No caso específico destas professoras, podemos dizer que a formação continuada 

recebida por elas no interior da Roda de Alfabetização, bem como a concepção de 

alfabetização que fundamentou este projeto, permitiu que elas dessem um novo sentido à sua 

profissão, enquanto professoras alfabetizadoras e, consequentemente, as suas práticas 

alfabetizadoras por meio do processo de reconhecimento, uma vez que na profissão docente a 

técnica não é suficiente, mas a esta deve ser somada outras dimensões tais como a estética, “a 

ética, a política e o emocional” (Ibidem, p.16) etc. Estas dimensões não são aspectos isolados 

da totalidade do docente, uma vez que a estética e a ética 

 

[...] implica preocupar-se genuinamente com o bem-estar e o desenvolvimento dos 

alunos. A [...] [política] indica que só a reflexão não basta para construir um bom 

professor: ele precisa aprender a refletir de maneira crítica sobre si mesmo, sobre a 

profissão e sobre seus alunos para poder lutar melhor, na escola e fora dela, pela 

construção do futuro almejado. Finalmente, no que tange ao envolvimento 

emocional, Hargreaves indica ser central recuperar a alegria de ensinar e aprender, a 

surpresa diante do novo, a satisfação por conseguir enfrentar novos desafios e por 

superar conflitos, sentimentos que foram, aparentemente, excluídos da escola, 

deixando em seu lugar a angústia, a ansiedade e a frustração (Ibidem, p.16).   
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 Nesse sentido, uma boa formação, na concepção das próprias professoras, é aquela 

que perpassa por várias dimensões do seu ser para além de uma instrumentalização técnica. 

Joana, para além do sentido individual, explicita também, sentidos compartilhados 

intersubjetivamente com suas colegas, professoras do CMEVC sobre a Roda de 

Alfabetização: 

 

Eu avalio [a Roda de Alfabetização] como um projeto que deixou saudades [...] não 

só para a [...] gente que participou, mas também para os professores das salas 

regulares que sentiram muita falta e sentem até hoje e perguntam [o] porque de ter 

acabado, porque fez a diferença. 

 

Luzia também faz uma avaliação semelhante: “a Roda era positiva, ela surtia muito 

efeito. [...] Eu gostaria que a Roda de Alfabetização retornasse”. E Maria, na condição atual 

de professora de Ensino Fundamental Regular revela: “eu mesmo estou aqui na sala de aula, 

eu percebo o quanto [...] faz falta e eu acho assim, que ele seria melhor ainda se ele tivesse na 

época [...] sido no turno oposto”.  

De acordo com o dicionário Houaiss (2009) saudade é um “sentimento melancólico 

devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou à ausência de experiências 

prazerosas já vividas”. Esse é o sentimento que Joana, Luzia e Maria experimentam ao 

avaliarem, em tons emotivo-volitivos a Roda de Alfabetização. É também um sentimento que 

Joana diz compartilhar com todas as outras professoras que estiveram envolvidas no projeto. 

É certamente um sentimento compartilhado com tantos outros professores do Brasil que viram 

extinguir, em sua escola, uma política que de alguma forma, estava “fazendo a diferença”. 

Conforme nos informou Tereza, houve todo um processo de negociação para que o projeto 

fosse absorvido pela escola da melhor forma possível. Após o projeto ser incorporado ao 

cotidiano desta escola por quatro anos e meio, fazer parte da vivência das professoras que a 

partir dele estabeleceram novas relações e novas práticas, recebem a notícia que o projeto 

seria encerrado.  Nas palavras de Joana, “houve um choque”. 

Segundo Cerdeira e Almeida (2012) a descontinuidade política na educação é um 

problema sério e recorrente, ela ocorre, principalmente, quando há troca de governo de 

partido diferente ou troca de gestores em algum setor da administração ligada, diretamente, a 

educação. Além da perda de investimentos há outras consequências observáveis na escola: 

“Perde-se a comparabilidade e a capacidade de analisar a evolução das políticas e da 

qualidade da educação. Os professores se tornam descrentes e desmotivados, alimentando um 
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movimento de rejeição e resistência” (CERDEIRA; ALMEIDA, 2012, p.8) para com as 

políticas futuras. 

 Essa interrupção, inevitavelmente, abre uma lacuna no cotidiano da escola, obrigando 

as professoras e a escola, como um todo, a re/organizarem as suas práticas e, agora sozinhas, 

se veem obrigadas a re/elaborarem outras estratégias de enfrentamento do problema da não 

alfabetização das crianças na idade certa
54

. Todo este processo marca a vida das professoras, 

deixando nelas uma sensação de abandono, como comprova Joana em sua fala: A Roda de 

Alfabetização “é um projeto que deveria ter continuado [...] [por] que os alunos precisam 

realmente [...]. A gente vê a realidade do ensino do município [...] são alunos que [...] estão 

carentes e precisando muito disso”. 

De acordo Almeida, Neves e Santos (2013) verifica-se “com as docentes que os 

programas e projetos educacionais em curso são vistos como medidas imediatas e paliativas 

que não resolvem efetivamente os problemas da educação e da qualidade do ensino, já que 

não envolvem processos mais amplos” (p.254-255). Do ponto de vista da prática dos 

professores, todas estas mudanças conduzem a uma constante reestruturação em seus 

trabalhos, perdendo o foco de direção, contribuindo assim para um sentimento de 

“desprofissionalização [...] perda de identidade profissional” (Ibidem, p.255) e, 

acrescentaríamos, perda da crença em sua própria prática. 

Ao final, Joana, apesar de tudo, ainda se mantém esperançosa e desejosa ao confessar: 

“eu espero que tenha algum projeto [...]. Se voltar a Roda ou que não seja a Roda, que tivesse 

outro parecido”. A fala de Joana possui uma entonação de apelo que se fundamenta no seu 

conhecimento da realidade do Ensino Fundamental do município de Vitória da Conquista. 

Enquanto professora, neste contexto, ela sabe que a educação ainda apresenta muitas 

fragilidades e também sabe que sem uma política de intervenção fica ainda mais difícil 

superar os problemas como os que Maria demonstra enfrentar, na condição atual de 

professora do Ensino Fundamental Regular. Segundo Maria, contar somente com a prática do 

professor regular para resolver o problema da não alfabetização escolar não é o suficiente. De 

acordo Sacristán (2000) o professor quase nada pode fazer nesse sentido: 

 

O trabalho do professor é a concretização dos encargos que a sociedade e o sistema 

educativo atribuem ao docente. As decisões sobre a educação e sobre as práticas de 

ensino foram retiradas do professor [...]. As decisões são tomadas pela regulação 

burocrática do sistema educativo (p.243). 

                                                           
54

 Com a instituição do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, foi determinado a idade de 8 (oito) 

anos como ideal para a alfabetização e o terceiro ano do Ensino Fundamental como ano limite para que esse 

processo se concretize. 
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Conforme a citação de Sacristán e as falas de Joana e Maria, fica evidente que ao 

professor restam poucas posições de decisão, restando-lhe apenas a angústia de ver reduzida a 

potencialidade de sua prática. 

A partir das falas de Ana, Branca, Isaura, Joana, Luzia e Maria podemos afirmar que 

todas as professoras atribuíram sentidos positivos à Roda de Alfabetização, de um modo 

geral, todas concordaram que os alunos que frequentavam o projeto eram alunos “carentes” e 

que realmente “precisavam dessa ajuda”. Porém, enquanto os sentidos atribuídos pelas 

professoras do Ensino Fundamental Regular estão atrelados aos aspectos de ensino e 

aprendizagem, os sentidos atribuídos pelas professoras que atuaram no interior do projeto 

fazem referências aos seus sentimentos e vivências profissionais e pessoais no interior desta 

proposta.  

Enquanto Ana se sente grata ao projeto por ver em sua sala de aula os resultados 

positivos em relação a aprendizagem dos seus alunos, apesar do prejuízo em relação aos 

conteúdos, Branca avalia como positivo por ela dividir com a professora da Roda de 

Alfabetização as dificuldades de se trabalhar com uma turma heterogênea, com níveis 

diferenciados de aprendizagem, auxiliando-a a desenvolver um trabalho melhor com aqueles 

que permaneciam de forma integral na sala de aula; Isaura avalia como positivo mas 

demonstrou ficar incomodada com a saída dos seus alunos da sala no mesmo período de suas 

aulas, sentimento compartilhado também por Joana que diz se sentir incomodada em ter que 

retirar os alunos da sala de aula regular e preferia que o projeto fosse no turno oposto. Para 

Joana, Luzia e Maria o projeto lhes propiciou um enriquecimento profissional e pessoal; Para 

Maria houve mais pontos positivos do que negativos, apesar de inicialmente haver uma 

resistência por parte dos alunos. Joana e Luzia desejariam que o projeto retornasse porque ele 

continuaria fazendo a diferença, inclusive, Joana além de sentir saudades alimenta, ainda, a 

esperança de que este projeto retorne, ou mesmo outro nos mesmos moldes venha substituí-lo.  

 

6.3 O aluno da Roda de Alfabetização na perspectiva das professoras 

  

Neste tópico, o nosso objetivo principal é compreender como as professoras percebiam 

empaticamente o aluno da Roda de Alfabetização e, a partir dessa percepção, direcionavam as 

suas práticas alfabetizadoras. Partimos do pressuposto de que todo ato humano é sempre um 

ato para o outro e mediado pelo outro, o acabamento exotópico dado pelo professor a esse 

aluno tem a ver também com a forma de como esse aluno o afeta esteticamente. “A criação 

estética é, pois, um exemplo particularmente bem sucedido de um tipo de relação humana: 
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aquela em que uma das duas pessoas engloba inteiramente a outra e por isso mesmo a 

completa e a dota de sentido” (TODOROV, 2011, p.XIX).  

Em nosso contexto de discussão, esse processo de empatia se daria da seguinte forma: 

uma professora, a partir da sua posição exotópica se coloca no lugar do aluno para enxergá-lo 

a partir dele mesmo e, em seguida, retorna ao seu lugar. Esse retorno é o momento da 

objetivação no qual a professora se afasta da individualidade, apreendida na empatia, para 

compreendê-la. Agora, após este retorno a si, o seu existir-evento foi acrescentado, conforme 

Bakhtin (2011). Este é um movimento ético, estético e epistemológico de ir até o outro que 

acontece de forma simultânea
55

. É mediante esse processo que podemos compreender a 

prática docente como um agir ético, um ato responsável/responsivo “pois é nele que o sujeito 

é convocado” (AMORIM, 2009, p.22). Nesse sentido, compreender o aluno também é 

compreender o meu dever em relação a ele. 

Para Freire (2002) uma prática docente ética 

 

Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte. O 

combate em favor da dignidade da prática docente é tão parte dela mesma quanto 

dela faz o respeito que o professor deve ter à identidade do educando, à sua pessoa, a 

seus direito de ser (p.39). 

 

Nesse sentido, o ato responsável/responsivo é ao mesmo tempo um agir ético. Esse ato 

que parte de um eu em direção a um outro é sempre uma responsabilidade pessoal minha, 

mesmo quando ocupo um papel representativo como o de professor, por exemplo, pois “Cada 

representação [que assumo na sociedade] não suprime, mas simplesmente especializa a minha 

responsabilidade pessoal” (BAKHTIN, 2011, p.112) para com o outro.   

Compreender como as professoras concebiam o aluno da Roda de Alfabetização é 

importante não somente para entender o direcionamento de suas práticas alfabetizadoras, mas 

também, porque nesse processo fica explícito a concepção de si que era vivenciado pelo aluno 

através das suas professoras. Uma vez que o sujeito toma consciência de si e se define sempre 

a partir do outro, e esta vivência implica, certamente, tanto aspectos positivos quanto 

negativos isso por que,  

 

[...] avaliamos a nós mesmos do ponto de vista dos outros, através do outro 

procuramos compreender e levar em conta os momentos transgredientes a nossa 

própria consciência: desse modo levamos em conta o valor da nossa imagem externa 

do ponto de vista da possível impressão que ela venha a causar no outro (Ibidem, 

p.13-14). 
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 Esse processo se dá de modo isócrono, só descrevemos assim, didaticamente, para melhor ser compreendido. 
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Para evidenciarmos estas questões, a partir desse momento iniciamos com as falas das 

professoras, começando com Luzia. Sobre os alunos da Roda de Alfabetização ela entende 

que “cada criança ela [...] é única né, cada uma vem de uma família [...]. Então, geralmente 

[são] os alunos que tem dificuldade na aprendizagem [...]. São [...] [de] idade avançada, já 

perderam várias vezes de ano”. Para Branca “eles eram alunos de famílias super carentes [...] 

tinha alunos [que] repetiu três, quatro, cinco vezes o terceiro ano”. Segundo Joana, eles 

“chegam no primeiro, [no] segundo ano com aquela fraqueza [...] aquela insuficiência...”. 

Isaura complementa que eram aqueles que tinham “baixo rendimento”. E no geral, de acordo 

com Maria “eram crianças que tinham mais de [...] oito anos e que [...] apresentava 

dificuldades”.   

De acordo com as professoras, os alunos da Roda de Alfabetização, geralmente, 

alunos oriundos de classes sociais menos favorecidas, de famílias carentes, de turmas de 

terceiro ano acima, em “idade avançada”, eram alunos que traziam consigo uma trajetória de 

insucesso no seu processo de alfabetização, desde o início de sua entrada na escola e foi se 

agravando com o avançar de cada ano de escolaridade. Para Tacco e Branco (2008): 

 

As relações que as escolas estabelecem com seus alunos, desde sua chegada à 

escolarização básica, têm favorecido situações de ruptura. As avaliações que são 

impostas, as expectativas criadas, aliadas a preconceitos incontestes quanto a 

idealizações sobre as condições necessárias para a aprendizagem efetiva [...] fazem 

com que alunos e professores se olhem, frequentemente, com desconfiança (p.40). 

 

Essa compreensão de que os alunos da Roda de Alfabetização são alunos que já 

entram na escola com deficiência, com insuficiência, que são alunos oriundos de famílias 

carentes, com dificuldade de aprendizagem, de baixo rendimento que já vem com um 

histórico de repetência, pode levar os professores, de modo geral, a não se sentirem 

responsabilizados por estes fracassos. O que significa, do ponto de vista do professor, manter 

as suas práticas isentas de questionamentos, uma vez que supostamente o aluno já traz 

consigo o germe desse fracasso. Isso porque, supostamente, esta é aquela “criança que não 

aprende como a maioria e não “acompanha” a turma; a que não corresponde às expectativas 

da escola (e da professora) passa a ser considerada, muitas vezes, como incapaz para 

aprender” (SAMPAIO, 2008, p.91). Mas, apesar dessa ideia construída sobre esse aluno com 

dificuldades na aprendizagem, Sacristán (2000) chama a nossa atenção para o seguinte: 

 

É importante que o professor saiba que existe correlação entre as diferenças sócio-

cultural e econômica dos indivíduos na sociedade com as oportunidades educativas e 

os resultados escolares, por exemplo. Mas também é preciso ajudá-lo a ver como 
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essas diferenças se reproduzem nas próprias práticas que ele realiza, nos métodos 

[...] que ele preconiza, etc. (p.272). 

 

Portanto, o professor não pode negar que haja essa correlação, mas na medida em que 

ele não se sente responsável, que ele não procura, por meio de sua prática, responder com 

meios criativos para superar essas questões na sala de aula ele acaba sendo um reprodutor 

dessas desigualdades. Por isso, o professor é inteiramente responsável e não pode se eximir 

dessa sua responsabilidade, uma vez que é nisso que implica e exige a sua prática docente. 

Em conformidade com Bakhtin, Franco (2002) diz que a consciência é, semiologicamente, 

estruturada e é por meio da linguagem que 

 

[...] a consciência pode ser compreendida enquanto apropriação dos atos vivenciados 

pelo indivíduo, nas relações com outros indivíduos e com o mundo [...] a atividade 

partilhada é responsável por produzir significações que, ao serem apropriadas, criam 

o plano do sujeito, ou seja, a sua consciência (p.329).  

 

Nesse sentido, fica evidenciado que o professor é responsável não somente pela 

aprendizagem do seu aluno, mas, também pela imagem que o aluno constrói de si, através de 

sua relação com o professor. Ao ressaltar somente os aspectos negativos desse aluno, o 

professor acaba ajudando-o a internalizar e a sedimentar uma construção negativa de si 

mesmo, portanto, o professor também acaba se tornando responsável pela não alfabetização 

desse aluno, pelo seu insucesso. Isso porque nesse “preciso ponto singular no qual [esse 

professor se encontra] [...], nenhuma outra pessoa jamais esteve no tempo singular e no 

espaço singular de um existir único [...]. Tudo o que pode ser feito por mim não poderá nunca 

ser feito por ninguém mais, nunca” (BAKHTIN, 2010b, P.96). Claro que o professor pode 

“ignorar a atividade e viver apenas da passividade, pode-se procurar demonstrar o próprio 

álibi no existir, pode-se ser impostor. Pode-se abdicar da sua obrigatória singularidade (da 

singularidade do próprio dever ser)” (Ibidem, p.99), mas ainda assim será uma escolha 

responsável dele. 

Em conformidade com as falas de Branca e Joana, Soares (2003) entende que o 

fracasso escolar, em nível de alfabetização, não se explica somente pela complexidade do 

processo em si, mas tem bases também de ordem social, cultural, linguísticas etc., pois 

segundo a autora, do contrário “não se justificaria a predominância incidência desse fracasso 

nas crianças das classes populares” (p.21). 

A partir de Soares (2003) entendemos que o aluno da Roda de Alfabetização que já 

vinha, na sua maioria, de uma estrutura social que não favorecia a igualdade de acesso aos 
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bens materiais e simbólicos ao chegar à escola sofria um novo processo de seleção e exclusão, 

onde era mostrado a ele, a sua “incapacidade de aprender” com o mesmo empenho e agilidade 

exigida e esperada pela escola.  

Na perspectiva de Soares (2003), recorrendo às ideias do filósofo francês Louis 

Althusser sobre sua teoria dos Aparelhos Ideológicos do Estado e aos estudos em conjunto de 

autores como Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron; Christian Baudelot e Roger Establet, 

concebe a escola como uma instituição dualista, seletiva e reprodutora das desigualdades 

sociais. Ela cita alguns mecanismos pelos quais esse processo ocorre na escola: 

 

Basta afirmar que o processo de alfabetização, na escola, sofre talvez mais que 

qualquer outra aprendizagem escolar, a marca da discriminação em favor das classes 

socioeconomicamente privilegiadas. A escola valoriza a língua escrita e censura a 

língua espontânea que se afaste muito dela [...] as crianças das classes privilegiadas, 

por suas condições de existência, adapta-se mais facilmente às expectativas da 

escola [...] esse contexto escolar com seus preconceitos linguísticos e culturais, afeta 

o processo de alfabetização das crianças [...] das classes populares [...]. Acrescente-

se que, nesse contexto de falsos pressupostos sociais, culturais e linguísticos, a 

escola atua, na área da alfabetização, como se ela fosse uma aprendizagem “neutra”, 

despida de qualquer caráter político (Ibidem, p.22, grifos da autora). 

 

Não podemos deixar de concordar, em parte, com Soares (2003) sobre a função 

reprodutora da escola quando a própria autora e demais estudiosos sobre o assunto apresentam 

resultados de fracasso em nível de alfabetização e quando a própria coordenadora do CMEVC 

nos relata a sua realidade, conforme evidenciaremos mais adiante. Porém, esta não deve ser e 

certamente não é a sua função primordial. 

Barbosa (1994), ao questionar e atribuir parte do fracasso na alfabetização às 

metodologias utilizadas, afirma que “50% das crianças que frequentam escolas públicas 

fracassam no seu intento de se alfabetizarem” (p.24). Em uma análise histórica Soares (2003) 

apresenta dados sobre a alfabetização no Brasil nas décadas de 1940, 1960, 1970 e 1980 e 

constata que menos de 50% “das crianças brasileiras conseguiam romper com a barreira da 1ª 

série” (p.13).  

Atualmente, por conta do grande número de estados brasileiros que vem adotando o 

ensino organizado em ciclos, modalidade cuja retenção só ocorre de um ciclo para outro, o 

terceiro ano passou a ser o ponto crítico no que diz respeito à alfabetização, pois, conforme 

preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013) o ciclo 

de alfabetização deve prosseguir sem interrupção.  

  

Para evitar que as crianças de 6 (seis) anos se tornem reféns prematuros da cultura 

da repetência e que não seja indevidamente interrompida a continuidade dos 
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processos educativos levando à baixa autoestima do aluno e, sobretudo, para 

assegurar a todas as crianças uma educação de qualidade, recomenda-se 

enfaticamente que os sistemas de ensino adotem nas suas redes de escolas a 

organização em ciclo dos três primeiros anos do Ensino Fundamental, abrangendo 

crianças de 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade e instituindo um bloco 

destinado à alfabetização (p.122). 

 

 O que não quer dizer que o problema da qualidade na alfabetização em proveito da 

classe popular esteja sanado, apenas está camuflado e isso aparece em um momento 

específico, quando a criança está no terceiro ano e é retida, impedida de ingressar no próximo 

ciclo. De acordo dados do site QEdu
56

, uma plataforma de informações educacionais do 

Brasil, entre os anos de 2010 a 2013, o terceiro ano foi o seguimento que mais reprovou no 

Ensino Fundamental. No entanto, os avanços são visíveis, apesar de tudo: 2010, 13,4%; 2011, 

12,8%; 2012, 12,6% e 2013, 11,9% de reprovações. 

Em nível local, segundo afirma Tereza, no ano de 2011 foi feito um levantamento no 

CMEVC e o resultado foi o seguinte: de uma média de 180 (cento e oitenta) alunos de terceiro 

ano houve retenção de 56 (cinquenta e seis) alunos, ou seja, uma média de 31% (trinta e um 

por cento)
57

 de alunos reprovados, retidos no terceiro ano. Um resultado preocupante em 

relação à média nacional, mas ela comemora e diz que no município “foi uma das melhores 

escolas em avanços”. Este percentual foi obtido com o apoio da Roda de Alfabetização. Isso 

nos faz pensar que a escola não é passiva. Mesmo diante de uma força que a obriga a 

reproduzir as desigualdades sociais ela resiste e reage. Do mesmo modo entendemos que o 

histórico de fracasso do aluno não é algo dado, mas construído histórica e socialmente e, por 

isso mesmo, passível de mudança, de desconstrução. 

Ainda sobre as suas percepções em relação aos alunos da Roda de Alfabetização as 

professoras continuam descrevendo. Joana disse que esse aluno era “aquele que estava com 

dificuldade, com a autoestima lá em baixo” e Luzia afirma e complementa: “São alunos com 

baixa autoestima, não tem interesse [...] e por serem indisciplinados eles acabam não 

querendo se dedicar muito”. Segundo Branca: “Eram alunos que já estavam muito 

desmotivados” e para Ana o aluno da Roda de Alfabetização era aquele aluno “preguiçoso. 

Que já é o comportamento normal da sala de aula”.  

Lembremos-nos do que disse Luzia anteriormente, que cada criança é única e vem de 

diferentes contextos familiares, realçando desta forma que cada aluno tem suas 

particularidades, suas necessidades que devem ser atendidas de forma específica. Esse seu 
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 http://www.qedu.org.br 
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 Não pudemos confirmar estes dados por ter sido um levantamento feito pela própria escola em seu interior e 

analisar documentos desta instituição está além do nosso objetivo com este trabalho.  
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cuidado em fazer esta observação está de acordo a sua concepção de alfabetização e de prática 

alfabetizadora evidenciada nos itens 5.2.1 e 5.2.2 do quinto capítulo desta pesquisa em que 

nos dedicamos a discutir estas questões, em que ela disse levar em consideração essas 

particularidades ao elaborar a sua pratica. No entanto Luzia, assim como as demais 

professoras, ao construírem uma imagem alteritária desse aluno converge em seus discursos 

ao refletirem e refratarem a partir de suas posições exotópicas a imagem desse aluno 

enfatizando somente os aspectos negativos, refletindo assim um retrato, uma representação 

simplificada desse aluno. 

Conforme Faraco (2009) “a refração [é] [...] o emaranhado de milhares de fios 

dialógicos tecidos pela consciência socioideológica (isto é, pelo todo da criação ideológica) 

em torno de cada objeto” (p.56), neste caso, o aluno da Roda de Alfabetização. “E refratar 

significa, aqui, que com nossos signos nós não somente descrevemos o mundo, mas 

construímos [...] diversas interpretações (refrações) desse mundo” (p.50-51, grifos do autor). 

No caso das professoras em relação aos alunos da Roda de Alfabetização, por compartilharem 

e refletirem a partir de um mesmo contexto macro que é a escola e das mesmas esferas 

discursivas, estas interpretações/refrações apresentam-se bastante similares. 

De acordo com Bakhtin (2011): 

 

[...] na vida nós respondemos axiologicamente a cada manifestação daqueles que nos 

rodeiam: na vida, porém, essas respostas são de natureza dispersa, são precisamente 

respostas a manifestações particulares e não ao todo do homem, a ele inteiro; e 

mesmo onde apresentamos definições acabadas de todo o homem [...] essas 

definições traduzem a posição prático-vital que assumimos em relação a ele, não o 

definem (p.3).  

 

Portanto, desmotivado, com baixa autoestima, sem interesse, indisciplinado, 

preguiçoso, são acabamentos que as professoras assumem em relação a estes alunos que 

frequentavam a Roda de Alfabetização e que somente se dão por elas ocuparem a posição de 

professoras e eles a de alunos, de fato tais representações não definem estes alunos enquanto 

sujeitos em sua integralidade. Isso não quer dizer que estas representações não tenham 

consequências negativas para estes alunos, pelo contrário, uma vez que “o outro ocupa o lugar 

de revelação daquilo que desconheço em mim” (SOUZA; ALBUQUERQUE, 2013, p.52), 

portanto, deve-se prezar na relação entre professor e aluno o compromisso ético.  

Em uma concepção bakhtiniana, Souza e Albuquerque (2013) dizem que, 

 

Na vida devo me sentir responsável pela criação do meu semelhante, assim como 

dependo dele para dar forma e sentido à minha existência interna. Podemos destacar 
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três momentos de tomada de consciência do sujeito, que se revelam no encontro na 

vida: o outro para mim; eu para o outro; eu para mim mesmo (p.52, grifos das 

autoras). 

 

Nesse sentido, somos responsáveis também, pela imagem que o outro constrói de si, 

apesar de não termos controle sobre as consequências que essa imagem acarretará em sua vida 

como um todo. Mas devemos ter compreensão de que a falta de controle não nos torna menos 

culpados, não uma culpa moral, mas uma culpa relacionada ao nosso existir-evento.  

Em termos de nível de aprendizagem, o aluno da Roda de Alfabetização para Ana, 

muitas vezes era aquele “completamente cru em termos de alfabetização [...] não sabia nem 

ler e nem escrever”. Para Joana eles “não conseguiam ler [...], não sabiam o alfabeto completo 

[...]. E havia casos que estava [...] na parte [...] pré-silábica, era só trabalhar mais um pouco 

[...]. [Tinha] aqueles que não conseguiam realmente fazer nada”. E Segundo Isaura esse aluno 

“era fraquíssimo na leitura e na escrita”. Isaura aproveita ainda para falar de um caso 

específico: “Teve [...] uma menina mesmo que estava fraquíssima, eu nem [...] pensava que 

ela ia conseguir avançar, aí com pouco tempo [...] deu um estalo [...] [a] menina melhorou 

bastante, conseguiu avançar e até [...] foi aprovada”. 

Percebemos que as professoras veem o aluno da Roda de Alfabetização a partir de três 

perspectivas: centrada na sua origem socioeconômica, em suas “características pessoais”, 

características resultantes de suas representações e, por fim, centrada em seus níveis de 

aprendizagem e trajetórias de insucesso escolar. Ressaltamos que nas três perspectivas as 

entonações foram de caráter negativo. De acordo Amorim (2009) o “sentido de um 

pensamento é a sua entonação. Ali onde um pensamento deixa de ser não-indiferente é 

exatamente o ponto/acontecimento do seu sentido” (p.24). As entonações das professoras se 

mostraram convergentes porque a “entonação, para Bakhtin, é sensível às vibrações da 

atmosfera social, e é através dela que os interlocutores entram em contato” (KRAMER, 2013, 

p.35) atribuindo assim, sentidos semelhantes a semelhantes “objetos”. 

Isaura nos causou estranheza ao se surpreender com o avanço rápido de uma aluna, em 

especial, na Roda de Alfabetização. Ela demonstrou descrença quanto ao progresso dessa 

aluna ao ponto de ficar admirada com o seu avanço e aprovação. Notemos que Isaura, assim 

como a maioria das professoras, demonstrou dar um acabamento estereotipado aos alunos do 

projeto. Elas não se educaram nas suas capacidades apreciativas para olhar os alunos, ouvi-

los, senti-los e a partir de então, refletir sobre as suas práticas alfabetizadoras em relação a 

capacidade e as potencialidades desses alunos. Porque somente depois que o professor 
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ampliar a sua capacidade apreciativa e mudar a imagem que ele tem desse aluno ele será 

capaz também de transformar a sua prática alfabetizadora. 

De acordo Costa (2002), o modo como concebemos o nosso aluno está atrelado a 

diferentes componentes internos e externos a nós que refletem na imagem que temos desse 

aluno. São as “nossas representações internas das realidades externas [...] nossos modelos 

mentais, conceitos, preconceitos, ideologias, fantasias, valores, referências e perspectivas 

fundamentais em experiências anteriores” (COSTA, 2002, p.79). 

Quando Joana afirmou que teve alunos que não sabiam de nada, e Ana que alguns 

alunos eram “crus”, fica claro que elas estavam falando de uma perspectiva muito distante 

daquela vivenciada pelo aluno, ao mesmo tempo em que contradisseram as suas próprias 

concepções sobre alfabetização e práticas alfabetizadoras relatadas no quinto capítulo. Weisz 

(2002) diz que o professor deve sempre procurar, no processo de ensino e aprendizagem da 

alfabetização, retomar os conteúdos prévios dos alunos e que estes conhecimentos prévios não 

devem ser confundidos com nenhum conteúdo já ensinado pelo professor.  

Se o professor não sabe o que o aluno pensa sobre determinado conteúdo que ele quer 

que o aluno aprenda “o ensino que ele oferece não tem ‘com o que dialogar’” (Ibidem, 42) se 

torna uma prática sem muitas possibilidades. O “diálogo é a maneira criativa e produtiva do 

eu aproximar com suas palavras às palavras do outro, construindo uma compreensão que [...] 

é sempre uma proposta, uma oferta, uma resposta aberta a negociações e a novas construções” 

(GERALDI, 2013, p.15) dialógicas.  

Joana demonstra, em sua fala, conhecer os critérios de base construtivista de 

classificação dos alfabetizandos na fase de escrita, estudados e evidenciados por Emilia 

Ferreiro e Ana Teberosky em seu livro Psicogênese da língua escrita. No entanto, 

demonstrou não reconhecer esse pensamento em sua prática, uma vez que  

 

[...] a psicogênese da língua escrita abriu esta possibilidade de o professor olhar para 

a criança e acreditar que para aprender ela pensa, que aquilo que ela faz tem lógica e 

que se eu não enxergo é porque não tenho instrumentos suficientes para perceber o 

sentido que está posto ali (WEISZ, 2002, p.45). 

 

A partir de então podemos compreender que não existe criança que não sabe de nada, 

não importa em qual fase ela esteja: pré-silábico, silábico, silábico-alfabético ou alfabético. 

Ou mesmo anterior a estas fases. Leitura e escrita, conforme Ferreiro e Teberosky (1985):  

 

[...] inicia-se muito antes do que a escola o imagina, transcorrendo por insuspeitados 

caminhos. Que além dos métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, existe um 
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sujeito que busca a aquisição do conhecimento, que se propõem problemas e trata de 

solucioná-los, seguindo sua própria metodologia (p.11). 

 

As autoras entendem que existe um caminho que deve ser percorrido pela criança para 

que a escrita vá adquirindo sentido e se constitua em objeto do seu conhecimento, desde as 

garatujas aos dois ou três anos de idade até a escrita alfabética, “o final desta evolução”. 

A partir das falas aqui analisadas, compreendemos que os sentidos das professoras em 

relação aos alunos da Roda de Alfabetização são convergentes ao conceberem negativamente 

estes alunos a partir das três perspectivas por nós elencadas: centrada na sua origem 

socioeconômica; em suas “características pessoais”, características resultantes de suas 

próprias representações e, por fim, centrada em seus níveis de aprendizagem e trajetórias de 

insucesso escolar.  

Para as professoras, o aluno da Roda de Alfabetização era o aluno pobre, desmotivado, 

com baixa autoestima, sem interesse, indisciplinado, preguiçoso, que entrava na escola com 

insuficiência e, no que diz respeito a sua aprendizagem, apresentava ritmos diversificados 

existindo aqueles considerados “crus” e que “não sabiam fazer nada”. Imaginamos que essa 

seja uma das justificativas do porque algumas dessas professoras se surpreenderam quando 

alguns de seus alunos devolveram uma aprendizagem de forma rápida em um projeto como a 

Roda de Alfabetização, ao invés de questionar e investigar “os porquês” deste progresso.  

Evidenciamos que as professoras não se sentem responsabilizadas por esta condição 

dos alunos e nem pela forma como eles avaliam a si próprios, mantendo suas práticas estáveis, 

não reconhecendo os diferentes níveis e ritmos de aprendizagem e não valorizando os seus 

conhecimentos prévios, conforme elas haviam dito anteriormente que faziam. Talvez porque, 

conforme Weisz (2002) a maioria das professoras estavam confundindo aqui conhecimentos 

com conteúdos curriculares sistematizados. Portanto, evidenciamos que as práticas 

direcionadas a estes alunos eram frutos de uma ideologia que veem esses alunos através das 

suas fragilidades, evidenciadas através de um parâmetro pré-estabelecido de aluno ideal e não 

por suas capacidades e potencialidades. 

 

6.4 A relação entre os sujeitos do CMEVC no contexto da Roda de Alfabetização 

 

Mikhail Bakhtin (2011) reconhece três tipos distintos de relações: entre objetos, entre 

sujeito e objeto e entre sujeitos. Somente as relações entre os sujeitos são pessoais, 

personalizadas, valorativas e, mutuamente se influenciam. Não importa a posição hierárquica 

nem o lugar ocupado pelo sujeito em um campo de atividade. Na condição de seres 

inacabados e abertos, aluno(s)-aluno(s), aluno(s)-professora(s), professora(s)-professora(s) 

etc., estão se constituindo sempre no cotidiano da escola. Por esta razão, o sujeito nunca 

coincide consigo mesmo e sua vida autêntica “só é acessível a um enfoque dialógico, diante 
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do qual ele responde por si mesmo e se revela livremente” (BAKHTIN, 2010a, p.67, grifos do 

autor). 

As relações sociais são interdependentes como uma grande rede invisível. Não existe 

professor sem aluno, professor sem professor, aluno sem aluno, aluno sem professor etc. São 

todos constituídos e construídos nas relações que estabelecem uns com os outros. É por meio 

da relação com o outro que o sujeito se apercebe e encontra a sua posição no mundo, o seu 

lugar. 

  

Isso porque o próprio homem não consegue perceber de verdade e assimilar 

integralmente nem a sua própria imagem externa, nenhum espelho ou foto o 

ajudarão; sua autêntica imagem externa pode ser vista e entendida apenas por outras 

pessoas, graças à distância espacial e ao fato de serem outras (BAKHTIN, 2011, 

p.366).  

 

A partir desse distanciamento é que cada professora de nossa pesquisa se colocava em 

relação aos seus alunos e as suas colegas, posição exotópica com o seu excedente de visão, 

distância a partir da sua posição central, emotivo-volitiva, em relação aos demais. Faz-se 

necessário compreender, do ponto de vista destas professoras, como eram estabelecidas as 

relações entre estes sujeitos na escola, no contexto da Roda de Alfabetização, para melhor 

entendermos de que forma estas relações afetavam e conduziam às suas práticas 

alfabetizadoras. 

 

6.4.1 A relação entre os alunos e as professoras 

 

Iniciamos nossa análise a partir das relações que eram estabelecidas entre o aluno da 

Roda de Alfabetização e as suas professoras, do Ensino Fundamental Regular e do projeto de 

intervenção. Relação esta que está diretamente ligada ao processo de ensino e aprendizagem e 

por isso pode ter implicações tanto positivas quanto negativas no desenvolvimento do aluno, 

ainda que não possamos acompanhar esse desenvolvimento devido às limitações 

espaço/temporais dessa pesquisa.  

De acordo Vigotski (1998), a importância das relações para o aprendizado do aluno 

está na 

 

[...] distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (p.112). 

 



151 

 

 

Na fase escolar da criança esta orientação requer qualidade, no sentido de fazer com 

que os alunos se tornem autores de sua aprendizagem e não fiquem totalmente dependentes 

dos adultos. Para isso é importante considerar que “Toda aprendizagem precisa ser embasada 

em um bom relacionamento entre os elementos que participam do processo, ou seja, aluno, 

professor colegas de turma” (KULLOK, 2002, p.11), dentre outros. Nesse sentido, a 

aprendizagem acontece de forma dialética – entre o sujeito e o seu meio –, permeado por 

diferentes relações dialógicas. 

A relação do aluno da Roda de Alfabetização com as professoras, Ana entende que 

“eles (os alunos) achavam que os dois estavam ali para ajudar [...], eles dividiam o carinho 

tranquilamente”. Isaura “percebia que existia certa diferença [...]. O professor deles [...] era o 

professor da sala regular. Lá (no projeto) eles tinham como um suporte”. Em contrapartida 

Maria esclarece que: 

 

[...] tinha aluno que tinha a mesma relação com a gente (professoras da Roda de 

Alfabetização) [e] com o professor da sala regular, mas tinha alguns alunos [...] que 

eles tinham uma resistência maior com o professor da sala regular [...] até por conta 

dessa questão do nível das atividades [...]. Às vezes o professor da sala dele passava 

coisas [...] que ele não conseguia fazer, então ele achava que o professor não estava 

ajudando. 

 

Observando essas relações, Luzia relata que “via essa questão do aluno [...] está 

respondendo
58

 o professor da sala regular [...], não fazendo as atividades [...]. Mas [...] eu não 

tive problema [...] porque eu sou uma professora mais dura [...], eu cobro muito, eu exijo 

muito respeito, eu exijo muito do meu aluno”. Branca conta que: 

 

[...] eles (os alunos) gostavam, e as professoras (da Roda de Alfabetização) eram 

muito carinhosas com eles [...]. Quando eles estavam na Roda de Alfabetização eles 

se comportavam melhor do que na sala regular [...] [lá] eram poucos alunos, dava 

para a professora pegar mais no pé [...]. E para a gente (professores do Ensino 

Fundamental Regular) é muito aluno na sala [...] acho que o comportamento piora 

um pouco. 

  

Quanto a Joana ela explica que “a relação com o professor da Roda [era] muito bom, 

porque assim, eles (os alunos) [...] viam que eles estavam tendo mais atenção por conta de ter 

menos alunos, de ser um trabalho direcionado somente para eles”. 

Notemos que a forma como estas professoras percebem essa relação é bastante 

diversificada e parcial, mas apresentam elementos semelhantes nos seus discursos. Na maioria 

das vezes os seus discursos tendem a favorecer as suas próprias posições, seja enquanto 

                                                           
58

 Responder no sentido de fazer “má-criação”. 
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professoras do Ensino Fundamental Regular, seja como professoras da Roda de 

Alfabetização. Percebemos que as suas justificativas para as supostas tomadas de posições dos 

alunos externam também os seus próprios ajuizamentos.  

Para Isaura, os alunos tinham como referência de professor aquele do Ensino 

Fundamental Regular, uma vez que eles recebiam do professor da Roda de Alfabetização 

apenas um “suporte”, deslegitimando assim, as práticas das professoras da Roda de 

Alfabetização. De acordo com Maria essa relação dependia do aluno, mas evidencia que parte 

deles tinha maior resistência com o professor do Ensino Fundamental Regular e atribui a isso 

as atividades que eram elaboradas por estes professores, em desacordo com os níveis de 

aprendizagem que os alunos se encontravam. Lembramos que no item 5.1.1 deste texto 

dissertativo Maria destacou que a dificuldade inicial do projeto era que os alunos não 

aceitavam a proposta, aqui ela já fala a partir de um outro momento onde as relações ficaram 

mais consistentes e a proposta havia sofrido reformulações no CMEVC. 

Já Luzia diz ter observado um comportamento, digamos inaceitável, dos alunos com a 

professora do Ensino Fundamental Regular e afirma não ter tido esse tipo de problema por 

adotar com esses alunos uma postura mais rígida. E Joana atribui a boa relação dos alunos 

com as professoras da Roda de Alfabetização devido à atenção que elas davam para eles em 

decorrência da pouca quantidade de alunos. 

Ana e Branca assumiram posturas diferenciadas das demais professoras. Ana concebe 

essa relação como harmônica por entender que o aluno compreendia que recebia contribuição 

das duas professoras e demonstrava isso através do carinho que era dedicado a ambas. Branca 

por sua vez admite que os seus alunos preferiam o projeto às suas aulas e atribui isso ao 

carinho que os alunos recebiam das professoras da Roda de Alfabetização e a pouca 

quantidade de alunos nas salas do projeto, fator que segundo ela favorecia estas professoras a 

dar mais atenção a eles. De um modo geral podemos dizer que as professoras evidenciaram 

que as relações entre alunos e professoras dos dois seguimentos se deram basicamente por três 

vieses: afetividade, controle organizacional e metodologia. 

Ana se mostra bastante segura em relação aos sentimentos dos alunos, o carinho dos 

alunos para com as duas professoras era o termômetro de sua satisfação para com ambas e, 

Branca reconhece que os alunos recebiam mais carinho e atenção no projeto. A afetividade é 

um fator positivo, pois “se houver afetividade há possibilidade de pôr em prática o respeito 

mútuo, tão necessário para o desenvolvimento das relações pessoais em qualquer que seja o 

meio humano e, através dele, a aprendizagem flui com mais facilidade” (SILVA, 2002, p.61) 

uma fez que cognição e afetividade não estão dissociadas do processo de ensino e 
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aprendizagem. No entanto, conforme esclareceu Branca, Maria e Joana em suas falas, a 

afetividade, a atenção aos alunos necessita de condições objetivas para que tais preceitos 

tornem-se parte das práticas docentes de um modo geral.  

De acordo com Branca e Luzia, as condições objetivas interferem inclusive no 

comportamento dos alunos. Na concepção de Branca, pelo fato de no projeto ter poucos 

alunos o professor tinha condições de “pegar mais no pé” deles enquanto que na sala de aula 

regular o comportamento desses alunos piorava um pouco. Luzia constata uma certa diferença 

no comportamento dos alunos, porém, ela atribui o bom comportamento deles no projeto 

devido a sua postura “dura” e exigente para com eles.  

Gimeno Sacristán (2000) acredita que: 

 

O número de alunos por aula é muito importante para o exercício e a qualidade de 

uma série de funções do professor. A um maior número de alunos para cada docente 

atender, este selecionará tarefas e estratégias que, de forma econômica, lhe permitam 

dar uma certa atenção simultânea a eles [...] [mas] é impossível esperar que um 

professor controle o progresso desse número alto de alunos, observando múltiplos 

aspectos para seu maior conhecimento (p.242-243). 

 

Estas falas denotam que as professoras da Roda de Alfabetização tinham um maior 

controle sobre os alunos em relação às professoras do Ensino Fundamental Regular e esse 

controle nos pareceu, para elas, um elemento importante no desenvolvimento de uma boa 

prática alfabetizadora. Talvez esse controle maior no projeto seja porque, conforme nos 

informou Tereza em outro momento, na Roda de Alfabetização o atendimento a esses alunos 

era mais individualizado, “atendimento tête-à-tête, corpo a corpo”.  

De acordo com Sacristán (2000):  

 

A disciplina, em qualquer método pedagógico, é vista como condição de eficiência 

no ensino, e todo professor deixa transparecer isso muito claramente quando se 

defronta com a situação complexa de uma aula [...]. A diferença está em como se 

estabelece essa disciplina. Uma estruturação fechada do trabalho do aluno é um 

elemento tão disciplinado como qualquer imposição exterior, mas é um recurso 

técnico de controle da conduta, alheio na aparência à manifestação de vontades 

exteriores (p.229). 

 

Mas, para além da quantidade reduzida de alunos nas turmas da Roda de Alfabetização 

que favorecia essa disciplina, Maria e Joana evidenciam um outro fator que influenciava o 

aluno a optar/gostar mais do projeto do que das aulas nas salas de aula regulares, as atividades 

direcionadas exclusivamente para eles de acordo com os seus níveis de aprendizagem. Isso é 

muito importante porque na concepção de Sacristán (2000) cada aluno “é uma unidade de 
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aprendizagem que requer coerência de tratamentos. Diversos professores propõem, às vezes, 

tarefas contraditórias e com níveis de exigência que fazem com que o trabalho do aluno fique 

mais difícil” (p.197). 

As professoras deixaram evidente o quanto as condições favoráveis são importantes 

para o bom relacionamento entre professor e aluno e, consequentemente, para a aprendizagem 

desse último. Essa compreensão demonstra o quanto às condições afetivas, metodológicas e 

de infraestrutura refletem nos fatores qualitativos da escola, desde a relação entre os sujeitos 

até o próprio desenvolvimento do aluno. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais consta a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010 

que define para a Educação Básica, dentre outras coisas, no título IV, o acesso e permanência 

para a conquista da qualidade social, Artigo 10: 

 

§ 2º Para que se concretize a educação escolar, exige-se um padrão mínimo de 

insumos, que tem como base um investimento com valor calculado a partir das 

despesas essenciais ao desenvolvimento dos processos e procedimentos formativos, 

que levem, gradualmente, a uma educação integral, dotada de qualidade social: I – 

creches e escolas que possuam condições de infraestrutura e adequados 

equipamentos; [...] III – definição de uma relação adequada entre o número de 

alunos por turma e por professor, que assegure aprendizagens relevantes (BRASIL, 

2013, p.65). 

 

 O conteúdo da Resolução reconhece a importância da infraestrutura para o bom 

desempenho dos alunos, mas na realidade da grande maioria das escolas brasileiras o 

professor tem vivenciado situações extremamente distantes daquilo que se encontra 

estabelecido no documento. De acordo o estudo realizado por Neto, Jesus, Karino e Andrade 

(2013), as condições de infraestrutura das escolas é um dos fatores negativos que tem refletido 

nas avaliações padronizadas, aqui no Brasil, consequentemente, esse fator tem refletido 

diretamente na relação entre professor e aluno e consequentemente, na qualidade da educação. 

Conforme os autores: “É importante proporcionar um ambiente físico, aqui denominado 

infraestrutura escolar, que estimule e viabilize o aprendizado, além de favorecer as interações 

humanas” (Ibidem, p.78). 

A partir das falas das professoras, entendemos que a relação entre o aluno da Roda de 

Alfabetização com as suas professoras era bastante diversificada, dependia de quem era esse 

aluno e de quem era essa professora. No entanto, de um modo geral, ficou evidente que as 

professoras da Roda de Alfabetização tinham melhores condições para se relacionar com 

esses alunos por disponibilizar de maior qualidade no tempo que se dedicavam a eles. 

Proporcionando a estes alunos maior atenção, uma relação afetiva mais consistente, uma 
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melhor observação de suas necessidades de aprendizagem e, a partir destas observações 

formulavam atividades condizentes com cada nível de desenvolvimento, isso tudo fez com 

que o próprio comportamento desses alunos variasse de acordo os ambientes de ensino e de 

aprendizagem.  

 

6.4.2 A relação entre as professoras 

 

Sobre a relação entre as professoras da Roda de Alfabetização e do Ensino 

Fundamental Regular Joana inicia seu relato dizendo que: 

 

[...] tem casos de professores [do Ensino Fundamental Regular] [...] que não eram 

muito de acordo, que não aceitavam, mas na sua maioria [o projeto] foi muito bem 

aceito [...] tinha casos [...] [de] professores [do ensino regular] que tratava a gente 

super bem, mas não queriam porque achavam que ia tirar o menino, [...] [e] o 

menino não ia aprender.  

  

Ana revela que os “professores da Roda e do ensino regular sempre trabalhavam com 

a parceria, às vezes um ou outro né, (professor do Ensino Fundamental Regular) que era 

assim, mais arrogante [...] que não queria manifestar [...] a condição que o menino estava 

aprendendo”. Segundo Maria “a depender da escola a relação era tranquila [...] mas a gente 

sabe [...] que em algumas escolas teve professor (da Roda de Alfabetização) que enfrentou 

certa resistência do professor da sala regular [...] não sei se [por] ciúmes...”. 

A partir de sua experiência Luzia evidencia o seguinte: “Olha, o meu relacionamento 

(com as professoras do Ensino Fundamental Regular) foi muito bom. Eu [...] ouvi muitos 

elogios a respeito dos alunos no qual eu atendia [...] que eles desenvolveram bastante [...] mas 

com relação a outros professores (do projeto) eu ouvia [...] crítica”. Mas segundo nos aponta 

Luzia, essas críticas eram em decorrência do professor do ensino regular não aceitar as 

metodologias do projeto. Então ela disse que ouvia coisas do tipo: “‘o professor da Roda, ele 

só fica brincando com o aluno, [...] só fica cantando’ [...]. Mas aí é que está, se a Roda [...] 

fosse um trabalho igual a do professor da sala regular o aluno não iria aprender [...] um 

trabalho onde ele não sente interesse”. No entanto, para Isaura, professora do Ensino 

Fundamental Regular, o relacionamento entre as professoras dos dois seguimentos “era bom, 

[de] respeito, amizade, coleguismo, era igualdade mesmo como qualquer outro professor [na 

escola]”. 

Os discursos das professoras dos dois seguimentos são bastante diversificados e deixa 

claro a atmosfera de tensão vivenciada por elas no CMEVC, que era ao mesmo tempo de 
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cooperação e de desacordo a depender da posição, contrária ou a favor do projeto, que os 

sujeitos que se relacionavam neste contexto adotavam. Ou seja, a forma como a professora do 

Ensino Fundamental Regular se relacionava com a sua colega da Roda de Alfabetização 

estava impregnada da sua posição em relação ao projeto. Isso acontece porque, “Inovar em 

educação, como em outros campos de ação social, costuma ser mais um problema de mudar o 

curso de ações já preexistentes do que criar algo totalmente novo” (SACRISTÁN, 2000, 

p.272) não que as professoras do Ensino Fundamental Regular teriam que mudar as suas 

práticas alfabetizadoras, mas porque as práticas das professoras do projeto acabavam mesmo 

que indiretamente interferindo nas suas ações, conforme fica evidenciado no decorrer da 

análise de suas falas. 

Mas o que acabou acontecendo no contexto do CMEVC em relação às professoras da 

Roda de Alfabetização e que de certa forma retrata também o que acontecia na maioria das 

escolas do município é que: 

  

Um professor, [...] aterrissa num sistema escolar já configurado, com seus níveis, 

seus currículos, suas pautas de funcionamento interno e junto a outros professores. É 

a partir de sua entrada dentro de tais condições que se pode pensar a possível ação 

de suas ideias na prática que ele executará, respondendo de uma forma adaptativa 

particular às condições de todo esse contexto (Ibidem, p.272). 

 

Porém, o contexto não deixa de sofrer também interferências e influências das suas 

novas agregações. Maria nos informa que a relação entre as professoras dos dois seguimentos 

dependia de cada escola, em sua fala demonstra ter conhecimento de como era a convivência 

entre as professoras da Roda de Alfabetização e do Ensino Fundamental Regular em outras 

instituições, o qual ela indica que em algumas era tranquila e em outras era mais complicada, 

mas Maria não menciona nada a respeito desse tipo de relação no CMEVC. Já Luzia esclarece 

que essa relação dependia do professor do projeto e da posição assumida pelas professoras do 

Ensino Fundamental Regular em relação a esta proposta. Luzia mostrou-se satisfeita ao dizer 

que recebeu elogios devido ao bom trabalho que desenvolveu na escola, mas conta ter ouvido 

críticas em relação ao trabalho de suas colegas e atribui estas críticas à falta de compreensão 

das metodologias do projeto por parte de algumas professoras do ensino regular.  

Sobre as mudanças e inovações que ocorreram no interior da escola e o 

comportamento desconfiado das professoras em relação a esses aspectos Tedesco (2002) 

acredita que: “Na maior parte dos casos, essas mudanças são percebidas mais como ameaça 

do que como nova oportunidade e, portanto, suas reações têm um caráter fundamentalmente 

defensivo” (p.121) sendo céticos, opositores e resistentes às mudanças. 
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Em seu discurso Joana ressalta essa desconfiança, essa não aceitação das professoras 

do Ensino Fundamental Regular em relação ao projeto. Para Joana essa desconfiança se deve 

ao fato de que algumas professoras achavam que tirar o aluno da sala de aula, no mesmo turno 

do ensino regular iria prejudicá-lo mais do que contribuir com a sua aprendizagem. Ana 

menciona haver uma relação de colaboração entre as professoras do CMEVC, mas admite que 

algumas professoras do Ensino Fundamental Regular eram arrogantes e essa arrogância fazia 

com que elas não admitissem que os seus alunos que frequentavam o projeto estivessem 

avançando com este auxílio. 

Consideramos positivo o fato de haver maior colaboração do que divergência entre as 

professoras dos dois seguimentos. Além do mais, os casos de divergência são bastante 

naturais, em se tratando de um coletivo tão dinâmico como é o caso desta escola, cujo 

cotidiano emerge diferentes posições ideológicas, portanto, é bastante comum que haja nas 

relações esses conflitos. O fato de existir posicionamentos divergentes sobre uma mesma 

questão é importante e constitui as relações dialógicas da escola, pois “o dialogismo é tanto 

convergência, quanto divergência; é tanto acordo, quanto desacordo; é tanto adesão, quanto 

recusa; é tanto complemento, quanto embate” (FIORIN, 2012, p.170). 

A constatação de um comportamento arrogante, manifestada por algumas professoras 

do Ensino Fundamental Regular, conforme o relato de Ana é um fator que dificulta o 

exercício de uma prática docente democrática, humilde e ética, pois conforme Freire (2002): 

“A falta de humildade, expressa na arrogância e na falsa superioridade de uma pessoa sobre a 

outra, de uma raça sobre a outra, de um gênero sobre outro, de uma classe ou de uma cultura 

sobre a outra, é uma transgressão da vocação humana do ser mais” (p.76). Consequentemente, 

uma prática que na sua ação expressa a arrogância do agente é, certamente, uma prática 

arbitrária e alienante e não libertadora, comprometendo, assim, a fecundidade das relações 

dialógicas. 

 Observamos que Joana revela ainda, por meio de sua fala – embora sutilmente – uma 

relação de poder simbólico que caracterizava as relações interpessoais entre as professoras da 

Roda de Alfabetização com as do Ensino Fundamental Regular. Quando ela diz que as 

professoras as tratavam super bem, mas não queriam o projeto, revela a condição de 

“forasteiras” que as professoras desta proposta assumiram cuja aprovação das professoras “de 

casa” tinha uma importância significativa, ou seja, mesmo que as professoras “titulares” do 

CMEVC não aprovassem o projeto para os seus alunos, mas aprovavam e apoiavam as 

professoras, representava para elas, professoras do projeto, de certa forma, um ganho.  
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Esse “poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido 

com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem” (BOURDIEU, 1989, p, 7-8). E ainda: “O poder simbólico é um poder de construção 

da realidade que tende estabelecer uma ordem gnosiológica” (Ibidem, p.10, grifos do autor) 

que se estrutura de uma determinada forma que seja possível ser conhecido e transmitido por 

todos os envolvidos. 

Nesse sentido, o poder simbólico é uma forma de poder reconhecido, aceito e 

naturalizado entre as relações dentro de um determinado campo. No caso da escola 

pesquisada as professoras do Ensino Fundamental Regular possuem um poder simbólico de 

referência, legitimado, seja pela família do aluno quando as têm como referência de professor 

de seu filho, seja pelo próprio aluno quando as têm como referência de professor, conforme 

explicita Isaura no tópico anterior, seja pela coordenadora da escola quando vê nas 

professoras da Roda de Alfabetização uma ajuda para as professoras do Ensino Fundamental 

Regular, quer dizer, é na compreensão do contexto extra-verbal que a fala de Joana toma, 

aqui, toda a força do seu sentido. 

Em outro momento da entrevista, Ana ressalta o seguinte: “às vezes outro professor 

exigia um pouco mais, às vezes criticava que o menino não estava se desenvolvendo e aí elas 

(professoras do projeto) mostravam aquilo que elas tinham sido orientadas a trabalhar com os 

alunos”. Ana revela também a partir desta fala que em alguns momentos o poder simbólico 

cedia lugar ao poder explícito, impositivo, que de acordo Castro (1998) se manifesta, 

geralmente “em relações de antagonismo e confronto e em lutas pela imposição de ideias ou 

pela conquista de posições de poder” (p.13), no que as professoras do projeto se respaldavam 

recorrendo ao objetivo original do projeto com suas metodologias no intuito de se 

defenderem. 

Importante ressaltar que não era somente as professoras da Roda de Alfabetização que 

tinham a validade de suas práticas questionadas. Ao relatar que suas colegas recebiam críticas 

das professoras do Ensino Fundamental Regular por estas não compreenderem as 

metodologias do projeto, Luzia justifica estas metodologias dizendo que se fossem práticas 

conforme as professoras do ensino regular vinham adotando os alunos não aprenderiam e não 

se interessariam. Claro que Luzia está se referindo exclusivamente aos alunos que 

frequentavam o projeto, e a partir de sua fala deixa a entender que uma das causas das suas 

dificuldades em aprendizagem estaria nas metodologias que não despertavam o seu interesse.  

Iolanda Monteiro (2002) ao citar o estudo de Tânia do Valle (1984) diz que: 
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[...] durante a sua pesquisa sobre as dificuldades de alunos repetentes de primeiras 

séries do ensino fundamental, verificou que, na maioria das vezes, o professor 

permanece na sua programação estabelecida, pressupondo que seus alunos já tenham 

desenvolvido certas habilidades. Por causa dessa pressuposição, não organiza 

práticas para fazer com que o aluno supere as dificuldades. Como consequência, as 

crianças permanecem errando, porque não possuem os pré-requisitos para entender e 

acompanhar o processo de alfabetização oferecido (p.120). 

 

O que procuramos ressaltar com esta citação é a sua conformidade com a fala de Luzia 

onde muitas vezes os professores mantêm suas metodologias sem levar em consideração as 

necessidades específicas de alguns de seus alunos, esperando que eles próprios se ajustem as 

suas estabelecidas práticas. Não queremos dizer com isso que as dificuldades na 

aprendizagem dos alunos estejam restritas somente as metodologias do professor, pois 

compreendemos que “a alfabetização depende [também] das implicações sociais, políticas, 

históricas, antropológicas e educacionais” (Ibidem, p.120-121) devido a sua complexidade, no 

entanto, as metodologias escolhidas pelo professor é um fator de fundamental importância na 

aprendizagem do aluno. 

Chamamos à atenção para a fala de Isaura, pelo fato de sua compreensão desta relação 

destoar das demais professoras. Isaura relata um cenário harmônico e de igualdade entre as 

professoras das duas esferas, a sua fala se mostra assim, incompatível com o contexto dos 

outros discursos. Talvez essa sua posição se deva ao contexto de sua entrevista em que ela se 

mostrou um pouco incomodada, conforme evidenciamos no item 3.3 do terceiro capítulo 

deste trabalho ou em uma perspectiva bakhtiniana, 

 

O fato é que entre as visões de mundo valorativas de cada participante singular não 

existem – nem devem existir – contradições; nem do interior da consciência [...] 

nem, simplesmente, do lugar único de cada sujeito participante. A verdade (pravda) 

do evento não é, em seu conteúdo, uma verdade (istina), identicamente igual a si 

mesma; é, ao contrário, a única posição justa de cada participante, a verdade 

(pravda) do seu real dever concreto. [...] cada um tem razão no seu próprio lugar, e 

tem razão não objetivamente, mas responsavelmente (BAKHTIN, 2010b, p.104). 

  

A escola CMEVC é um contexto de múltiplas relações cronotótipas e exotópicas que 

atuam de forma simultânea, é o mundo onde as professoras da Roda de Alfabetização e do 

Ensino Fundamental Regular se relacionam, posicionam-se valorativamente em relação aos 

eventos que acontecem no interior desta conjuntura a partir do seu existir-evento, razão 

porque os sentidos podem ser tanto semelhantes mas também podem ser discrepantes em 

alguns momentos e/ou situações.  

A relação entre as professoras do Ensino Fundamental Regular com as professoras da 

Roda de Alfabetização podem ser descritas, a partir das falas das professoras, como relações 
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de tensão. A tensão vivenciada pelas professoras do projeto, para além da relação 

professora(s)-professora(s), deve-se às ideias prescritas do projeto versus as exigências e/ou 

desejos da escola. As respostas das professoras é o resultado dessa tensão que conforme 

evidenciamos no terceiro capítulo desta pesquisa se dá por conta das forças centrífugas e 

centrípetas que na concepção bakhtiniana são forças que operam nos gêneros discursivos, a 

força centrípeta estabilizando e tornando esses discursos homogêneos, a força centrífuga 

desestabilizando esses discursos, tornando-os heterogêneos e juntos “estabilizam” um gênero 

discursivo de um determinado campo de atividade. Estas tensões somam-se ainda as tensões 

em decorrência das relações entre as professoras em virtude das posições cronotrópicas e 

exotópicas ocupadas por cada uma no contexto do CMEVC, portanto, as relações entre elas 

no interior da escola eram relações simultaneamente tensionadas de colaboração e confronto. 

 

6.4.3 A relação entre os alunos na perspectiva das professoras 

  

Sobre a relação entre os alunos que frequentavam a Roda de Alfabetização com os 

demais alunos que permaneciam na sala de aula regular, todo o período, Ana afirma o 

seguinte: “aí vem a coisa negativa né, a gente nunca consegue um processo ou um projeto 

100% (cem por cento) positivo [...] discriminação havia [...] sempre tinha uma piadinha ou 

outra [...] logo no início [...]: “tia ele vai para Roda porque é burro [...] porque não sabe ler”. 

Joana, a partir da sua experiência no projeto de intervenção percebia o seguinte: “Os 

alunos (que frequentavam o projeto), eles falavam, eles questionavam, eles diziam que [...] 

não iam conseguir, a autoestima estava baixa né, até por conta dos próprios coleguinhas de 

sala dizer que eles eram os burros da sala, que não sabiam de nada. Existia realmente uma 

diferença”.  

Para Luzia, o relacionamento entre os alunos “era bom, só que assim, eles falavam 

[que] [...] quem ia para a Roda [...] não sabia nada, quem não sabia de muita coisa né. Então 

era assim: ‘Ah! Você está na Roda porque você é fraco”. Maria conta que “no início teve um 

pouco de resistência dos meninos (da Roda de Alfabetização) [...] os coleguinhas falavam: 

‘vai para alfabetização, ainda não aprendeu a ler nem escrever’”. E de acordo com Branca “no 

início [...] alguns alunos (que não frequentavam o projeto) falavam assim: ‘lá [...] vai a turma 

dos que não sabem ler e fica aqui a turma dos que sabem ler’, [...] ao longo do tempo eles 

foram parando com essa conversa”. Já Isaura entende que “não tinha desigualdade não. Eles 

(os alunos que permaneciam na sala de aula regular) entenderam o processo, respeitavam [...] 

era tudo tranquilo”. 
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Com exceção da professora Isaura, que acredita que não havia desigualdade nem 

discriminação na forma de tratamento dos alunos que não frequentavam o projeto para com os 

outros que frequentavam, todas as demais professoras revelaram que os alunos da Roda de 

Alfabetização sofriam discriminação por parte dos seus próprios colegas de sala. Para Ana, 

inclusive, a relação entre os alunos era a parte negativa do projeto. Assim como Ana, Branca, 

Luzia e Maria ressaltaram os termos com os quais os alunos que não frequentavam o projeto 

se utilizaram para se referirem aos demais colegas. Palavras como burros, analfabetos, fracos, 

dentre outras, eram usadas constantemente, como palavras ressonantes “porque as palavras 

podem entrar nos nossos discursos a partir de enunciações individuais alheias, mantendo em 

menor ou maior grau os tons e ecos dessas enunciações individuais” (BAKHTIN, 2011, 

p.293).   

Notemos que a percepção de que os alunos que frequentavam o projeto eram fracos, 

alunos que não sabiam nada, julgamentos feitos supostamente por outros alunos, seus colegas, 

são similares as concepções que as professoras demonstraram ter desses mesmos alunos em 

outro momento, no item 5.2 deste trabalho, chegando, inclusive a se surpreenderem quando 

alguns desses alunos progrediam de forma rápida com a ajuda do projeto. Só que agora, nesse 

tópico, esses discursos são atribuídos a outros sujeitos, aos alunos que permaneciam na sala 

de aula todo o tempo.  

Bakhtin/Volochínov (2009) revela que esse tipo de discurso é caracterizado como 

“discurso de outrem”, “é o discurso no discurso [...], um discurso sobre o discurso” (p.150, 

grifos do autor). Esse tipo de discurso, conforme o autor, pode se dá de formas variadas, 

quando o enunciador reproduz fielmente o discurso de outrem, quando ele intercalada com 

suas próprias palavras, quando ele aborda somente o tema do discurso etc. Esse tipo de 

discurso pode inclusive revelar o contexto em que foi produzido, por exemplo: “Numa 

situação real de diálogo [como a entrevista], quando respondemos a um interlocutor, 

habitualmente não retomamos no nosso discurso as próprias palavras que ele pronunciou” 

(Ibidem, p.152) como fez as professoras neste momento da pesquisa, escolhendo e repetindo 

expressões com o mesmo tom que elas próprias se utilizaram para se referirem aos mesmos 

alunos.  

A circulação de discursos, como estes no CMEVC, em relação aos alunos do projeto 

reproduzidos pelos próprios colegas pode tê-los prejudicado ainda mais em seu processo de 

aprendizagem, uma vez que “a nossa própria ideia [...] nasce e se forma no processo de 

interação de luta com os pensamentos dos outros” (BAKHTIN, 2011, p.298) e, em se tratando 

de “iguais”, essa interação pode ser ainda mais significativa. De acordo Sacristán (2000): 
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A influência entre iguais foi considerada como um dos âmbitos educativos mais 

importantes na educação escolarizada e extraescolar. O grupo de iguais é básico no 

desenvolvimento social, moral e intelectual como fonte de estímulos e de atitudes de 

todo tipo. São conhecidos os correlatos entre diferentes aspectos da sociabilidade 

dentro da aula e o rendimento acadêmico ou atitudes para com a escola, etc. (p.93). 

 

Talvez por essa razão algumas professoras considerassem a relação entre os alunos 

como a parte negativa do projeto, superando inclusive a organização do tempo pedagógico do 

mesmo. No entanto, a especialista em alfabetização Telma Weisz chama a nossa atenção para 

o fato de que não é somente pelo discurso verbal que os alunos assimilam o que 

negativamente é pensado sobre eles, ela salienta que:  

 

[...] os alunos sentem quando não acreditamos que podem superar suas dificuldades, 

mesmo que digamos o contrário – esse é um território em que não é [só] o discurso 

que manda, mas [também] a crença que nos orienta. Não há prejuízo maior para 

alunos com mau desempenho do que professores descrentes de sua capacidade: isso 

reforça a imagem de fracasso que, certamente, eles já cultivam. Reforça também, 

para todos do grupo, uma imagem negativa desses alunos, e não é difícil prever as 

consequências desastrosas para o convívio social na classe (WEISZ, 2002, p.107). 

 

A autora ressalta a sensibilidade da criança não somente diante dos discursos verbais, 

mas podemos presumir um olhar, um gesto corporal, um silêncio em um momento 

significativo, uma organização de classe, dentre tantas outras formas de linguagem que levam 

o aluno a compreender e a sentir o que pensam sobre ele e muitas vezes assimilam e 

internalizam isso. Mas o que a autora ressalta ainda é que quando o professor desacredita ele é 

responsável pela apropriação dessa descrença por outros sujeitos, como pelos próprios colegas 

de sala, por exemplo. 

Joana e Maria ressaltam de que forma a influência dessa relação afetava diretamente 

os alunos que frequentavam a Roda de Alfabetização. Maria observou que eles foram 

resistentes ao projeto e Joana diz que esses discursos afetaram a autoestima das crianças, 

consequentemente, em sua motivação para aprender, ou seja, um aluno que vem com histórico 

de muitas repetências, como nos informou Tereza e demais professoras, ao se depararem com 

situações de discriminação por conta da sua dificuldade em aprender, esses alunos têm 

grandes chances de desenvolverem ainda mais dificuldades no processo de sua aprendizagem 

ou até mesmo desenvolverem um bloqueio, pois “é da condição humana não suportar o 

fracasso continuado” (Ibidem, p.97). 

Desta forma, na condição de professores devemos estar atentos, pois “um desempenho 

insatisfatório também [já] pode ser resultado de um sentimento de baixa autoestima, de uma 

crença de que ‘não consigo aprender esse negócio’ e, consequentemente, de uma atitude 
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desfavorável em relação à própria aprendizagem” (Ibidem, p.107), se somada a esta situação 

apresentada com a vivida pelos alunos que frequentavam o projeto, os resultados podem ser 

ainda piores. 

Esse fenômeno da discriminação na escola é um problema bastante sério, afeta 

diretamente o desenvolvimento físico, psíquico, emocional e comportamental de muitas 

crianças ainda nos primeiros anos de escolaridade. Esta marginalização, onde as crianças são 

tratadas de forma desigual e vítimas de chacotas por parte dos seus próprios colegas também 

acontece “de forma sutil” por parte de alguns professores, sujeitos que deveriam coibir esse 

tipo de prática. Reafirmando as palavras de Weisz (2002), “é fundamental a atenção a essas 

questões e a naturalidade no tratamento que oferece aos que precisam de ajuda extra, para que 

não sejam estigmatizados como “os fracos” – uma condição absolutamente desfavorável a sua 

aprendizagem” (p.107). 

Cabe-nos aqui uma observação no sentido de que quando Joana afirma que existia 

“realmente uma diferença”, entendemos que essa diferença aqui tem sinônimo de 

desigualdade. Isso porque os “conceitos sobre diferença são polissêmicos e muitas vezes 

ligamos a posição antagônica da diferença à igual” (PENA, 2009, p.49), ou seja, neste caso a 

diferença se refere ao tratamento desigual recebido pelos alunos da Roda de Alfabetização à 

medida que eram alvos dos seus próprios colegas de turma que não frequentavam o projeto.  

A nossa análise parte do pressuposto de que a escola não é um espaço neutro e, por 

isso mesmo, nela encontramos dois tipos de diferença: uma que deve ser reconhecida, aquela 

que diz respeito a identidade de cada um, desde as diferenças culturais, de grupos, mas 

também as diferenças singulares de cada pessoa individual com seus diferentes ritmos e 

estilos de aprendizagem, de interesses e de capacidades. A outra diferença é produzida no 

espaço escolar através dos processos de classificação e exclusão, presentes, principalmente, 

nos mecanismos de avaliação (ESTEBAN, 2008). 

De um modo geral, quando as diferenças de qualquer identitário: cor da pele, 

deficiência física, ritmos diferentes de aprendizagem etc., que historicamente têm recebido 

conotação e tratamentos negativos de desigualdade não são reconhecidas e discutidas pela 

escola levam crianças de todas as idades a sofrerem ou a praticarem vários tipos de violência, 

tanto física quanto verbal. Este fenômeno, em termos de nomenclatura científico-médica é 

denominado de bullying. O bullying pode causar danos e traumas irreparáveis que pode 

acompanhar a criança durante toda a sua vida até a idade adulta. Fante (s/d) diz que: 
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O bullying é uma forma de violência que ocorre na relação entre pares, sendo sua 

incidência maior entre os estudantes, no espaço escolar [...]. É uma forma de 

violência gratuita em que a vítima é exposta repetidamente a uma série [...] [de] 

constrangimento [...] ridicularização [...] discriminação, exclusão, dentre outras 

formas, com o intuito de humilhar (p.1). 

  

A professora Ana entende que esses atos discriminatórios “a priori era menino mesmo 

brincando e tudo”, ou seja, por não se caracterizar em casos de agressão física e sim 

“piadinhas”, Ana não via isso como algo mais sério, ao contrário de Joana e Maria que 

notaram o reflexo dessa violência na imagem que a criança fazia de si mesma, na sua 

autoestima, na sua relação com o projeto, refletindo, assim, em seu processo de 

aprendizagem. 

De acordo Barbosa (2011) a escola pode ser um espaço que reforça e naturaliza todo e 

qualquer tipo de violência.  

 

As brincadeiras de mau gosto, disfarçadas por um duvidoso senso de humor, é 

bullying. Um fenômeno até então considerado corriqueiro e “normal”, na maioria 

das escolas, tem sido foco de estudos, no Brasil, a partir dos anos 1990 e 

considerado um problema grave (p.1-2). 

 

Apesar de não considerar as ações negativas dos alunos para com os colegas da Roda 

de Alfabetização agressões grave, mas ter dito anteriormente que a relação entre eles era a 

parte negativa do projeto, Ana se sente na obrigação de intervir junto aos alunos que 

cometiam essa violência: “aí você tinha que trabalhar essa necessidade [...] a gente falava que 

todo mundo tem um tempo para aprender, cada um tem suas necessidades e [...] que uns 

precisava um pouquinho mais de [...] reforço do que outros”.  

Além de Ana, Maria também relata ter sentido a necessidade de intervir nessa 

situação, uma vez que ela, na condição de professora do projeto que só tinha acesso aos 

alunos que sofriam a violência ela mostra como era a sua abordagem: 

 

Mas aí a gente foi trabalhando com eles (os alunos da Roda de Alfabetização) [...] e 

eles foram [...] [se] conscientizando que eles precisavam daquilo [...] e que não era 

porque eles eram inferiores aos outros [...]. [Isso] fez com que diminuísse essa 

questão né, dos outros (alunos que não frequentavam o projeto) ficarem achando que 

eles eram inferiores ou eram burros ou coisas do tipo que eles falavam no início. 

 

Enquanto Joana procurava motivar os seus alunos Ana tentava conscientizar os demais 

de que no momento a Roda de Alfabetização era como um reforço para as crianças que ainda 

não estavam alfabetizadas, ela se utiliza do seu conhecimento das teorias psicopedagógicas 
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para explicar aos seus alunos que cada criança é única e singular com seu próprio ritmo e 

tempo para aprender.  E segundo revela Ana não era somente isso. 

 

Mas a gente falava também: “a tem uma [aluna] lá que não sabe ler e escrever 

direito, mas ela sabe desenhar muito melhor que vocês aqui na sala, ela [...] pinta 

lindamente que a escola fica encantada com as pinturas dela”. Então a gente ia 

valorizando cada partezinha. 

 

Ana demonstra que usava como estratégia contra a discriminação a valorização de 

diferentes habilidades dos seus alunos que frequentavam o projeto, procurando evidenciar 

diferentes capacidades, com o intuito de valorizá-los naquilo em que eles se sobressaiam 

individualmente.  

De acordo Pérez (2008), a alfabetização é um conceito em constante movimento e nos 

últimos anos houve mudanças significativas tanto no conceito como na forma de conceber e 

realizar a alfabetização. Alfabetização pode se estender e ser entendida em vários domínios 

para além da aquisição da leitura e da escrita.  

   

A alfabetização como um conceito plural, implica um enfoque integrado e flexível, 

articulado a todos os aspectos da vida cotidiana e que, para além da comunicação 

oral e escrita, traduz na concepção complexa de linguagem: unidade na diversidade 

que inclui o falar, escutar, ler, escrever, desenhar, tocar, digitar, cantar, representar 

[pintar] etc. (p.199).   

 

Não podemos afirmar se Ana estava a par dessas novas teorias que discutem as 

diferentes alfabetizações e/ou diferentes dimensões da alfabetização, ou não, no momento de 

sua intervenção junto aos seus alunos, mas acreditamos que foi uma prática acertada enaltecer 

aquilo que cada um que frequentava a Roda de Alfabetização fazia de melhor, uma forma 

mais abrangente de pensar e conceber a alfabetização. 

Na perspectiva de Ana: “Então eles (os alunos do projeto) estavam indo para a Roda 

para desenvolver essa leitura para ficarem tão bons iguais a eles (os alunos que não 

participavam da proposta)”. Neste fragmento da fala de Ana percebemos uma contradição 

com sua forma anterior de pensar e conceber cada aluno como um ser único, com tempo e 

ritmo próprio de aprendizagem. Agora ela coloca os alunos, aqueles que não frequentavam a 

Roda de Alfabetização, como um modelo ideal de aluno naquele momento a ser alcançado por 

aqueles que frequentavam a proposta.  

Os discursos contraditórios de Ana e também das outras professoras ao longo do texto 

em situações distintas reforçam o que Bakhtin/Volochínov (2009) já havia salientado, de “que 

cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os 
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valores sociais de orientação contraditória. A palavra revela-se no momento de sua expressão, 

como um produto da interação viva das forças sociais” (p.67) que faz com que as professoras 

tomam uma posição em um determinado momento e uma outra, contrária, em outra situação. 

Ana entende que esta situação entre os alunos foi uma questão superada em sua sala de 

aula, quando ela relata que uma adolescente que não sabia ler nem escrever, após três meses 

frequentando a Roda de Alfabetização, conseguiu ler na sala de aula. Tal acontecimento, 

segundo ela, mudou o olhar dos alunos que não frequentavam o projeto sobre os colegas que 

frequentavam. Esta mudança foi tão importante para os alunos ao ponto de Ana relatar a 

reação dos colegas em sala de aula: “até [de] se manifestarem de forma tão positiva de 

aplaudir a colega quando ela começou a ler na sala”. 

Assim como Ana, Maria e Branca também especificam que essa situação de 

discriminação dos alunos que frequentavam o projeto pelos próprios colegas de sala ocorreu 

somente no início (não sabemos dizer se início do projeto ou do ano letivo) e Joana diz ter 

conseguido contornar essa situação conturbada com os seus alunos. Isto é um acontecimento 

bastante positivo, certamente que uma boa relação entre os alunos favorece um ambiente 

melhor para a sua aprendizagem. Conforme Weisz (2002): “Se as práticas de ajuda extra 

fizerem parte do cotidiano da sala de aula e da escola, todos começarão a concebê-las como 

naturais e necessárias: um recurso do qual qualquer um pode precisar e se beneficiar, não 

sendo exclusividade de poucos” (p.106). 

A partir dos relatos feitos pelas professoras, entendemos que as relações que eram 

estabelecidas no CMEVC, no contexto da Roda de Alfabetização – entre aluno(s)-

professora(s), professora(s)-professora(s) e aluno(s)-aluno(s) – eram relações centradas em 

diferentes dimensões do projeto. Em se tratando da relação entre o aluno da Roda de 

Alfabetização com as professoras do Ensino Fundamental Regular e do projeto de 

intervenção, eram relações permeadas pela afetividade, pela questão organizacional e pela 

questão metodológica. A relação entre as professoras dos dois seguimentos eram mais 

centradas nas relações de poder (simbólico e explícito) das professoras do Ensino 

Fundamental Regular para com as professoras da Roda de Alfabetização; pela relação de 

colaboração e confronto que havia entre as professoras dos dois seguimentos e pela tensão 

vivenciada pelas professoras do projeto em suas práticas alfabetizadoras entre o projeto 

escrito/prescrito e as exigências da escola, entre a ideologia oficial e a ideologia presente no 

cotidiano. 

No que diz respeito as relações entre os alunos da Roda de Alfabetização com os 

demais colegas de sala, na concepção das professoras era a parte negativa do projeto. A 
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maioria das professoras concorda que os alunos que frequentavam o projeto eram 

discriminados pelos seus próprios colegas. Enquanto algumas percebiam essas atitudes como 

brincadeiras de criança, outras viam os reflexos dessa violência na insegurança dos alunos, 

afetando diretamente na sua autoestima e na sua motivação para aprender. Mas estas 

professoras relataram que com o passar do tempo, as suas interferências junto aos alunos, bem 

como os momentos motivadores vivenciados entre eles contribuíram para que esta situação 

fosse superada no CMEVC. 

 

6.5 Acepção das professoras sobre as práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização 

 

Para falar sobre as práticas e as metodologias enquanto características específicas da 

Roda de Alfabetização, iniciamos com a fala da professora Ana. Professora do Ensino 

Fundamental Regular que revela o seu entendimento sobre o funcionamento do projeto e 

como, a partir da sua posição exotópica, ela entendia e acompanhava esse processo. Ela 

explica que: 

 

[...] no início quando foi implantada (a Roda de Alfabetização) falou que ia ser 

assim, um trabalho [...] de reforço. Depois foi um equívoco que não era mesmo um 

reforço, ia ser uma alfabetização para aqueles alunos que estavam no quarto ano, no 

quinto ano que ainda não sabiam ler e escrever [...]. Aí quando passou mais um 

tempo a Roda veio com uma proposta [...] de Paulo Freire, daquela alfabetização [...] 

da palavra geradora e dali tirar as sílabas e tudo. 

 

Já Branca professora do mesmo seguimento que Ana conta que, 

 

[...] a proposta (inicial) era trabalhar só jogos, só o lúdico para depois trabalhar a 

leitura e por fim a escrita, mas aqui (na escola) as professoras (do projeto) vendo 

nossa necessidade já trabalhavam leitura e escrita com os meninos através [...] de 

jogos e atividades lúdicas, mas utilizava caderno, utilizava lousa se necessário. 

 

A partir das falas das professoras podemos perceber que cada uma delas tratou de 

focar momentos diferentes do projeto no CMEVC. Enquanto a primeira trouxe o contexto 

inicial, a segunda trouxe a característica que ele acabou assumindo ao final. Enquanto Ana 

retrata as interpretações equivocadas que houve no início da implantação quanto ao objetivo 

do projeto, a sua finalidade, as configurações metodológicas por que passou o programa a fim 

de firmar uma identidade própria na escola, Branca já traz um outro contexto do projeto. Ela 

mostra como deveria se dar o seu encaminhamento na proposta original e como ele se 

consolidou no CMEVC, no que diz respeito às metodologias e ao objetivo. 
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Em sua fala, Ana faz emergir diferentes concepções sobre a Roda de Alfabetização em 

seus diferentes momentos. O seu discurso se fundamenta em vários outros entendimentos, 

outras vozes que tornam o seu enunciado explicitamente heteroglóssico “porque apresenta 

muitos pontos de vista, muitas vozes, cada qual recebendo do narrador o que lhe é devido” 

(CLARK; HOLQUIST, 2008, p.259). Demonstra ainda que o seu entendimento sobre a 

proposta ocorreu por meio dos diálogos, das relações com os outros agentes da escola, uma 

vez que ela, assim como as demais professoras do Ensino Fundamental Regular, não recebeu 

as informações referentes ao projeto diretamente da esfera oficial, e nem teve a formação 

como as demais professoras do projeto tiveram.  

A fala de Ana remete ainda ao momento inicial de negociação e materialização da 

Roda de Alfabetização no CMEVC, isto é, a forma como a ideia proposta oficialmente foi 

sendo absorvida no cotidiano da escola por meio dos seus agentes e consequentemente dos 

seus atos responsáveis/responsivos. Sua fala revela uma proposta maleável e inacabada no que 

diz respeito as suas metodologias e aos seus objetivos ao entrar em contato com um contexto 

real da verdade pravda, porque o conteúdo do projeto, com suas “leis universais” para todas 

as escolas do município, com sua verdade istina, carregava consigo todas as potencialidades 

que foram se restringindo à medida que ele foi configurando-se de uma determinada forma a 

partir do contexto e dos sujeitos da escola ao longo do seu processo de re/estruturação. De 

acordo com Amorim (2009): “O pensamento-ato obedece a uma necessidade que não é aquela 

a qual o conteúdo do pensamento obedece. Do ponto de vista interno de uma teoria, há uma 

necessidade lógica que a obriga a construir-se e desenvolver-se de uma determinada maneira” 

(p.23).  

Os equívocos e as deturpações na compreensão que Ana explicitou em seu enunciado, 

sobre a natureza da proposta da Roda de Alfabetização, se ela seria uma proposta de 

intervenção ou reforço, era também uma preocupação da coordenadora do projeto. Em uma 

entrevista disponibilizada em um blog, ela enfatiza a natureza da proposta, deixando claro que 

não era um reforço escolar e sim um projeto de intervenção. Para ela: “A diferença entre a 

intervenção e o reforço é que na intervenção você começa de onde o aluno parou. No reforço, 

você apenas repete tudo àquilo que o aluno não conseguiu fazer” 
59

.  

Não conseguimos encontrar embasamentos para afirmar se essa diferenciação de 

reforço e intervenção feita pela coordenadora do projeto está correta. O que encontramos nos 

artigos que tratam sobre reforço escolar e/ou intervenção é que os autores usam ambos os 

                                                           
59

 Entrevista disponível em: http://sonhosebonecos.blogspot.com.br 
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termos como sinônimos, por exemplo, neste trecho que encontramos em uma dissertação: “O 

Projeto de Intervenção Pedagógica (Reforço Escolar) é uma ação [...] que se configura como 

um trabalho, realizado por professores específico para essa função, direcionado aos alunos 

que apresentam defasagem” (RIOS, 2014, p.25). Mas compreendendo um pouco da teoria da 

psicomotricidade que embasou o projeto, entendemos a posição da coordenadora. 

De acordo Tavares (2007), se até 7 (sete) anos de idade a criança não desenvolver 

algumas capacidades físico-motoras específicas ela terá grandes chances de ter dificuldades 

na aprendizagem da leitura e da escrita, mesmo se cognitivamente ela não tenha nenhum 

problema que comprometa essa aprendizagem. Nesse caso, dificuldade na aprendizagem pode 

ocorrer devido a não estimulação ou a um trabalho mal realizado em seus aspectos físico, 

psíquico, afetivo e até social. O não desenvolvimento da lateralidade, por exemplo, segundo a 

autora é algo que compromete significamente o aprendizado.  

 

[...] várias crianças possuem problemas de aprendizado e precisam de assistência 

específica no treinamento da lateralidade e da identificação do lado direito e 

esquerdo, para que se possa prevenir e eliminar sintomas tais como reversão, 

palavras fora de ordem e escrita espelhada. Sem esta ajuda, elas terão problemas não 

só com a formação do esquema corporal, mas também com as relações espaciais 

(Ibidem, p.16-17). 

 

Nesse sentido que o projeto não é um reforço, porque não procurava ensinar os alunos 

a lerem e escreverem, pelo menos no momento inicial, mas desenvolver essas capacidades 

que não foram desenvolvidas anteriormente e que impedem as crianças de terem uma certa 

maturidade para conseguir avançarem, por meio de jogos e brincadeiras, é como se fosse uma 

retomada de uma fase em que o aluno não foi estimulado corretamente no tempo certo, na 

idade ideal. E são as ressonâncias desse discurso que também encontramos na fala de Ana, 

isso porque, conforme Bakhtin (2011), 

  

Fenômenos discursivos como ordens, exigências [...], etc., constituem uma parte 

muito importante da realidade extracontextual. Todos eles estão vinculados a uma 

entonação acentuadamente expressa, capaz de descolar-se (estender-se) a quaisquer 

palavras e expressões desprovidas de significado direto de ordens, ameaças, etc. 

(p.403, grifos do autor). 

 

Isto é perfeitamente percebido em outro momento do discurso de Ana quando ela 

esclarece o seguinte. A “Roda não era um reforço, uma banca para menino ver [...] aqui (na 

sala de aula regular) o que era um adjetivo e chegar [...] lá (na Roda de Alfabetização) ele 
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confirmar o que é e fazer exemplos. É um processo realmente de alfabetização na deficiência 

que ele estava ali de não saber ler, de não saber escrever”. 

Na parte inicial deste enunciado de Ana fica evidente o enunciado da idealizadora do 

projeto que no final é mesclado com outros discursos, uma vez que ler e escrever como 

objetivo principal só aconteceu depois, conforme o discurso de Branca. Mesmo assim a sua 

fala evidencia, uma vez mais, que “todo discurso é ocupado, atravessado, habilitado pelo 

discurso do outro [...]. Todo enunciador, para constituir seu discurso, leva em conta o discurso 

do outro que está, por isso, presente no seu” (FIORIN, 2010, p.40). Isso demonstra que “para 

perceber o sentido, é preciso situar o enunciado no diálogo com outros enunciados e 

apreender os confrontos sêmicos que geram os sentidos. Enfim, é preciso captar o dialogismo 

que o permeia” (FIORIN, 2012, p.192).  

Mas, ao nos atermos ao que disse Branca, percebemos que o projeto se configurou em 

uma mescla de “intervenção” e “reforço”. Percebemos por meio das falas das professoras que 

este projeto seguiu com a mesma concepção teórica, mas quanto ao seu desenvolvimento e as 

suas metodologias ele sofreu uma significativa reestruturação. Segundo Branca, foi 

incorporado no projeto a leitura e a escrita, de imediato, juntamente com recursos tradicionais 

como caderno e a lousa que, conforme já tivemos a oportunidade de discutir anteriormente, 

eram recursos que não faziam parte do projeto original. Deixando claro, mais uma vez, que o 

projeto foi uma intervenção e um reforço para o aluno, mas, também, em alguns casos, um 

reforço para os professores que de acordo com Branca estavam com essa necessidade. 

Portanto, essa “cara” que o projeto assumiu no CMEVC tem a ver também com a relação de 

poder estabelecida entre as professoras, relação esta que já discutimos no item 5.3.2 deste 

trabalho, com a tensão entre a ideologia do projeto e a ideologia do cotidiano da escola e a 

forma como as professoras valoravam tudo isso. Nesse sentido, 

 

Ver os professores como meros executantes da política imposta desde cima é 

incorreto. Os professores distorcem essa política antes de serem fiéis aplicadores... 

para adaptá-la às necessidades que percebem em seus alunos, de modo que o 

conteúdo ensinado a estes é provavelmente um compromisso entre conteúdo 

oficialmente adotado e as necessidades dos alunos tal como o professor a percebe 

(BROFHY, 1982 apud SACRISTÁN, 2000, p.172).   

 

Em relação ao “método Paulo Freire” mencionado por Ana, o método da palavração 

ou das “palavras geradoras” como uma das metodologias adotadas pela Roda de 

Alfabetização, se refere a uma metodologia proposta por Paulo Freire para alfabetizar. 

“Palavras geradoras são aquelas que decompostas em seus elementos silábicos, pronunciam, 
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pela combinação desses elementos, a criação de novas palavras” (FREIRE, 2011, p.146, 

notas). O método empregado por Paulo Freire, na verdade, é o método eclético que “fugindo-

se a uma ortodoxia analítico-sintética, parte-se para o reconhecimento das famílias 

fonêmicas” (Ibidem, p.153). 

Essa metodologia é desenvolvida em cinco fases conforme Freire (2011): a primeira 

fase consiste no levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se trabalhará; a 

segunda fase é constituída pela escolha das palavras, selecionadas do universo vocabular 

pesquisado; a terceira fase consiste na criação de situações existenciais típicas do grupo com 

quem se vai trabalhar; a quarta fase consiste na elaboração de fichas-roteiro que auxiliem as 

professoras no desenvolvimento de seu trabalho; a quinta e última fase consiste na feitura de 

fichas com a decomposição das famílias fonêmicas correspondentes aos vocábulos geradores. 

Na Roda de Alfabetização estas fichas eram acompanhadas com imagens ilustrativas que 

representavam as palavras. 

Seguimos com as falas das professoras sobre as suas acepções das práticas 

alfabetizadoras da Roda de Alfabetização. A partir do interior da proposta, na condição de 

professora do projeto, Maria relembra o que vivenciou naquele contexto: 

 

A gente trabalhava muito [...] focando [...] [na questão da] psicogênese [...] [na] 

questão de Piaget com as fases do desenvolvimento da criança [...]. Então a partir 

daí [...] a gente resgatava [...] [as] fases do desenvolvimento dele (do aluno do 

projeto) [e] [...] tentava minimizar um pouco as carências [...] em relação a 

alfabetização. 

 

E Luzia, também professora do projeto, explica:  

  

Na [...] Roda de Alfabetização [...] você trabalhava com a parte psicomotora da 

criança, levando essa criança [...] [a] conhecer o seu corpo para depois a parte de 

escrita, a parte de leitura [...], as vezes você passava e via aquele movimento, aquela 

bagunça [...]. Mas o trabalho da Roda era esse, era totalmente lúdico, totalmente de 

brincadeira e descontração. 

 

Maria e Luzia ressaltam as práticas no interior do projeto a partir das concepções 

teóricas que compõem a teoria da psicomotricidade, teoria esta norteadora da Roda de 

Alfabetização. Mas, o que caracteriza a teoria da psicomotricidade? Já evidenciamos algumas 

das suas características em alguns pontos específicos ao longo deste trabalho, mas de uma 

forma sucinta, de acordo Tavares (2007): 

 

A psicomotricidade tem o objetivo de trabalhar o indivíduo com toda a sua história 

de vida; social, política e econômica. Essa história se retrata no seu corpo. Trabalha 
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também o afeto e desafeto do corpo, desenvolve o seu aspecto comunicativo, dando-

lhe a possibilidade de dominá-lo, economizar a sua energia de pensar seus gestos, a 

fim de trabalhar a estética, de aperfeiçoar o seu equilíbrio. Psicomotricidade é o 

corpo em movimento, considerado o ser em sua totalidade (p.18). 

 

Os trabalhos desenvolvidos nessa perspectiva teriam como finalidade a articulação 

entre o corpo e a mente onde o aluno através do conhecimento do seu próprio corpo, da sua 

relação com o outro e com o meio, além de trabalhar as suas questões afetivas facilitaria em 

seu processo de ensino e aprendizagem elevando a sua autoestima. Pois, na perspectiva dessa 

teoria:  

 

Aprender a ler e a escrever é como aprender um jogo [...]. A escrita é constituída de 

uma atividade psicomotora extremamente complexa, na qual participam aspectos da 

maturação do sistema nervoso, expressado pelo conjunto das atividades motoras, 

pelo desenvolvimento psicomotor geral, especialmente no que se refere à tonicidade 

e coordenação dos movimentos e pelo desenvolvimento da motricidade fina, ao 

nível dos dedos e da mão. [...]. O aprendizado da escrita, como modalidade da 

linguagem expressiva, requer que a crianças tenha alcançado não só um determinado 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento, como também tenha desenvolvido 

a sua afetividade (Ibidem, p.21). 

  

Nesse sentido, as brincadeiras e os jogos, de um modo geral, mencionados por Luzia, 

são de fundamental importância para preparar a criança para esse momento importante de sua 

aprendizagem. As atividades psicomotoras seriam como uma prevenção e em outros casos, 

um tratamento aos problemas relacionados a aprendizagem, principalmente leitura, escrita e 

cálculo matemático.  

De acordo com Jobim e Assis (2008) o termo psicomotricidade apareceu 

primeiramente no discurso dos neurologistas do século XIX quando procuravam no cérebro 

humano uma área responsável pelos fenômenos motores. Em 1925 foi dada a esse termo uma 

categoria fundadora no psiquismo pelo médico psicólogo Henry Wallon, onde ele relacionou 

o movimento com o afeto, à emoção, ao meio ambiente e aos hábitos do indivíduo. 

 

Através do conceito do esquema corporal, introduz, provavelmente, dados 

neurológicos nas suas concepções psicológicas, motivo esse que o distingue de outro 

grande vulto da psicologia, Piaget, que muito influenciou também a teoria e prática 

da psicomotricidade (p.2). 

 

Enquanto Piaget refere-se aos esquemas corporais focando nos aspectos biológicos e 

psíquicos, Wallon, além destes aspectos estudados por Piaget concebe esse esquema corporal 

como uma construção básica para o desenvolvimento da personalidade da criança. No 

entanto, percebe-se que devido ao fato da teoria da psicomotricidade ser o resultado de 
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abordagens de várias áreas do conhecimento (saúde, educação, dentre outras), podemos 

encontrar autores que pendem mais a sua discussão para uma área com enfoque maior em um 

determinado autor do que em outro (JOBIM; ASSIS, 2008). Conforme Maria ressaltou a 

Roda de Alfabetização tinha mais um enfoque na psicogênese e na teoria de Jean Piaget 

focando nos seus estudos sobre as fases do desenvolvimento da criança.  

Retomando as falas das professoras sobre as práticas da Roda de Alfabetização, 

destacamos aqui o seguinte trecho do discurso de Isaura, na condição também de professora 

do Ensino Fundamental Regular: “o que eu sei é que havia atividades [...] mais lúdicas [...], 

quando eu questionei diziam isso [...] para que o aluno tivesse mais interesse de estar lá (no 

projeto), para [que] a aprendizagem lá funcionasse melhor. Então não era nada [...] muito 

sistemático”. E Joana revela o seguinte: “depois do projeto da Roda eu fiquei assim encantada 

porque o método deles (teoria da psicomotricidade) é [...] um método assim, que trabalha a 

ludicidade né, o lúdico ele vem acrescentar”. 

A questão da ludicidade como marca das atividades desenvolvidas na Roda de 

Alfabetização foi destacada, além de Isaura e Joana, também por Branca e Luzia. Essa 

ludicidade esteve sempre presente nos jogos, nas brincadeiras e demais tarefas orientadas pela 

teoria da psicomotricidade, cujo objetivo é trabalhar “o homem como um todo” e, para isso, 

procurava trabalhar conjuntamente o corpo e a mente do aluno facilitando o seu processo de 

alfabetização (MUTSCHELE, 1998). Assim, 

 

Trabalhar com a psicomotricidade [...] [na fase de alfabetização] torna esses 

processos mais ricos de possibilidades, de experimentações, de vivências, de 

experiências vivificantes [...]. As atividades lúdicas passam a ter mais funções, 

deixam de ser somente recreativas e socializadoras para permitir um trabalho entre o 

pensamento destas crianças e o seu corpo. Os pensamentos, os sentimentos e os 

desejos destes pequenos seres tomam outra dimensão, passam a comandar e 

direcionar seus corpos de forma mais harmônica e equilibrada [...]. Estes momentos 

são importantíssimos para se trabalhar a auto-estima, reforçando movimentos 

corporais, ações e respostas emocionais positivas (TAVARES, 2007, p.30). 

 

Como podemos perceber, os sentidos sobre a ludicidade nas falas de Joana e Isaura 

possuem diferentes valorações além daquelas mencionadas por Branca e Luzia que os 

concebiam como atividades específicas e direcionadas no interior da proposta da Roda de 

Alfabetização. Isaura, por exemplo, ao demonstrar não ter conhecimento sobre os reais 

objetivos das atividades lúdicas desenvolvidas no projeto, a partir do que lhe foi informado, 

acredita que eram atividades somente para atrair as crianças, motivá-las, fazer com que elas 

gostassem mais da proposta e assim a aprendizagem delas funcionaria melhor, portanto, não 

era algo realmente sério, “nada muito sistemático”, por não possuir o mesmo valor dos 
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conteúdos curriculares. Confirmando, assim, aquilo que Modesto e Rubio (2014) já haviam 

destacado: “Alguns educadores tem dificuldade em perceber a importância da ludicidade no 

processo de ensino e aprendizagem” (p.2).  

Na condição de professora do Ensino Fundamental Regular seria inviável Isaura 

vivenciar o projeto por meio de suas próprias práticas, somente por intermédio dos discursos 

alheios. Sua compreensão vem de “visões de mundo personificadas em vozes. Como diálogo 

entre essas visões de mundo personificadas, do qual ele mesmo participava” (BAKHTIN, 

2010a, p.333). Talvez essa seja uma das razões porque muitas professoras do mesmo 

seguimento que ela tenham tido resistência em relação à proposta, por falta de maiores 

esclarecimentos, o que levou Isaura a interpretar a proposta de uma forma equivocada ou 

mesmo rasa. 

O sentido de ludicidade para Joana vai além do seu contato direto com esse tipo de 

metodologia no interior do projeto, conforme ela explicita: 

 

[...] eu fui alfabetizada em escola particular pequena, mas os métodos eram 

tradicionais [e] hoje eu sinto falta de muitas coisas que eu vi [...] pelo que eu já 

passei de experiência [...], faltou alguma coisa naquele período [...] da parte lúdica 

que eu vejo que ajuda muito.  

  

A Roda de Alfabetização não só mostrou a Joana novas possibilidades de proporcionar 

uma melhor aprendizagem aos seus alunos por meio do trabalho lúdico, como também fez 

com que ela ressignificasse o sentido do seu próprio processo de alfabetização. Isso é possível 

porque os sentidos dos acontecimentos do nosso passado não são fixos nem acabados, por 

meio da nossa memória estética e a partir da nossa posição atual na arquitetônica do mundo 

nós tendemos a atribuir diferentes sentidos a uma mesma experiência vivida no passado. 

Nesse sentido que, conforme Bakhtin (2011) os sentidos são potencialmente infinitos. 

  

Em nossas lembranças habituais do nosso passado, frequentemente ativo é esse 

outro, em cujos tons axiológicos recordamos a nós mesmos [...]. A maneira de 

recordação tranquila do nosso passado que ficou distante é estetizada e formalmente 

próxima da narração (p.140). 

 

Ao enunciarem sobre as práticas alfabetizadoras da Roda de Alfabetização, as 

professoras evidenciaram o movimento dialógico da entrada deste projeto na escola e as 

relações que foram responsáveis pelo seu delineamento. A partir das tensões evidenciadas 

entre as esferas de ensino regular e de intervenção a proposta acabou se configurando na 

fronteira entre as duas, conforme os sentidos que estas palavras assumiram no contexto do 



175 

 

 

projeto, havendo a partir de então uma re/organização quanto as suas metodologias. No que 

diz respeito a teoria da psicomotricidade como concepção norteadora da proposta evidenciada 

pelas professoras, acabou sendo compreendida de diferentes formas, principalmente pelo viés 

da ludicidade. As atividades lúdicas foram valoradas como atividades direcionadas com 

finalidades específicas; como parâmetro de avaliação sobre o próprio processo de 

alfabetização ou simplesmente brincadeiras para cativar os alunos.    

 

6.5.1 Desenvolvimento das práticas alfabetizadoras 

 

Neste tópico trouxemos para a análise as falas das professoras que retratam a forma 

como eram desenvolvidas as atividades na Roda de Alfabetização, tendo como orientação as 

acepções evidenciadas por elas no tópico anterior. Iniciamos com as atividades que Joana 

afirma realizar no projeto, assim ela resume: “a gente pedia para [o aluno] desenhar o corpo 

humano [...], naquela parte [...] da coordenação motora que tem que ser trabalhado né, antes 

de [...] iniciar qualquer tipo de trabalho”. Joana fala ainda das atividades que elas usavam para 

trabalhar lateralidade como “pular corda né, andar de um pé só” etc. 

Segundo Joana, antes de iniciar qualquer atividade com o aluno elas, na condição de 

professoras do projeto, faziam antes uma espécie de avaliação para saber o nível de 

maturidade psíquico-motor da criança, para que a partir daí as atividades fossem específicas 

para cada uma deles. Joana cita ainda algumas atividades que elas desenvolviam para 

trabalhar a lateralidade dos alunos. Lembramos que a lateralidade é apenas um dos 

mecanismos trabalhados na psicomotricidade. Há outras como: orientação temporal, 

estruturação espacial, desenvolvimento intelectual da criança etc., cada uma destas dimensões 

exigindo atividades específicas (JOBIM; ASSIS, 2008). Sobre a importância de atividades 

que trabalhem estas dimensões para o desenvolvimento do aluno e ajudá-lo no seu processo 

de alfabetização, Tavares (2007) entende que: 

 

A capacidade de coordenação incorpora as atividades que incluem duas ou mais 

capacidades e padrões motores. O desenvolvimento de todas as atividades 

perceptivas é essencial para a evolução das potencialidades do indivíduo na 

aprendizagem cognitiva, psicomotora e afetiva. [...]. Falhas na coordenação motora 

podem ser causadas pela deficiência de movimentos na primeira infância, por isso 

devemos oferecer o máximo de experiências de movimentos coordenados à criança 

(p.13). 

 

Nesse sentido, as práticas de psicomotricidade, presentes na Roda de Alfabetização, 

caracterizou-se como uma importante ferramenta pedagógica para auxiliar os alunos com 
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dificuldade na aprendizagem a construir o conhecimento sobre si mesmo, a superar as suas 

dificuldades no processo de alfabetização, bem como a trabalhar com sua autoestima. 

Conforme Modesto e Rúbio (2014), o trabalho com o lúdico, utilizando-se de jogos, 

brincadeiras e demais atividades que levem o aluno a se conhecer melhor e a desenvolver as 

suas capacidades, brincadeiras concebidas como instrumentos pedagógicos visam, 

 

[...] o desenvolvimento das competências de aprender a ser, aprender a conviver, 

aprender a conhecer e aprender a fazer; desenvolvendo o companheirismo; 

aprendendo a aceitar as perdas, testar hipóteses, explorar sua espontaneidade 

criativa, possibilitando o exercício de concentração, atenção e socialização. O jogo é 

essencial para que seja manifestada a criatividade e a criança utilize suas 

potencialidades de maneira integral, indo de encontro ao seu próprio eu (p.3). 

 

A importância do lúdico presente nos jogos e demais brincadeiras, descrito por 

Modesto e Rúbio (2014), estavam presentes nas práticas pedagógicas que Joana afirma 

realizar juntamente com as suas colegas da Roda de Alfabetização, através de jogos, 

brinquedos e realização de brincadeiras, como “importante recurso de intervenção pedagógica 

e psicopedagógica” (p.14).  A confecção de materiais pedagógicos
60

 para trabalhar com a 

ludicidade dos alunos, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento e a construção de 

habilidades e conhecimentos necessários, é parte fundamental da teoria da psicomotricidade. 

Ela orienta que “As lições que [a criança] deverá receber tem [...] [que] partir do visível, 

tocável, daquilo que seus órgãos do sentido possam sentir” (MUTSCHELE, 1998 p.21), pois 

de acordo com a orientação desta teoria “devemos partir do concreto, de exemplos 

vivenciados para chegarmos a regras, definições, conceitos porque essa é a marcha natural e 

certa do pensamento infantil, caso contrário o aluno vai decorar fórmulas, leis conceitos e não 

os aprenderá” (Ibidem, p.25).  

Sendo recomendado trabalhar com esse tipo de material alunos de até 10 (dez) anos de 

idade, pois conforme Mutschele (1998) “notamos que até os 10 anos, as crianças não 

conseguem captar ideias abstratas” (p.24). Mas, isso “não significa que não possa se aplicar 

nas séries finais ou em adultos que por sinal, muitas vezes são os que mais precisam, pois 

além de não se controlarem, não dominam o seu corpo” (JOBIM; ASSIS, 2008, p.6). 

Apesar da ludicidade se caracterizar como um recurso pedagógico bastante rico, um 

facilitador da aprendizagem e da construção do conhecimento pelo aluno, o papel do 

professor é fundamental, uma vez que é ele quem escolhe os materiais certos para 
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 Conforme revelado na fala de Isaura no item 5.5.1 onde discutimos sobre as possibilidades experimentadas 

pelas professoras do CMEVC no contexto da Roda de Alfabetização. 
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determinada finalidade, levando em conta a idade e o desenvolvimento do aluno. Caso 

contrário, se o professor focar somente na habilidade de confeccionar materiais concretos e 

aplicá-los, sem se ater aos objetivos e finalidades da proposta a qual faz parte, corre-se o risco 

de desenvolver uma prática que Pimenta e Lima (2006) classificam de “prática como 

instrumentalização técnica”. Esta instrumentalização técnica se caracteriza assim por ser uma 

“prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão [que] pode reforçar a 

ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática” (p.9). 

Nessa perspectiva, a atividade da Roda de Alfabetização ficaria 

 

[...] reduzida à hora da prática, ao como fazer, às técnicas empregadas em sala de 

aula, ao desenvolvimento de habilidades específicas no manejo da classe, ao 

preenchimento de fichas de observação, diagramas [...]. As oficinas pedagógicas que 

trabalham a confecção de material didático e a utilização de sucatas (Ibidem, 2006, 

p.9). 

 

Nesse modelo, o professor teria seu papel minimizado, ele ficaria reduzido a um mero 

executor/reprodutor, sem refletir sobre as tarefas prescritas por outros. De acordo Sacristán 

(2000) adotar materiais didáticos, aparelhos tecnológicos e outros recursos podem favorecer 

múltiplas possibilidades de estimulação da aprendizagem, no entanto, ele lembra que o 

professor deve ser sempre a principal destas fontes, “o primeiro e mais definitivo recurso 

didático do ensino, ao mesmo tempo transmissor e modulador de outras influências exteriores. 

Daí que sua formação pedagógica seja o primeiro elemento determinante da qualidade do 

ensino” (p.93).  

Passamos agora para a fala de Maria, na qual ela faz uma descrição detalhada de como 

era a rotinha em sua sala de aula na Roda de Alfabetização. Ela descreve o seguinte: 

 

A gente chegava, tinha o momento da rodinha, [...] a gente [...] cantava, fazia oração 

[...] e aí conversava: “como é que foi o dia dele, anterior”? Se for numa segunda: 

“como foi o final de semana?”. Então a gente ia entrar com um assunto diferente [...] 

primeiro jogava para eles, perguntava [...] o que eles sabiam sobre aquilo, depois 

que todo mundo participava, discutia é que a gente ia trazer alguma coisa nova para 

acrescentar e a partir dessa discussão a gente tirava uma palavra geradora [...], dessa 

palavra geradora a gente trabalhava [...] as famílias dessa palavra [...], depois a gente 

ia tentar montar palavras [com elas] [...]. Eles iam escrevendo e toda palavra que 

eles escreviam eles desenhavam e tinha também sempre uma atividade psicomotora 

[...] com bola, [...] com jogos, quebra-cabeça, dominó [...], esses jogos educativos, 

sempre assim. 

 

Conforme Sacristán (2000) “a prática reflete pressupostos e valores muito diversos” 

(p.201) além daqueles estabelecidos por um determinado currículo. A partir dessa descrição 

feita por Maria, somada com as falas de outras professoras ao longo deste trabalho, temos 
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uma ideia geral de como era desenvolvida a Roda de Alfabetização no CMEVC. Percebemos 

um ambiente mais “intimista”, favorável ao estabelecimento de uma boa relação entre 

professora e alunos. Se imaginarmos uma sala com no máximo 15 (quinze) estudantes onde a 

aula se inicia com uma conversa amistosa, com canções, já cria de imediato um ambiente 

onde os sujeitos têm maiores chances de se conhecerem e se relacionarem melhor.  

Na descrição feita por Maria percebemos práticas com três origens distintas: práticas 

oriundas da proposta original (atividades psicomotoras realizadas com jogos e outras 

brincadeiras pedagógicas), práticas inseridas no contexto da escola de acordo necessidade da 

instituição (alfabetização a partir da concepção freiriana das palavras geradoras) e práticas 

atreladas às crenças pessoais de Maria (a oração no momento inicial da aula). 

Segundo Sacristán (2000): 

 

A maioria das práticas pedagógicas tem a característica de estar 

multicontextualizada. As atividades práticas que servem para desenvolver os 

currículos estão sobrepostas em contextos aninhados uns dentro de outros ou 

dissimulados entre si. [...] Estes contextos são produtos de tradições, valores e 

crenças muito assentadas, que mostram sua presença e obstinação à mudança 

quando uma proposta metodológica alternativa pretende instalar-se em certas 

condições já dadas (p.28). 

 

Nesse sentido, a prática docente, de um modo geral, é uma prática totalmente dialética 

e dialógica. São práticas permeadas por outras práticas advindas dos mais variados contextos, 

tanto escolar quanto extraescolar, tanto do passado quanto do presente que ao serem 

recuperadas em um determinado contexto acabam consolidando tanto a sua manutenção 

quanto a sua propagação. 

Por meio do que disseram Joana e Maria, únicas professoras que descreveram de 

forma mais detalhada como era basicamente a rotina nas turmas da Roda de Alfabetização, 

podemos ter uma ideia das práticas que eram desenvolvidas naquele contexto. Joana 

concentrou sua fala nas atividades psicomotoras, atividades estas baseadas na teoria da 

psicomotricidade. Maria foi mais detalhista, confirmando em sua descrição o que haviam dito 

outras professoras ao longo desta pesquisa. Estão presentes em suas práticas alfabetizadoras 

atividades psicomotoras; ensino da leitura e da escrita a partir da concepção freireana das 

palavras geradoras; práticas variadas de acolhimento dos alunos e a recuperação de seus 

conhecimentos prévios. Evidenciando, assim, um ambiente fértil e acolhedor para a 

aprendizagem do aluno. 
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6.5.2 O processo avaliativo na Roda de Alfabetização 

 

Trouxemos para análise neste tópico somente trechos das entrevistas realizadas com 

Ana, Luzia, Joana e Maria por terem sido somente elas a abordarem a questão da avaliação na 

Roda de Alfabetização de forma objetiva. Ana, por exemplo, disse que a avaliação “Era um 

processo de pareceres [...], faziam avaliação contínua como a gente faz na sala [de aula 

regular]”. E descreve: 

 

Elas (as professoras do projeto) escreviam a situação [em] que o menino chegou lá. 

No meio do ano elas [...] [faz]iam [novamente os] pareceres [...] colocando [...] 

[dados] do desenvolvimento, da aquisição do conhecimento e da competência que 

aquele menino ia conseguindo. 

 

Luzia por sua vez, disse que a avaliação “era feita a partir do momento que o aluno 

entrava na sala, desde a postura [corporal] até a parte de leitura e escrita [...]; vivencias que 

eles traziam de casa; o conhecimento prévio, então tudo isso fazia parte da avaliação”. Em 

conformidade com Luzia, Joana diz o seguinte: “a gente avaliava como eles estavam vindo 

para gente, se realmente estava [...] naquela situação que o professor [do Ensino Fundamental 

Regular] passava [...], a maioria era aquilo mesmo que o professor relatava”. Joana menciona 

ainda outro momento de avaliação: “a gente sentava em época de conselho de classe [...] para 

estar avaliando o tempo todo as crianças da Roda”. E por último a fala de Maria, em que no 

seu entendimento,  

 

A avaliação era processual, cada dia [...] a gente ia observando o avanço do menino. 

Eles tinham um caderno que ficava com a gente, [...] [era] uma forma de registrar as 

atividades que eles fizeram. No final, a gente fazia alguns testes de psicomotricidade 

para ver se eles conheciam direita e esquerda, se eles conheciam as partes do corpo 

dele, se ele tinha equilíbrio etc. 

 

Conforme o que as professoras disseram, o aluno da Roda de Alfabetização era 

avaliado constantemente, Luzia relata que, a partir do momento que a criança entrava na sala 

de aula ele já estava sento avaliado, inclusive, segundo disse Joana, para confirmar se aquele 

aluno estava com as dificuldades que havia relatado a professora da sala de aula regular e ela 

afirma que a maioria dos alunos estavam da forma que elas descreviam.  

Gimeno Sacristán (2000) reconhece que “As avaliações têm de fato várias funções” 

(p.312), só que na maioria das vezes, 
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Os alunos e o próprio professor não distinguem procedimentos de avaliação 

realizados com propósito de diagnóstico de outros com função sancionadora de 

níveis de aprendizagem com vistas à promoção do aluno pelo currículo regulado 

dentro da escolaridade. Embora a educação obrigatória não seja seletiva, a avaliação 

realizada dentro dela gradua os alunos, hierarquiza-os, porque assim ordena sua 

progressão (p.312). 

 

Sobre o tipo de avaliação que era utilizada na Roda de Alfabetização para acompanhar 

o desenvolvimento dos alunos Ana declara ser por meio de pareceres, onde eram registrados 

os dados sobre o desenvolvimento de cada aluno, as competências que eles iam adquirindo, 

bem como, todos os seus conhecimentos, isso de forma contínua, assim como elas, 

professoras do Ensino Fundamental Regular faziam em suas respectivas salas de aula
61

. 

 Quando Ana diz “pareceres” ela está se referindo ao instrumento avaliativo de cunho 

qualitativo denominado, na maioria das vezes, por “conceito”, “relatório pedagógico”, 

“relatório de acompanhamento” ou “parecer descritivo” que em situações educativas regulares 

vem sendo aplicado com maior frequência na Educação Infantil e na Educação Especial. 

Conceição (2012), ao citar a especialista em avaliação Jussara Hoffman esclarece que os 

registros de avaliação, nesta modalidade de “parecer descritivo”, surgiram justamente na 

Educação Infantil. A partir daí houve uma expansão para outras instâncias da educação. 

Legalmente este instrumento avaliativo é sugerido aos professores por meio da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 9.394/96, Art. 24º que diz: 

 

V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação 

contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais; 

 

Como podemos perceber a Lei não proíbe que outros instrumentos de avaliação sejam 

adotados pela escola, mas dá indicações de como ela deverá conduzir sua prática avaliativa, 

adotando com isso uma concepção de educação mais qualitativa e menos quantitativa. O 

essencial é que toda avaliação tenha como foco principal o processo e não somente o 

resultado. No entanto, seja qual for o tipo de avaliação é importante ter em mente que, a 

“coleta de informações por parte do avaliador está sem dúvida mediatizada por sua ideia de 

rendimento ideal que será evidenciada por critérios de avaliação que utiliza para analisar os 

objetos e situações nas quais avalia” (SACRISTÁN, 2000, p.233, grifo do autor). 
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 No ensino público de Vitória da Conquista até o segundo ano (Ciclo I) do Ensino Fundamental as avaliações 

são feitas por intermédio de pareceres, a partir do terceiro ano as avaliações são realizadas por meio de provas.  
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De acordo Conceição (2012), esse tipo de avaliação por pareceres exige registros e 

observações cuidadosas, além de envolver a atuação do professor: 

 

[...] acontece por meio dos registros e das observações, os quais permitem ao 

professor construir a memória do processo vivido na sala de aula, proporcionando 

uma visão geral do trabalho desenvolvido, facilitando ainda a constatação das 

dificuldades e avanços do educando. E dessa forma avalia a aprendizagem dos 

alunos e a atuação do professor, contribuindo para um melhor desenvolvimento do 

educando (p.48). 

 

Essa ferramenta de avaliação exige disposição do professor e muito de sua atenção 

para com todas as manifestações dos seus alunos. Além do mais, o professor deve ter a 

clareza e o cuidado de se ater mais às questões de aprendizagem e desenvolvimento, em 

detrimento das características pessoais e comportamentais dos alunos. Estas últimas, quando 

privilegiadas, enveredam por uma perspectiva de avaliação classificatória, a qual não condiz 

com as necessidades da educação (CONCEIÇÃO, 2012). Sendo a forma ideal de utilizar essa 

ferramenta avaliativa por parecer é “por fichas com critérios previamente definidos pelos 

professores, juntamente com a equipe pedagógica e são utilizados para observar o 

desenvolvimento de cada criança, de acordo com cada nível” (Ibidem, p.9) do seu 

desenvolvimento. 

Maria relata que a avaliação na Roda de Alfabetização era processual, que a cada dia 

havia algo para ser avaliado, enquanto Ana assegura que as avaliações eram realizadas no 

início do ano, no meio do ano e, muito provavelmente, no final do ano. O interessante da 

avaliação processual, de acordo Weisz (2002), é que ela deve ser realizada durante o processo 

de aprendizagem dos alunos e também para verificar se o trabalho do professor com os alunos 

está sendo produtivo, nesse sentido, o próprio professor avalia a sua prática. Conforme nos 

esclarece a autora, essa avaliação exige do professor, na condição de observador privilegiado, 

clareza para distinguir as situações, quais sejam as de aprendizagem e as de avaliação: 

  

[...] indicadores para sustentar sua intervenção. Mas isso é diferente de planejar e 

implementar uma atividade para avaliar a aprendizagem. Ao montar uma situação de 

avaliação, o professor precisa ter clareza sobre as diferenças que existem entre 

situações de aprendizagem e situações de avaliação (Ibidem, p.94). 

 

Na avaliação processual, conforme a mesma autora, o professor deve propor 

atividades individuais para efeito de avaliação e atividades de intercâmbio para promover 

situações de aprendizagem. Quando não há essa clareza o professor corre o risco de propor 

atividades de avaliação acreditando que está ensinando e promovendo a aprendizagem. Essa 
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característica de processo da avaliação também está amparada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais que orientam as escolas e assim pode ser sintetizada: “A avaliação do aluno, a ser 

realizada pelo professor e pela escola, é redimensionadora da ação pedagógica e deve assumir 

um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica” 

(BRASIL, 2013, p.123).   

Dessa forma, professores e alunos têm nesse tipo de avaliação uma apreciação mútua 

onde o aluno também avalia a prática do seu professor ao ser avaliado por ele. No entanto, 

esse intercâmbio não se dá de forma automática, o professor tem que estar consciente e aberto 

a esta experiência, a essa possibilidade de reflexão sobre a sua prática, do contrário será 

somente mais um mecanismo de avaliação para o controle do aluno feita pelo professor e pela 

instituição escolar. E, assim, a educação segue com os seus velhos e conhecidos mecanismos 

de reprodução. 

 

A educação é, por exemplo, reprodutora em boa parte através das técnicas de 

controle dos indivíduos dentro das instituições. E o controle não-coercitivo, mas 

exercido através de mecanismos técnicos, reside em boa parte, na definição do 

rendimento ideal que se realiza nas escola (SACRISTÁN, 2000, p.324). 

 

Sobre o que era avaliado na Roda de Alfabetização, Luzia indica que tudo era 

avaliado, desde a postura corporal dos alunos, seus conhecimentos prévios, o seu processo de 

leitura e escrita etc. Maria evidencia que era avaliado algumas atividades realizadas em um 

caderno específico e nos testes psicomotores eram avaliados a lateralidade da criança, sua 

noção de espacialidade etc. 

Observamos aqui, mais uma vez, o caderno protagonizando, volta e meia ele é 

mencionado por alguém aqui na pesquisa. Apareceu inicialmente na Roda de Alfabetização 

como um “corpo estranho”, como uma reivindicação das professoras do Ensino Fundamental 

Regular e se firmou inclusive como mecanismo de avaliação no interior do próprio projeto. 

De acordo com Bakhtin (2011): “A coisa, ao permanecer coisa, pode influenciar apenas as 

próprias coisas; para influir os indivíduos ela deve revelar seu potencial de sentidos, isto é, 

deve incorporar-se ao eventual contexto de palavras e sentidos” (p.404, grifos do autor). É 

basicamente essa a posição “assumida” pelo caderno neste contexto, não como uma simples 

coisa em si, mas algo que pode ser tomado inclusive para contar a história da Roda de 

Alfabetização no CMEVC
62

, como um outro ponto de vista.  
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 Lembramos neste momento de um filme iraniano com seu o título traduzido para o português como “O jarro”. 

O filme todo gira em torno de um jarro que era utilizado em uma escola simples de uma pequena comunidade 
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Além da avaliação que as crianças eram submetidas no projeto, Joana lembra que 

essas crianças eram avaliadas também pelos seus professores do ensino regular e que em 

época de conselho de classe as professoras dos dois seguimentos faziam conjuntamente uma 

avaliação desse aluno como um todo, enquanto aluno do ensino regular e também do projeto. 

Lembramos, inclusive, das provas que eles tinham que realizar na condição de alunos 

regulares. Instrumento avaliativo que não foi mencionado por nenhuma das professoras, 

talvez por se tratar de um instrumento “tão óbvio”, tão sedimentado historicamente na escola 

que não fosse necessário ser mencionado. São práticas consolidadas “que os indivíduos, 

imersos no seu fazer prático, pouco refletem sobre a ordem social que eles (re)produzem” 

(GRILLO, 2012, p.135). 

Quando fomos entrevistar algumas das professoras, inclusive, elas estavam realizando 

em suas respectivas salas de aula as provas de recuperação com seus alunos, pois no 

cronograma da escola aquela era a semana das provas de recuperação. Essa prática na escola 

evidencia que: 

 

É muito forte ainda em nosso país a tradição de avaliação centrada [...] no propósito 

de quantificar a aprendizagem através de notas ou conceitos. Em geral a escola quer 

saber se o aluno aprendeu ou não, para no final, promovê-lo ou retê-lo em função 

disso. Antes de decidir, a escola costuma dar-lhe a chance de participar de atividades 

de “recuperação” para que possa, em seguida, demonstrar em uma prova final se 

aprendeu realmente o que, até então, não havia conseguido (WEISZ, 2002, p.108). 

 

Mesmo o município de Vitória da Conquista tendo adotado a organização do ensino 

em ciclos, desde 1998, é comum a presença das práticas de seriação
63

, principalmente no 

momento de avaliar os alunos. Desta forma, acreditamos que esse mecanismo de avaliação 

incide diretamente sobre a prática do professor que acaba organizando a execução do seu 

trabalho em sala de aula em prol de bons resultados a serem alcançados pelos alunos nas 

provas por meio de notas, fortalecendo ainda mais esta condição do ciclo com práticas 

seriadas na escola.  

 A partir do que disseram as professoras, fica evidente que a avaliação era um 

mecanismo constante na vida escolar do aluno da Roda de Alfabetização, pois além dos 

                                                                                                                                                                                     
como o único recipiente para colocar água para as pessoas beberem, até que um dia esse jarro racha, e a partir daí 

o filme começar a abordar várias questões importantes que tem como fio condutor esse jarro. 
63

 Em sua pesquisa sobre o ciclo realizada aqui em Vitória da Conquista, Santos (2007) relatou o seguinte a 

partir de observações e entrevistas realizadas com professores: “é possível inferir que houve entre os professores 

certa dificuldade em se mudar do simples “hábito” quantitativo, ou seja, a nota (produto final), para aquele 

qualitativo, o qual requer detalhamento, descrição, observação permanente do alunado” (p.74). Ao observamos 

que no CMEVC havia semana se provas, inclusive semana de provas de recuperação, constatamos que essa 

dificuldade ainda persiste.  
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instrumentos vivenciados por eles no projeto ainda tinham aqueles que eram empregados no 

Ensino Fundamental Regular. É pouco provável que esse seja um fator positivo no 

desenvolvimento de sua aprendizagem uma vez que essas avaliações, ao que parece, tinham 

somente como foco o aluno, deixando de fora o professor e a sua prática. Demonstrando 

inclusive que mesmo na modalidade de ensino organizado em ciclos o aluno não foge do 

processo de classificação e exclusão por meio da prova. Isso acontece, conforme Esteban 

(2008), porque mesmo quando todos os alunos são aprovados e o seu processo de 

aprendizagem é “reconhecido” “o fracasso durante o percurso escolar e os processos escolares 

e sociais de exclusão não encontram onde se ocultar, mantendo-se como problemas constantes 

no cotidiano da sala de aula” (p.73), da escola e do município como um todo. 

De acordo com as falas das professoras analisadas aqui neste tópico, tudo que diz 

respeito ao aluno da Roda de Alfabetização era avaliado desde a sua postura corporal, 

perpassando pelas suas vivências, suas atividades, tudo era considerado nesse processo. Eram 

avaliações realizadas pelas professoras, individualmente ou em conjunto (professora do 

projeto e professora do ensino regular), nos conselhos de classe. Se considerarmos que este 

aluno do projeto também era aluno do ensino regular na metade do tempo, ele também era 

submetido às avaliações deste contexto por meio de provas, como pude observar durante meu 

período de estágio, inclusive, durante a semana de provas o projeto era suspenso. Nesse 

sentido, enquanto os pareceres prezavam pelos resultados qualitativos as provas prezavam 

pelos quantitativos. 

 

6.6 Possibilidades e impedimentos vivenciados e experienciados pelas professoras 

 

Dedicamos-nos, neste tópico, a revelar por meio dos enunciados das professoras quais 

foram para elas às possibilidades e os impedimentos experimentados no CMEVC, no contexto 

da Roda de Alfabetização, para se chegar a finalidade última do projeto, qual seja, atender os 

alunos do 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, de 9 (nove) a 14/ 15 (quatorze /quinze) anos 

de idade que apresentavam dificuldades na leitura e na escrita e com histórico de repetência 

e/ou retenção. Posteriormente, evidenciaremos as estratégias elaboradas por elas para lidar os 

impedimentos encontrados ao longo desse percurso.  
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6.6.1 Possibilidades  

 

Sobre as possibilidades vivenciadas e experienciadas pelas professoras no CMEVC no 

contexto da Roda de Alfabetização, Branca relata o seguinte: “a gente pegava o aluno, via 

aquele que estava realmente precisando [...] mandava para lá (para o projeto) e tinha um 

efeito”. Ana diz perceber que no projeto 

   

[...] ele (o aluno) [...] se sentia mais seguro [...] cada dia que ele aprendia ele 

chegava mais tranquilo, [...] mais curioso. Aquilo desenvolvia nele, assim, [de] certa 

forma, aquela vontade de aprender mais o que estava sendo trabalhado na escola. 

 

Tanto para Branca quanto para Ana, uma das principais possibilidades da Roda de 

Alfabetização foi certamente o seu reflexo positivo no comportamento dos alunos no que diz 

respeito a sua autoestima e na recuperação de sua curiosidade, capacidade inata de toda 

criança para o aprendizado. Certamente isso se deve à qualidade das relações que eram 

estabelecidas no interior do projeto, levando o aluno a construir, por meio da relação com o 

outro, um novo olhar sobre si. Segundo Franco (2009): “A consciência permite ao homem 

conhecer e avaliar tanto o mundo físico e social como a si mesmo. A esse último aspecto – a 

valoração de si mesmo – chamamos de autoestima” (p.329), isso porque, 

 

[...] desde o nascimento, o homem encontra-se cercado por atribuições de valores 

positivos e negativos; a autoestima é, então, vista enquanto uma valoração que o 

sujeito faz do que ele é, sendo construída nas relações que mantém com o mundo. 

Desta forma, a autoestima não é natural, dada ou inata ao homem. Ela é algo tênue, 

que surge das diferentes formas pelas quais significamos as situações vividas ao 

longo da vida, ou seja, se prevalecentemente de modo positivo ou negativo (Ibidem, 

p.226). 

 

No que diz respeito à curiosidade ela é imprescindível para uma aprendizagem 

significativa do aluno. Conforme Freire (2002), a curiosidade é uma exigência tanto para o ato 

de ensinar quanto para o de aprender, ela é parte fundamental de uma educação dialógica para 

a liberdade e autonomia do sujeito. “Antes de qualquer tentativa de discussão de técnica, de 

materiais, de métodos para uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável mesmo, que o 

professor se ache ‘repousado’ no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser 

humano” (p.52). Ela está latente em qualquer idade e em todas as fases da vida de uma 

pessoa. Cabe ao professor a tarefa de ajudar o aluno a transitar de uma curiosidade ingênua 

e/ou espontânea para uma “curiosidade epistemológica” (FREIRE, 2002). 

Ana, ao continuar falando das possibilidades da Roda de Alfabetização, afirma: 
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[...] eu recebi uma aluna no quarto ano [...] crua em termos de alfabetização, ela não 

sabia nem ler nem escrever, [...] ela confundia todas as letras e essa menina foi assim 

uma grande vitória do processo da Roda de Alfabetização. [...] passado assim três 

meses [...] ela aprendeu ler [...] essa e outra aluna da manhã [...] um [...] resultado 

assim, absurdamente positivo [...] mas os demais [alunos] eles vinham sempre [...] 

com alguma coisa [...] acrescentada. 

 

Ana, ao citar o exemplo de suas duas alunas que tiveram grande sucesso no 

desenvolvimento das suas habilidades de leitura e escrita, a partir da intervenção do projeto, 

afirma também que, de um modo ou de outro, seus demais alunos também evoluíram, nunca 

retornavam para a sala como haviam saído para a Roda de Alfabetização, sempre aprendiam 

algo novo.  

De acordo com Esteban (2008) o movimento de aprendizagem que cada criança faz na 

escola é único e singular. Cada uma tem o seu ritmo, seu tempo, seu momento etc. A 

aprendizagem não acontece repentinamente: é um processo dialético de maturação da criança 

com seu meio social e as relações estabelecidas com os outros nesse meio. No entanto, ao 

adentrar na escola, a criança se depara com estruturas rigidamente organizadas, desde a 

fragmentação e ordenação dos conteúdos ao processo de avaliação que tem como pressuposto 

alunos que aprendam as mesmas coisas e ao mesmo tempo. Esse modo de pensar a escola tem 

demonstrado que não condiz com a realidade, ao mesmo tempo em que responsabiliza o aluno 

pelo seu próprio fracasso. 

 

O descompasso do estudante em relação ao percurso regular na escola é a evidência 

de sua incapacidade e da necessidade de ações para inseri-lo no percurso 

considerado adequado. Quando a despeito dessas ações, a criança continua sem 

apresentar os resultados esperados, no tempo determinado, a manutenção de sua 

trajetória irregular é afirmada como a existência de um problema de aprendizagem, 

expressão de uma deficiência do estudante (ESTEBAN, 2008, p.68, grifos da 

autora). 

 

Ao professor cabe a sensibilidade para perceber como o aluno aprende em seu próprio 

ritmo e as metodologias que sejam para ele as mais estimulantes, mesmo que esse ritmo não 

seja o esperado pela maioria dos professores e estas metodologias não sejam aquelas mais 

indicadas pelos órgãos oficiais da educação. 

Ana relata que apesar dos seus demais alunos não apresentarem um avanço tão 

significativo quanto às duas alunas por ela citadas, mesmo assim, Ana percebia avanços e a 

importância do projeto para estes sujeitos. Sobre o porquê do sucesso da Roda de 

Alfabetização e porque cativava as crianças, Ana lança uma pergunta e ela mesma responde: 

“Porque [...] eles gostavam de ir para lá?  Porque a salinha era menor, poucos alunos né, então 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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eles se sentiam assim, às vezes mais a vontade”. A fala de Ana corrobora com a fala de Joana, 

para quem: 

 

[...] o número de crianças era menor, poderia trabalhar né, com mais afinco, com 

mais tranquilidade com eles [...] aquele contato que o professor da sala regular não 

tinha com eles, não podia ter porque não podiam alfabetizar já que a turma [...] 

estava avançada. 

 

Tanto o número de alunos por sala em uma turma regular, quanto à diversidade de 

níveis de aprendizagem para as professoras eram fatores que dificultavam o desenvolvimento 

das práticas das professoras no Ensino Fundamental Regular e Branca confirma esse 

pensamento ao dizer o seguinte: 

 

[...] eu tinha 32 (trinta e dois) alunos, todos eles com dificuldades de leitura e escrita 

[...] 15 (quinze) não eram alfabetizados [...], quando [a Roda de Alfabetização] 

pegava esses que tinha mais dificuldade, [...] quando eles retornavam [...] eu já podia 

avançar outras coisas com eles [...] porque [...] no primeiro [momento] o trabalho foi 

só de alfabetização.  

 

Ana, Joana e Branca concordam que uma sala de aula com menos alunos se 

caracteriza como um ambiente mais acolhedor, que propicia uma melhor aprendizagem para o 

aluno, além de melhorar o ambiente de trabalho para o professor da sala de aula regular. Não 

é novidade que a grande quantidade de alunos por professor em uma única sala de aula é um 

dos fatores que compromete a qualidade na aprendizagem do aluno e contribui para o fracasso 

escolar. Sobre a sua situação atual Branca relata que “nesse ano mesmo não tem a Roda, então 

eu fico com 27 (vinte e sete) alunos [...] e o perfil é o mesmo [...] para eu dar assistência 

individual a cada aluno se torna [um] trabalho muito difícil [...] acaba não alcançando a 

todos”. 

Infelizmente não existe ainda nenhuma lei ou documento que regulamenta o número 

de crianças por turma, mas existe uma importante discussão a respeito. No documento final da 

Conferência Nacional de Educação – CONAE, de 2014, no item “2.0 Valorização: plano de 

carreira, jornada de trabalho e renumeração” do Eixo VI, especificamente no item “2.20 

estabelece “a limitação de estudantes por turma, assim distribuídos: 0-2 até 8 crianças; 3-5 até 

15 estudantes; fundamental séries/anos iniciais até 20 estudantes; fundamental séries/anos 

finais até 25 estudantes; médio e superior até 30 estudantes” (CONAE, 2014, p.98). O que 

certamente representa avanços nesse sentido. 

De acordo com Ana: “tinha alunos que não gostavam de conversar na sala [de aula 

regular] [...] porque eram muito tímidos, por conta de ter trinta alunos, então eles ficavam 
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inibidos de manifestar oralmente”. Nesse sentido, além das implicações em sua prática, Ana 

observa que uma sala de aula com um grande número de alunos dificulta também no 

desenvolvimento desses alunos que se sentem intimidados em tais circunstâncias. Esta, 

segundo ela, era uma das razões pela quais os alunos preferiam o aconchego do espaço onde 

funcionava a Roda de Alfabetização.  

Ainda sobre as possibilidades no contexto da Roda de Alfabetização Isaura ressalta 

outra questão: 

[...] a professora [da Roda de Alfabetização] se dedicava, tinha mais tempo porque 

era só um turno que elas trabalhavam né, 20 (vinte) horas. Aí dava tempo para elas 

confeccionar jogos [...] pensar mais, estudar [...] [outra] maneira [...] de alfabetizar 

esses alunos com mais [...] prazer, com [...] coisas que realmente surte efeito. 

 

Em outro momento Isaura supõe que “o material que elas (professoras do projeto) 

confeccionavam [...] se passasse para a gente [...] seria melhor [...] para ajudar a gente com os 

outros [alunos] que tem dificuldade”. Isaura está correta em reivindicar materiais didáticos, 

acreditando que estes poderiam ajudar também os professores do Ensino Fundamental 

Regular com os demais alunos com dificuldades, ou mesmo com os demais que não 

demonstravam ter, no entanto Sacristán (2000) salienta que é preciso conhecer as 

aprendizagens que cada material proporciona, bem como com quais alunos cada material deve 

ser trabalhado de forma mais produtiva, segundo ele: 

  

A tarefa, tal como o professor a imagina, aponta os materiais necessários, a forma de 

sua utilização e, portanto, a rentabilidade didática dos mesmos. Muitas tarefas não 

são possíveis pela carência desses recursos didáticos, e a variedade dos mesmos 

facilita a variedade nas atividades. Com dados materiais só são possíveis 

determinadas tarefas, mas se não se conhecem os processos de aprendizagens 

inerentes a cada uma delas, os materiais não serão adequadamente explorados ou 

nem sequer se chegará a sentir a necessidade de sua utilização (p.275). 

 

Acreditamos que a fala de Isaura refere-se a um outro contexto da Roda de 

Alfabetização em que as professoras trabalhavam somente 20 (vinte) horas semanais. O fato é 

que Isaura via nos materiais didáticos confeccionados por elas, as pesquisas que elas faziam e 

o tempo dedicado ao estudo uma possibilidade de desenvolver práticas mais prazerosas e 

eficazes.  A fala de Isaura traz uma outra questão importante, a falta de tempo para os 

professores estudarem,  fazer pesquisas, confeccionar materiais para proporcionar uma melhor 

qualidade na aprendizagem dos seus alunos de acordo com suas próprias convicções, sem ser 

uma orientação de um projeto ou coisa parecida. Sua fala revela, assim, a sua angústia em 
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decorrência da precarização que há em torno do trabalho docente, uma questão muito 

importante, mas cuja discussão está além dos limites deste trabalho.  

Como podemos observar neste item, várias foram as possibilidades vivenciadas pelos 

sujeitos do CMEVC com a Roda de Alfabetização, principalmente os alunos que precisavam 

desta proposta e as professoras do Ensino Fundamental Regular que também se beneficiaram 

de diferentes formas. De acordo com as professoras do ensino regular, elas mandavam os 

alunos com dificuldades para o projeto e eles voltavam sempre com algum progresso, seja 

motivacional, comportamental, de aprendizagem etc. Para algumas professoras, o projeto era 

uma forma de dividir as responsabilidades, enquanto as professoras do projeto trabalhavam a 

alfabetização com os alunos “mais necessitados” elas se dedicavam aos outros conteúdos. 

Todas concordam que as possibilidades do projeto estavam principalmente no número 

reduzido de alunos que proporcionavam uma melhor relação entre professor e aluno e por isso 

os alunos se sentiam melhor acolhidos, menos inibidos etc. 

Outra questão interessante por nós percebida é que na medida em que as professoras 

do ensino regular evidenciavam as possibilidades do projeto elas iam ao mesmo tempo se 

apercebendo das suas dificuldades, das suas limitações e dos limites vivenciados por elas em 

suas respectivas salas de aulas, no cotidiano da escola, na sua profissão, conforme a fala de 

Isaura. Essa foi, talvez, uma das grandes possibilidades da Roda de Alfabetização: fazer com 

que as professoras olhassem para a sua sala de aula, para as suas práticas, para o seu contexto 

e, neste movimento, questionasse, refletisse, estranhasse aquilo que até então não era pensado 

e nem questionado. Era tido como algo dado, naturalizado. 

 

6.6.2 Impedimentos 

 

Em relação aos impedimentos vivenciados pelas professoras do CMEVC no contexto 

da Roda de Alfabetização Ana sinaliza a seguinte questão: “ficava um pouco de prejuízo em 

termos de assunto”. Luzia esclarece que “quando a criança, ela saía da sala para poder vir para 

a Roda de Alfabetização, ela perdia aquele contato com os outros colegas [...]. Porque mesmo 

ela não sabendo escrever né, ou fazer a leitura, ela perdia aquele momento na sala de aula”. 

Luzia acredita ainda que a saída do aluno da sala de aula regular fazia com que os seus 

colegas pensassem: “eu não vou para a Roda, eu sou melhor do que [...] algum aluno que está 

frequentando a Roda de Alfabetização”.  

Observamos que todos estes impedimentos a que estas professoras estão se referindo, 

seja de prejuízo para o aluno, ou para o professor, estão diretamente atrelados a forma como 



190 

 

 

era organizado o tempo na escola entre a Roda de Alfabetização e o Ensino Fundamental 

Regular. Para Ana, o fato dos alunos permanecerem metade do turno letivo no projeto 

causava-lhes prejuízo, uma vez que eles perdiam grande parte dos conteúdos que eram 

desenvolvidos na sala de aula regular.  

A professora Luzia relata prejuízos na relação entre os alunos que frequentavam o 

projeto e os alunos que não frequentavam. Para ela, os alunos do projeto ao saírem de suas 

salas de aula regular, enquanto os seus demais colegas permaneciam, comprometia o 

entrosamento e o compartilhamento das experiências entre eles, além dos outros colegas 

acharem que eles eram superiores em relação aos alunos que frequentavam o projeto. Para 

Isaura, a forma como ficou organizado o tempo na escola dificultava o desenvolvimento de 

sua prática, uma vez que o aluno perdia parte de sua aula e ela ficava preocupada, procurando 

meios para fazê-lo recuperar os conteúdos perdidos. 

Os discursos das professoras estão em consonância com o que já havia nos informado 

Tereza, um único turno era dividido, igualmente, para cada modalidade de ensino, ficando de 

uma hora e meia a duas horas para cada modalidade, ou seja, o aluno que frequentava a Roda 

de Alfabetização se ausentava diariamente de sua turma regular, ficando uma lacuna em 

termos de conteúdo. Segundo nos comunicou Tereza, esta não era a proposta inicial da Roda 

de Alfabetização. As atividades do projeto eram desenvolvidas no turno oposto àquele em que 

o aluno com defasagem idade/ano estudava. Posteriormente, surgiram três fatores que levou a 

SMED a fazer essa nova reconfiguração/organização do tempo, incidindo, assim, diretamente 

na prática docente tanto das professoras do Ensino Regular Fundamental quanto das 

professoras da Roda de Alfabetização e, consequentemente, afetando também o aluno.  

O primeiro fator foram as dificuldades alegadas pela família do aluno em enviá-lo à 

escola no turno oposto para participar do projeto. O segundo foi a implantação do Programa 

Mais Educação que começou a ser desenvolvido juntamente com a Roda de Alfabetização, o 

que levou a uma descaracterização deste último. O terceiro fator foi por questões econômicas, 

financeiramente a Roda de Alfabetização se tornou inviável no molde original.  

Compreendemos que a dificuldade das famílias em “cooperar” com a escola é reflexo 

da atual conjuntura social que estamos vivenciando. As transformações socioeconômicas 

afetaram não somente essas instituições como também a relação que antes eram estabelecidas 

entre ambas, tendo consequências diretas na aprendizagem do aluno. Conforme Tedesco 

(2002): 
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A modernização social promoveu, entre outros fenômenos, a incorporação da 

mulher no mercado de trabalho [...] o aumento das separações e do número de filhos 

que vivem sozinhos com um dos pais [...]. Todos esses fenômenos provocam uma 

mudança significativa no papel socializador da família (33-34). 

 

Essa mudança na composição e no funcionamento da família afetou diretamente a sua 

relação com a escola que persistiu, de certa forma, nos moldes tradicionais. “Na situação 

típica do século XIX, a escola era uma continuação da família” (Ibidem, p.37). Hoje, essa 

relação está bastante afetada, levando a escola a elaborar estratégias para retomar essa relação, 

a qual sente muita falta. No documento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

essa é uma função, explicitamente, delegada à coordenadora da escola. 

 

Os coordenadores também devem atuar no desempenho de ações de articulação com 

as famílias para integrá-las à vida escolar, contribuindo com as condições que 

garantam a frequência regular das crianças e o acompanhamento de suas atividades 

escolares (BRASIL, 2012, p.10-11). 

 

No que diz respeito ao Programa Mais Educação, é um programa desenvolvido pelo 

Ministério da Educação em parceria com estados e municípios, desde o ano de 2008, como 

estratégia de ampliação da jornada escolar no Ensino Fundamental, na perspectiva da 

educação integral (LECLERC; MOLL, 2012). Importante lembrar que somente no ano de 

2011 este programa foi aplicado em Vitória da Conquista. Na proposta original, o Programa 

Mais Educação propõe a oferta de atividades educativas complementares e diferenciadas no 

turno oposto às aulas. No 

 

[...] turno fixo, em que prevalecem as disciplinas tradicionais, que constituem o 

núcleo duro do currículo e, por outro, os contraturnos flexíveis, em que prevalecem 

as atividades que procuram tornar o “tempo escolar agradável”. O trabalho tem 

como pano de fundo os movimentos realizados pelo Ministério da Educação na 

implicação de diferentes atores institucionais da educação brasileira na construção 

de uma pauta política e pedagógica em favor da Educação Integral (LECLERC; 

MOLL, 2012, p.97). 

 

Pela fala da coordenadora e das professoras do CMEVC, entendemos que, 

pedagogicamente, a Roda de Alfabetização era mais interessante para a escola devido ao 

grande problema da não alfabetização de crianças na “idade certa” e ao papel colaborador que 

ela exercia junto às professoras do Ensino Fundamental no sentido de trabalhar, 

conjuntamente, esta questão. Dois anos depois da implementação da Roda de Alfabetização, 

ou seja, em 2011, foi feito um levantamento do impacto deste projeto nas escolas e constatou-
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se que o CMEVC “foi uma das melhores escolas em avanço” com a Roda de Alfabetização, 

segundo a coordenadora desta escola. Somente depois “a qualidade foi caindo um pouco”.   

Mesmo que pedagogicamente a Roda de Alfabetização fosse mais interessante para a 

escola e tivesse uma maior importância junto as professoras, existem critérios políticos e 

econômicos estabelecidos e hierarquicamente mais fortes que a escola é obrigada a acatar. 

Uma vez que a sua autonomia não é limitada, mas é bastante demarcada, “caracterizada pelo 

respeito às proposições legais nacionais, estaduais e municipais, assim como pelas normas, 

regulamentos, resoluções e planos globais de gestão do sistema de ensino ao qual pertence” 

(SANTOS, 2011, p.30).  

Nesse sentido, a escola enquanto um campo macro de atividade humana, ideológica, 

de relações dialógicas é tensionada por forças centrífugas e centrípetas advindas de outras 

esferas sociais ideológicas (política, economia, família etc.) que transfere para o seu 

cronótopo, e para as esferas micros em seu interior (Ensino Fundamental Regular, Roda de 

Alfabetização, Programa Mais Educação etc.) o resultado destas tensões que, por sua vez, dão 

origem as tensões internas. De acordo com Franco (2012), as “escolas são espaços/tempos 

múltiplos, multirreferenciais, complexos e dinâmicos. Nas salas de aula, convergem práticas, 

por diferentes sujeitos” (p.171, grifos da autora) que por sua vez estão subjulgadas a outras 

instâncias escolares e extraescolares. 

As consequências da re/configuração do tempo da Roda de Alfabetização na escola 

não param por aí. Segundo Ana, “Quando eles (os alunos) voltavam da Roda de Alfabetização 

[...] o professor regente da sala tinha que ter o cuidado de familiarizar eles com os assuntos 

[...] para que eles não se sentissem um peixe fora d’água”. Isaura, na mesma perspectiva, 

relata o seguinte: “o aluno saia da sala [e] acabava perdendo a minha aula, e aí complicava 

porque eu ficava ansiosa, preocupada em estar passando para ele o que ele perdeu naquele 

período”. Para Luzia “o ponto negativo [...] desse processo é que [...] o professor da sala 

regular ele já não trabalhava mais com esse aluno com dificuldade [...] [era como se fosse] 

obrigação só da Roda de Alfabetização”. 

Ana e Isaura relatam as manobras que a professora da sala regular teria de fazer para 

quando os seus alunos retornassem do projeto não ficassem muito prejudicados quanto aos 

conteúdos trabalhados na sala durante a sua ausência. Isaura, inclusive, enfatiza os transtornos 

em decorrência dessa situação. Por outro lado, Luzia reclama das professoras do ensino 

regular que não se sentiam mais responsabilizadas pelos alunos que apresentavam 

dificuldades na aprendizagem confiando-os as professoras da Roda de Alfabetização.  
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Entendemos que essa dinâmica gerava uma situação de impasse para a professora da 

sala de aula regular, levando-a a tomar decisões a partir da sua posição exotópica, avaliando 

as consequências futuras: Se ela interromper o desenvolvimento de sua aula para contemplar 

os alunos egressos, a longo prazo isso poderia ter consequências negativas para o aprendizado 

dos outros alunos que permaneciam na sala, na medida que os deixava em stand by. Por outro 

lado, não dividir com a professora do projeto a responsabilidade com a aprendizagem dos 

alunos poderia deixá-los sempre em desvantagem em relação aos outros, tornando o seu 

processo de aprendizagem ainda mais lento, ao contrário do que realmente deveria acontecer. 

 

Nesse sentido, o ato pedagógico tem algo de estético, necessariamente: antevê [...] 

um acabamento provisório no futuro, dele tem uma memória, e com essa memória 

calcula as ações possíveis no presente com o material que nos fornece o passado, 

mas selecionados para realizar o futuro: saberes, conhecimentos, crenças, utopias, 

etc. (GERALDI, 2012, p.19-20). 

 

Talvez, saberemos quais foram as suas escolhas no tópico posterior onde discutiremos 

as estratégias utilizadas por elas para trabalharem com as dificuldades no contexto do projeto.  

Desde já salientamos que o “professor é um profissional da ação cuja atividade implica um 

conjunto de atos que envolvem seres humanos [...] a racionalidade que impregna a sua ação é 

uma racionalidade dialógica interativa e reflexiva” (ALARCÃO, 2001, p.23) que justifica as 

suas escolhas e tomadas de decisão.  

 A autora Ernaldina Rodrigues (2009), ao estudar a organização do tempo pedagógico 

no trabalho docente e sua relação entre o prescrito e o realizado chega a seguinte conclusão: 

 

A organização do tempo pedagógico no trabalho docente se dá no enfrentamento das 

situações de trabalho. Esta organização abrange o momento da situação e representa 

a “reordenação” da prescrição. É no uso que o professor faz do tempo em sala de 

aula que possibilita novas formas de organização. Essas formas caracterizam-se pela 

ressignificação das atividades frente aos acontecimentos gerados pela indisciplina 

dos alunos, pelas rupturas e continuidades, repetições, pelas interferências externas e 

pela imprevisibilidade e, de certa forma, requerem uma ação imediata do professor 

e, às vezes, uma reordenação das atividades desenvolvidas (p.108-109).  

 

Em conformidade com a autora, entendemos que as professoras, em contextos 

“normais” de ensino, lidam diariamente com situações imprevisíveis, onde nem sempre é 

possível organizar seu tempo pedagógico da maneira desejada. A situação tende a se 

complicar ainda mais no contexto desta escola, onde a atividade da Roda de Alfabetização 

ocorria no mesmo período  que o Ensino Fundamental Regular, colocando inteiramente sob a 

responsabilidade das professoras o direcionamento de suas práticas quando estas avaliam, 
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julgam, escolhem, decidem tendo como parâmetro os seus alunos e o contexto real em que 

atuam.  

Somadas a todas estas dificuldades já mencionadas, Maria acrescenta que o “projeto 

tinha suas dificuldades por questão até de espaço físico, a gente às vezes não tinha uma sala 

adequada para trabalhar”. Conforme nos informou Tereza, a falta de espaço físico para o 

funcionamento da Roda de Alfabetização foi um dos fatores que gerou muita dificuldade. No 

CMEVC utilizou-se a sala da cantina, o auditório, o almoxarifado, dentre outros espaços. No 

entanto, houve escolas em que o projeto acontecia no próprio pátio da escola por falta de 

espaço físico, o que certamente comprometeu de algum modo a qualidade da intervenção 

deste projeto nas escolas, uma vez que a qualidade da infraestrutura das salas de aula, e das 

escolas como um todo, estão diretamente ligada às condições de aprendizagem dos alunos 

(NETO; JESUS; KARINO; ANDRADE, 2013).  

A maior parte das dificuldades evidenciadas pelas professoras está diretamente 

relacionada ao modo como um único turno era dividido entre as duas propostas de ensino. 

Dentre os prejuízos destacados pelas professoras do ensino regular está a defasagem dos 

alunos do projeto em relação aos conteúdos do currículo oficial, as professoras se diziam 

angustiadas, procurando formas para que esse aluno não ficasse com uma defasagem muito 

grande em relação aos demais colegas, tendo sempre que ser familiarizados ao que acontecia 

na sala de aula durante sua ausência. Assim como as professoras do ensino regular, as 

professoras do projeto enfatizaram que havia um enfraquecimento da relação entre os alunos 

do projeto e seus colegas de sala, que o tempo para trabalhar com esse aluno no projeto era 

curto e se queixaram ainda de que algumas professoras do Ensino Fundamental Regular não 

se sentiam mais responsabilizadas pelos alunos do projeto, como se fosse um dever somente 

das professoras da Roda de Alfabetização, fator que atrasava o desenvolvimento desse aluno. 

A seguir enfatizaremos as estratégias dessas professoras para contornar estas situações de 

impedimento. 

 

6.7 Estratégias usadas pelas professoras para trabalharem os impedimentos 

 

A partir deste momento evidenciaremos quais foram as estratégias elaboradas pelas 

professoras diante das situações que eram des/favorecidas na escola no contexto Roda de 

Alfabetização. Entendemos por estratégias o conjunto de práticas que consideram as situações 

reais vivenciadas no cotidiano, iniciativas criativas, planejamentos ou resoluções imediatas. 

Nesse contexto, as situações são reconhecidas pelo professor como educativas e “o 
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planejamento não pode ser entendido de maneira mecânica, desvinculado do contexto em que 

está inserido” (SANTOS; SANTOS, 2007, p.539). São situações “circunstanciais na 

aprendizagem humana” (VASCONCELLOS, 2007, p.3). Iniciamos com a fala de Ana onde 

ela esclarece que,  

 

[...] o planejamento era completamente a parte [...] elas (professoras da Roda de 

Alfabetização) tinham um momento de planejamento lá [...] com as coordenadoras 

da SMED para [...] trabalhar aqui com os meninos [...]. No dia do nosso 

planejamento aqui na escola [...] elas passavam [...] [a forma como] [...] elas iriam 

trabalhar. 

 

Nesse primeiro momento Ana descreve uma situação de planejamento oficialmente 

organizada, na qual as professoras da Roda de Alfabetização eram orientadas à parte, ou seja, 

havia um planejamento didático estabelecido separadamente para as professoras da Roda de 

Alfabetização. Certamente, o planejamento se dava de acordo a concepção de aluno, de 

ensino, de aprendizagem e de currículo definida conforme a ideologia do projeto, com as 

atividades específicas que deveriam ser desenvolvidas conforme orientações dos 

coordenadores da proposta
64

. 

De acordo com as autoras Santos e Santos (2007) o planejamento deve ser um 

importante instrumento norteador da prática docente para que a mesma não incorra no 

ativismo. Baseadas no trabalho de Danilo Gandin as autoras dizem que “planejar é 

transformar uma determinada realidade, é organizar as ações, é agir racionalmente, é agir com 

clareza e objetividade e, por fim, é realizar várias ações objetivando uma realidade ideal” 

(p.538).  

A partir dessa configuração de planejamento somada ao que nos explicou Ana, fica 

evidente que a forma como o projeto organizava as suas ações, juntamente com as 

professoras, baseava-se na verdade istina, não levava em conta a maneira como cada uma 

delas desenvolvia a sua prática, àquela atrelada a sua concepção própria de educação, de 

realidade, de mundo e de aluno, não considerava ainda, as relações interpessoais cultivadas no 

interior da escola, bem como não levava em conta os sujeitos reais que naquela escola 

atuavam. Este planejamento acontecia como se cada ator do processo mecanicamente 
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 Teresa nos forneceu alguns roteiros de atividades que eram executadas na Roda de Alfabetização. Na verdade, 

o que encontramos nestes roteiros é uma relação de  todas as ações que as professoras deveriam desenvolver com 

os alunos. Esta espécie de “programa” inclui exigências tais como, entusiasmo e motivação por parte do 

professor como aspecto importante na hora interagir com os alunos, além de todas as atividades e metodologias 

bem descritas. Neste material as atividades estão organizadas em sequencia bem detalhada a ponto de deixar 

pouco, ou quase nenhum espaço para a criatividade das professoras, caso elas seguissem a risca o que prescrevia 

este programa. 
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desempenhasse papeis ideais em um espaço/tempo determinado, sem relações e sem tensões. 

Por essa razão, temos que entender que 

 

[...] a prática do planejamento é vista como uma atividade que orienta a tomada de 

decisões dos professores, é entendida como uma atividade consciente e sistemática, 

centrada na aprendizagem ou no estudo dos alunos, mediada pelo professor (Ibidem, 

p.540). 

 

Quando se planeja ações educativas sem levar em consideração as situações históricas 

e sociais da escola, os alunos e seus conhecimentos prévios e sem refletir sobre eles, o 

professor corre o risco de realizar o seu planejamento e, consequentemente, a sua prática no 

nível do tecnicismo. Dado que “numa concepção tecnicista de planejamento, os professores 

em nome de uma suposta racionalidade e neutralidade da prática educativa, realizam 

planejamentos de forma mecânica. [...] fazem do planejamento uma ‘camisa de força’” 

(Ibidem, p.540). Quando na verdade, a dinâmica da escola e, consequentemente, da sociedade 

em geral exige um planejamento que, primeiramente, leve em consideração os sujeitos e os 

fatores reais em favor de um determinado ideal. Uma vez que, a complexidade do trabalho do 

professor  

 

[...] não se restringe à sala de aula; pelo contrário, está diretamente ligado a 

exigências sociais e à experiência de vida dos alunos [...]. O planejamento é um 

processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando 

a atividade escolar e a problemática do contexto social (LIBÂNEO, 2006, p.222). 

 

Somadas essas discussões com o que disse Ana, percebemos que o planejamento 

oficial da Roda de Alfabetização era um planejamento de intervenção que levava em 

consideração aspectos específicos de forma generalizada, não procurava dialogar com o 

contexto da escola, um campo dialógico de interações, de embates e de auxílio entre os 

sujeitos que nela atuam, devido a sua natureza genérica. Luzia, na condição de professora do 

projeto, nos oferece uma ideia de como era a passagem do planejamento oficial para o 

planejamento real, refratado ideologicamente pelo cotidiano da escola. 

 

[...] nós da Roda de Alfabetização [...] tínhamos nosso plano feito pela [...] equipe da 

coordenação pedagógica do projeto [...]. Então nós trazíamos e trabalhávamos. Lá o 

planejamento era o seguinte, a gente tinha que trabalhar totalmente como vinha de 

lá, mas quando a gente chegava na escola, a gente tentava o que?  Nos AC’s
65

, entrar 

em contato com os professores (do Ensino Fundamental Regular) e encaixar o 

conteúdo que ele estava trabalhando. 

 

                                                           
65

 Atividades Complementares. 
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Maria, ao falar de sua estratégia para amenizar as situações que eram des/favorecidas 

no contexto Roda de Alfabetização relata o seguinte: 

 

[...] eu [...] conversava sempre com os professores (do ensino regular) nos dias de 

planejamento. Geralmente a gente sentava e pensava: “o que [...] a gente pode fazer 

para ajudar nosso aluno?”. E aí [...] o professor: “Estou trabalhando tal coisa assim, 

vê dentro do projeto da Roda o que você pode me ajudar”. [...] nós trabalhávamos 

com ele (o aluno) para poder ser como um reforço [...] não fugindo dos métodos da 

Roda, mas a gente sempre colocava o que a professora (do Ensino Fundamental 

Regular) sentia necessidade. 

 

Joana, também professora da Roda de Alfabetização relata na sequência:  

 

[...] eu procurava saber qual era o conteúdo né, que ela (professora do ensino 

regular) estava fazendo, o que ela estava aplicando na sala de aula pra mim poder 

trabalhar continuamente com ela [...] para que eles (os alunos) não ficassem assim, 

fora da realidade [...] naquele tempo que ele saiu da sala de aula. 

 

Isaura esclarece a natureza dessas estratégias: “era mais conversa mesmo, não tinha 

nada assim formal [...]. Eu sempre procurava né, conversar com eles, [...] falar das 

necessidades do meu aluno, [o] que [...] eu queria”. E Ana complementa: “eu tinha um 

feedback muito bom com as professoras da Roda, porque eu sempre estava perguntando [...] 

porque eu queria estar sabendo [...] a forma que ela estava trabalhando [...] mas aí eu pescava 

[...], olhava bem os cadernos dos meninos”.  E por último, Branca conta que, “aqueles 

assuntos novos [...] a gente procurava sempre aplicar [...] no horário que eles [não] estivessem 

[na] Roda para não prejudicá-los”. 

A fala de Ana nos revelou como se dava a relação entre a Roda de Alfabetização e o 

Ensino Fundamental no âmbito da formalidade. Segundo ela, e depois confirmado por Luzia, 

o planejamento do projeto era realizado a parte da escola. Formalmente, ambas as esferas 

tinham sua própria ideologia, sua própria prática e, consequentemente, seus próprios gêneros 

discursivos e seu currículo, ou seja, as fronteiras eram bem demarcadas no plano abstrato, 

mesmo que ambas fossem idealizadas em um mesmo cronótopo, a escola.  

Luzia, ao discorrer sobre as suas estratégias, mostra como acontecia quando as 

professoras do projeto retornavam do seu planejamento, realizado a parte, com a coordenação 

e se inseriam no cronótopo do CMEVC. A fronteira da Roda de Alfabetização é 

imediatamente fragilizada pela tensão das forças centrífugas e centrípetas das esferas 

existentes na escola, cada uma com sua refração da realidade e como espacialidade esse 

projeto ia se delineando a partir das relações dialógicas entre professores, alunos, gestão e 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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outros agentes que participavam desta escola e formavam um todo orgânico aberto e 

inacabado.  

Conforme Sacristán (2000): 

 

[...] o meio educativo ou o contexto de ensino supõe uma série de ambientes 

concêntricos, aninhados uns dentro dos outros, com interferências e ocultamentos 

recíprocos, que dependem em grande medida ou se definem no modo de se 

desenvolver as tarefas, segundo a organização da escola e de acordo com as [outras] 

conexões (p.230). 

 

Prosseguimos com o delineamento da Roda de Alfabetização no CMEVC enfatizando 

as estratégias que eram utilizadas pelas professoras para contornar as tensões entre as esferas 

regulares e de intervenção evidenciadas por meio dos discursos que representaram e 

refrataram esse processo.   

A partir do que foi dito por Luzia, Maria, Joana, Isaura e Ana compreendemos que o 

diálogo entre as professoras dos dois seguimentos era a principal estratégia utilizada por elas 

para trabalhar da melhor forma o que determinava a proposta de intervenção e o que ansiava a 

escola. De acordo com o que relataram as professoras a maior parte destes diálogos acontecia 

no momento de planejamento das professoras do Ensino Fundamental Regular, demonstrando 

assim a imbricação que havia entre as práticas alfabetizadoras, das professoras das duas 

esferas, no cotidiano da escola. Nesse sentido, as práticas alfabetizadoras da Roda de 

Alfabetização, enquanto atos responsáveis/responsivos são orientados pelo conteúdo da 

verdade istina, adquirindo peso no nível do evento ao tornar-se verdades pravdas em sua 

singularidade.  

 

Essa responsabilidade do ato permite levar em consideração todos os fatores: tanto a 

validade de sentido quanto a execução factual em toda a sua concreta historicidade e 

individualidade;  a responsabilidade do ato conhece um único plano, um único 

contexto, no qual tal consideração é possível e onde tanto a validade teórica, quanto 

a factualidade histórica e o tom emotivo-volitivo figuram como momentos de uma 

única decisão (BAKHTIN, 2010b, p.80). 

 

De acordo com Luzia, nesses planejamentos ela procurava saber da professora do 

ensino regular o que ela estava trabalhando para inserir esse conteúdo em sua prática no 

interior do projeto. Joana afirma ter feito a mesma coisa e revela que o objetivo desse 

intercâmbio era para que o aluno, ao sair de sua sala de aula, não ficasse tão prejudicado em 

relação aos conteúdos do currículo regular. Foi também pensando nos alunos que Maria disse 

ter procurado a professora regular com a seguinte pergunta “O que a gente vai fazer para 
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ajudar o nosso aluno?” Isaura também relata que procurava a professora do projeto para falar 

das necessidades dos seus alunos e dizer o que ela queria que fosse trabalhado com ele no 

projeto. 

 Além da relação de poder evidenciada nas falas de algumas professoras, relação esta 

já discutida no item 6.4.2 desta pesquisa, percebemos que o diálogo como estratégia tinha 

como finalidade última minimizar o máximo possível os impactos negativos da “nova” 

organização do tempo pedagógico entre projeto de intervenção e Ensino Fundamental Regular 

na aprendizagem dos alunos.  De acordo Sacristán (2000) isso evidencia que: “As estratégias 

didáticas para alunos concretos sempre têm de ser acomodadas pelo professor à realidade de 

cada caso” (p.160) e isso está atrelada principalmente as “Concepções dos professores sobre a 

educação, o valor dos conteúdos e processo ou habilidades propostos pelo currículo, 

percepção de necessidades dos alunos, de suas condições de trabalho, etc.” (p.172). 

O diálogo, como estratégia no contexto do CMEVC, na perspectiva bakhtiniana 

  

[...] se caracteriza como reação do eu ao outro, como “reações da palavra à palavra 

de outrem” como ponto de tensão entre o eu e o outro, entre círculos de valores, 

entre forças sociais. A essa perspectiva, interessa não a palavra passiva e solitária, 

mas a palavra na atuação complexa e heterogênea dos sujeitos sociais, vinculada a 

situações, a falas passadas e antecipadas (MARCHEZAN, 2012, p.123). 

 

Notemos que o planejamento se consolidou no mais importante campo de tensão do 

CMEVC entre as palavras das professoras do ensino regular e das professoras do projeto. Na 

fala de Maria ficou evidente que nessa tensão o projeto se consolidou na fronteira entre 

projeto de intervenção e de reforço, conforme os sentidos dados a estas palavras pela 

coordenação do projeto. Consequentemente, as práticas alfabetizadoras das professoras da 

Roda de Alfabetização aconteciam na fronteira ideológica, pois “a ideologia do cotidiano se 

organiza em um estrato imediatamente superior, nas interações já mais definidas e estáveis, e 

com condições de estabelecer padrões mínimos de estabilidade nos sentidos postos em 

circulação” (MIOTELLO, 2013, p.173). Como um lugar dialógico, o planejamento se 

caracterizou também como uma ferramenta metodológica que permite o diálogo sobre a 

prática do professor, uma vez que 

 

Ao considerar as situações reais, o ambiente, os contextos em que a escola está 

inserida, o professor pode criar e recriar sua didática, de modo que a utilizar o 

planejamento como oportunidade de refletir sobre sua prática [...] a metodologia não 

é neutra e sim consequência da visão de mundo e de sociedade do professor, 

caracterizando-se, também, como uma escolha política (SANTOS; SANTOS, 2007. 

p.541). 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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Além do diálogo, as professoras mostraram fazer uso de outras estratégias para 

desenvolver práticas alfabetizadoras condizentes com o contexto da escola. Ana, por exemplo, 

estabelecia relação com as práticas das professoras da Roda de Alfabetização, também, por 

intermédio do caderno dos seus alunos, dado que na condição de texto o caderno representa 

uma realidade imediata e tem sua qualidade de enunciado, “como expressão da consciência 

que reflete algo” (BAKHTIN, 2011, p.318). “Afinal, para Bakhtin o sujeito não se constitui 

apenas pela ação discursiva, mas todas as atividades humanas, mesmo as mediadas pelo 

discurso, oferecem espaço de encontros de constituição da subjetividade, pela constituição de 

sentidos (MIOTELLO, 2013, p.171). 

Branca, por sua vez, na condição de professora do ensino regular revela que procurava 

trabalhar os conteúdos novos no momento em que os seus alunos que frequentavam o projeto 

estivessem presentes, no intuito de evitar que as disparidades entre eles e os alunos que não 

precisavam da proposta fossem ainda maiores no que diz respeito as suas aprendizagens. Esta 

estratégia de Branca evidencia que: “Por mais intervencionismo que a administração queira 

fazer e por precisas que suas orientações pretendam ser, normalmente os professores não 

podem encontrar nas disposições oficiais um guia preciso para sua ação” (SACRISTÁN, 

2000, p.117). Neste contexto, “inúmeros aspectos devem ser considerados para o 

desenvolvimento do ambiente educativo, entre eles os relacionais porque mesmo com as 

condições necessárias para a aprendizagem, na teoria e, em alguns casos, na prática, ela não 

ocorre” (SANTOS; SANTOS, 2007, p.5 43).  

Os discursos das professoras evidenciaram que o professor não é simplesmente um 

mero técnico executor eficiente de propostas que lhes são apresentadas. O planejamento em 

contexto real torna-se um apoio para enfrentar e resolver os dilemas e as dificuldades em sua 

prática cotidiana, uma vez que ela perpassa por suas crenças, seus juízos, seus valores etc., 

além de sua competência profissional. Em geral, 

 

A competência dos professores não está em planejar tarefas [...]. Tem a ver muito 

mais com sua capacidade para prever, reagir e dar soluções à situações pelas quais 

transcorre seu fazer profissional num campo institucionalizado. Sua competência 

profissional se expressa melhor no como enfrenta as situações que lhe são dadas 

[...] prefiguradas ou ver como se choca com elas, driblando os limites impostos ou 

adotando uma posição de submissão (SACRISTÁN, 2000, p.244 grifos do autor). 

 

Uma vez que o ambiente em que esse professor desenvolve sua prática é um ambiente 

complexo de múltiplos aspectos, com acontecimentos simultâneos, exigindo dele tomada de 

decisões imediatas diante das situações, pode-se dizer que “o exercício da profissionalização é 
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o resultado particular para cada caso da dialética entre contribuição individual e os 

condicionantes exteriores, tal como sejam percebidos” (Ibidem, p.244).  

Diante de tudo que expusemos, neste tópico, concluímos com Santos e Santos (2007) 

para quem a 

 

[...] educação envolve relacionamento humano e, [...] as estratégias pedagógicas 

seriam recursos relacionais que orientam o professor na criação de canais dialógicos, 

tendo em vista adentrar o pensamento do aluno, suas emoções, conhecendo as 

interligações impostas pela unidade cognição-afeto (p.542-543). 

 

Mesmo que o planejamento das professoras da Roda de Alfabetização fosse realizado 

à parte e elas recebessem um roteiro com atividades estabelecidas, elas procuravam se 

articular, estrategicamente, visando trabalhar com o aluno a partir de suas concepções em 

articulação com as concepções das professoras do Ensino Fundamental Regular.  

Nesse sentido o planejamento constituiu-se na mais importante estratégia no CMEVC, 

e por meio do diálogo as professoras procuraram elaborar entre si as atividades que melhor se 

adequavam àquele contexto, principalmente no referente aos conteúdos. As professoras 

disseram que procuraram trabalhar com conteúdos o mais próximo possível, havendo assim 

uma articulação para que o aluno não ficasse com defasagem em relação ao currículo escolar. 

Outra estratégia encontrada por uma das professoras regular foi trabalhar os conteúdos novos 

no momento em que todos estivessem presentes. Portanto, todas estas estratégias 

demonstraram que os impedimentos e preocupações em comum motivaram as professoras a 

trabalharem conjuntamente. Certamente se não houvesse essa cooperação entre as 

professoras, como uma tomada de responsabilidade, os alunos seriam ainda mais 

prejudicados.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Motivada por uma inquietação intelectual, e também pessoal, surgida ainda durante o 

meu período de estágio no curso de graduação em Pedagogia, no ano de 2013, em relação às 

práticas alfabetizadoras de um projeto de intervenção municipal denominado Roda de 

Alfabetização, especificamente pelos sentidos que as professoras que tiveram envolvimento 

com este projeto atribuem a suas práticas, fez-me depreender, durante o mestrado, de tempo e 

esforço para buscar resposta para a seguinte questão: Quais sentidos são atribuídos ás práticas 

alfabetizadoras da Roda de Alfabetizadora pelas professoras? Acreditamos que pesquisar 

sobre práticas alfabetizadoras seja compreender este projeto por meio do cerne de seu 

desenvolvimento, principalmente na perspectiva das professoras envolvidas, autoras 

responsáveis por estas práticas que com os seus discursos refletem e refratam esse projeto a 

partir de suas memórias, uma vez que a Roda de Alfabetização se encontra finalizada (2009-

2013).  Nesse sentido, a nossa pesquisa possui um caráter avaliativo e de registro, uma vez 

que nenhum estudo com esta dimensão proposta aqui foi realizado. 

Esta dissertação, um estudo na perspectiva qualitativa em ciências humanas, na área da 

educação, inicia a sua construção ao retomar parte de um grande diálogo científico sobre 

práticas alfabetizadoras. Tornando-se um elo na cadeia dessa comunicação verbal, uma 

réplica, uma contrapalavra nesse grande diálogo que é dito e relacionado com e a partir de 

outras referências, avança e a conclui na certeza do seu inacabamento, de que à pesquisa é 

impossível esgotar uma temática como esta e nem é esse o seu objetivo.  

Ao propormos uma discussão sobre práticas alfabetizadoras, apresentamos um novo 

olhar sobre uma temática que se atualiza a cada nova discussão, e em diferentes espaços e, 

assim, analisa, registra e acompanha parte das variações históricas e sociais em relação a essa 

questão, evidenciando uma nova forma de pensar, um novo ponto de vista a partir de um dado 

percurso teórico-metodológico, um arcabouço teórico, um contexto real e de um centro de 

valor responsável pelas relações sociais que motivaram o acontecimento dessas práticas 

(BAKHTIN, 2011). 

O nosso percurso teórico-metodológico para a construção do conhecimento sobre 

práticas alfabetizadoras, no contexto da Roda de Alfabetização, discutido no terceiro capítulo 

desta pesquisa e intitulado Percurso teórico-metodológico: uma posição exotópica na 

compreensão dos sentidos sobre práticas alfabetizadoras fundamentou-se em alguns 

dispositivos conceituais na perspectiva análise/teoria dialógica do discurso inspirada no 

pensamento do filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin. Conforme nos esclarece Faraco 

http://vomitando-duvidas.blogspot.com/
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(2009), Bakhtin, de fato, não elaborou nenhum método científico fechado de pesquisa 

propriamente dito, no entanto, a sua teoria nos apresentou uma ampla possibilidade para a 

produção de conhecimento nas ciências humanas ao mesmo tempo em que nos chamou à 

atenção para a profundidade e imprevisibilidade do nosso objeto de estudo, do sujeito 

discursivo, cognoscente, de vontade, inconcluso que se atualiza na relação com o outro e que 

carrega consigo toda uma potencialidade que vai se delineando com as possibilidades do seu 

encontro com o outro, ou seja, o nosso “objeto” de estudo nas ciências humanas é um ser 

discursivo e de relação e nele “há algo, algo que só ele mesmo pode descobrir no ato livre da 

autoconsciência e do discurso, algo que não está sujeito a uma definição à revelia, 

exteriorizante” (BAKHTIN, 2010a, p.66, grifos do autor).  

A partir dessa perspectiva, autoras como Brait (1996; 2012), Freitas (2007; 2013), 

Oliveira (2012), Souza e Albuquerque (2012) dentre outros, têm se dedicado a pensar a 

questão metodológica nas pesquisas científicas a partir da reflexão dos conceitos bakhtinianos 

e das relações dialógicas entre estes conceitos e o mundo da vida, desenvolvendo, assim, 

nestes estudos um pensamento relativamente estável sobre uma dada realidade em estudo a 

partir de conceitos, onde em sua maior parte não podem ser compreendidos isoladamente, mas 

na relação com outros conceitos bakhtinianos, estabelecendo a dialogia entre a generalidade 

da teoria e a singularidade da realidade. Nesse sentido, as possibilidades e a flexibilidade da 

teoria bakhtiniana permite ao pesquisador dialogar com vários campos do conhecimento e 

pensar a partir desses campos um dado contexto que se constituiu dialogicamente e 

dialeticamente por meio da linguagem. 

Como dispositivo dialógico de construção de dados usamos a entrevista 

semiestruturada, um dispositivo que nos possibilitou, através da interlocução entre nós e as 

participante da pesquisa evidenciar sentidos, valorações e uma multiplicidade de pontos de 

vista, ora convergentes ora divergentes das professoras em relação às práticas alfabetizadoras 

da Roda de Alfabetização. São discursos heteroglóssicos proferidos pelas professoras que 

atuaram junto ao projeto, no contexto da escola CMEVC, e que trazem em seu interior uma 

pluralidade de outras vozes, reminiscências de discursos passados cujos sentidos se atualizam 

no presente e a partir de então as professoras dão um acabamento estético as suas experiências 

e as suas vivências.  

Apoiamo-nos na metalinguística bakhtiniana para análise dos sentidos discursivos das 

professoras, evidenciando as relações dialógicas dos seus e em seus discursos. Nesse sentido, 

os discursos não podem ser compreendidos fora do seu campo dialógico, uma vez que os 

sentidos são sempre inacabados, abertos e sempre se renovam e se atualizam no diálogo em 
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um dado contexto. Por isso, para melhor compreendermos o contexto histórico, político, 

social e ideológico que está na base dos discursos das professoras, no quarto capítulo 

intitulado Pensamentos, discursos e práticas: atos responsáveis/responsivos na 

materialização da Roda de Alfabetização, por intermédio de Tereza, nossa interlocutora 

especial, evidenciamos a materialização deste projeto na escola CMEVC.  

Nessa perspectiva compreendemos a escola em que foi realizada a pesquisa como um 

campo de atividade humana e dialógica, um tempo/espaço macro que abriga em seu interior 

uma multiplicidade de outros “pequenos” tempo/espaço, esferas discursivas que atuaram de 

forma simultânea e geraram o gênero discursivo relativamente estável da escola e os seus 

sentidos a partir da tensão entre os jogos de forças entre estas esferas. Logo, por serem 

sujeitos históricos, sociais e culturais os discursos das professoras se encontram 

inevitavelmente atrelados ao contexto semiótico do CMEVC, uma realidade concreta 

carregada de sentidos cujos embates ideológicos são evidenciados por meio das palavras mais 

significativas de acordo suas posições axiológicas. 

As práticas alfabetizadoras, enquanto atos responsáveis/responsivos têm a ver com o 

modo das professoras alfabetizadoras serem/estarem/agirem eticamente, criarem 

esteticamente e significar cognitivamente a partir de suas posições o seu dever de alfabetizar 

crianças em um dado tempo/espaço. Quando enunciam sobre as práticas alfabetizadoras da 

Roda de Alfabetização, estas professoras, a partir dos seus pontos de vista, valoram 

esteticamente estas práticas e as concretizam em seus enunciados. Ética e estética, nessa 

estetização, dimensões indissociáveis do ato responsável/responsivo, “se separam” para que 

por meio dessa “contemplação” estética do passado cada professora seja capaz de refletir as 

práticas alfabetizadoras do projeto e, consequentemente, as suas próprias através de sua 

memória de passado, revisitado de forma objetivada, a partir da significação que as 

professoras conferem a elas. Assim, as professoras re/compõem discursivamente o passado e 

produzem sentidos que são revividos no presente.   

Deste modo, os sentidos em relação às práticas alfabetizadoras da Roda de 

Alfabetização, aqui nesta dissertação, constituem-se em um sucessivo desdobramento de 

olhares, de pontos de vista a partir dos vários lugares que nós pesquisadoras, coordenadora e 

professoras ocupamos nela. Todas nós somos sujeitos que produzimos e somos/fomos 

produzidas em um plano específico no contexto deste estudo, cada uma de nós teve a sua 

contrapartida em sua construção e ao nos relacionarmos, discursivamente, aqui na pesquisa 

nos demos e demos ao projeto um acabamento estético.  
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Nesta pesquisa, apresentamos uma totalidade da Roda de Alfabetização que representa 

um acabamento provisório dado por nós e pelas professoras participantes, totalidade a partir 

produção de sentidos enunciados aqui como síntese de múltiplas determinações, síntese no 

sentido de apropriação dos sentidos nos discursos das professoras. Síntese que se apresenta 

como uma totalidade provisória no presente, e definida pela relação entre o passado e o futuro 

devido ao seu inacabamento, a sua capacidade de ampliar-se ao ser recebida pelos seus 

potenciais leitores. 

As análises realizadas a partir dos discursos das professoras estão concentradas no 

quinto e no sexto capítulo deste trabalho, intitulados respectivamente Compreensão das 

professoras sobre a alfabetização e Sentidos atribuídos às práticas alfabetizadoras da Roda 

de Alfabetização pelas professoras. No quinto capítulo apresentamos os sentidos das 

professoras sobre a alfabetização; como elas percebiam as práticas alfabetizadoras e o que 

elas disseram sobre o seu desenvolvimento. Tivemos como objetivo compreender de que 

forma estas concepções estiveram presentes nas práticas alfabetizadoras da Roda de 

Alfabetização e vice e versa.  

Evidenciamos que a concepção das professoras sobre a alfabetização é bastante 

eclética, sendo mencionadas por elas a alfabetização enquanto processo de codificação e 

decodificação da língua escrita, abordagem tecnicista, construtivista e ressaltaram também a 

alfabetização na perspectiva do letramento. Quanto às práticas alfabetizadoras, foram 

apresentadas como práticas alteritárias, dialógicas, contextualizadas, inacabadas, em constante 

atualização, com características gerais compartilhadas por uma memória coletivamente 

modelada historicamente, configurada e normatizada por instâncias políticas por meio das 

diretrizes oficiais, dos materiais prescritivos, mas também por práticas singulares, únicas, 

eventivas que acontecem na interação e na interdependência com o outro onde as suas 

possibilidades de agir são infinitas diante dos acontecimentos do cotidiano que interferem e 

até conduzem de certo modo estas práticas. Ficou evidente o quanto estas práticas envolvem 

não apenas concepções teóricas, mas ajuizamentos de valores, escolhas, e outras ações do 

professor que leva em consideração o contexto com o qual ele se relaciona por meio de sua 

prática como um dever ético, um ato responsável/responsivo. 

No sexto capítulo, procuramos destacar os sentidos das professoras sobre as práticas 

alfabetizadoras do projeto com ênfase nas suas concepções sobre quem eram os alunos da 

Roda de Alfabetização, as relações que eram estabelecidas no CMEVC, no contexto do 

projeto, as metodologias utilizadas, as possibilidades e os impedimentos vivenciados por elas 

e as estratégias elaboradas para contornar estes impedimentos. Ressaltamos que os sentidos 
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construídos se mostraram contraditórios se compararmos alguns trechos das análises 

realizadas no quinto e no sexto capítulo desta pesquisa, até mesmo no interior deste último 

eles se contradizem em alguns momentos, revelando a complexidade ideológica que 

dialogavam neste contexto, as suas verdades pravdas e os seus distintos gêneros discursivos 

advindos das suas diferentes esferas discursivas. 

No geral, as professoras que fizeram parte desta pesquisa atribuíram sentidos positivos 

à Roda de Alfabetização. As professoras do Ensino Fundamental Regular sentem-se gratas ao 

projeto por verem  refletidos em suas salas de aula os resultados positivos, principalmente, em 

relação à aprendizagem dos seus alunos e por dividirem com as professoras da Roda de 

Alfabetização as dificuldades e as angústias do trabalho com turmas heterogêneas e níveis 

diferenciados de aprendizagem, elas se sentiram ainda auxiliadas no desenvolvimento de um 

melhor trabalho com aqueles alunos que permaneceram de forma integral nas salas de aula. 

As professoras que atuaram na Roda de Alfabetização foram contempladas com 

enriquecimento profissional e pessoal. Elas nutrem, ainda, o desejo pelo retorno do projeto.  

Em relação aos alunos da Roda de Alfabetização eles eram vistos pelas professoras 

por meio de três (3) diferentes aspectos: origem socioeconômica (pobres, carentes etc.), 

características pessoais (preguiçosos, indisciplinados, com baixa autoestima etc.) e nível de 

aprendizagem (fracos, crus etc.), combinados em algumas falas. Ratificamos que as 

professoras não se sentem responsabilizadas por nenhuma destas condições que elas disseram 

perceber nos alunos do projeto, mantendo as suas práticas livres de questionamentos.  

Ao não reconhecerem os diferentes níveis e ritmos de aprendizagem dos alunos estas 

professoras demonstraram que, na maioria das vezes, as práticas que elas direcionavam a eles 

eram também fruto de ideologias que viam esses alunos através das suas fragilidades, 

evidenciadas através de um parâmetro pré-estabelecido de aluno ideal e não por suas 

capacidades e potencialidades individuais, apesar de algumas professoras da Roda de 

Alfabetização relatarem que as atividades eram individualizadas de acordo as necessidades de 

cada aluno. 

A partir dos relatos feitos pelas professoras, entendemos que as relações que eram 

estabelecidas no CMEVC no contexto da Roda de Alfabetização – entre aluno(s)-

professora(s), professora(s)-professora(s) e aluno(s)-aluno(s) – eram relações centradas em 

diferentes dimensões do projeto. Em se tratando da relação entre os alunos da Roda de 

Alfabetização com as professoras do Ensino Fundamental Regular e do projeto de intervenção 

eram relações permeadas pela afetividade, pela questão organizacional e metodológica. A 

relação entre as professoras dos dois seguimentos era mais centrada nas relações de poder 
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(simbólico e explícito) das professoras do Ensino Fundamental Regular para com as 

professoras da Roda de Alfabetização; pela relação de colaboração e confronto que havia 

entre as professoras dos dois seguimentos e pela tensão vivenciada pelas professoras do 

projeto em suas práticas alfabetizadoras entre o projeto escrito/prescrito e as exigências da 

escola, entre a ideologia oficial e as ideologias presentes no cotidiano. 

Na concepção de algumas professoras a parte negativa do projeto se encontrava nas 

relações entre os alunos da Roda de Alfabetização com os demais colegas de sala. A maioria 

das professoras concordaram que os alunos que frequentavam o projeto eram discriminados 

pelos próprios colegas. Enquanto algumas percebiam essas atitudes como brincadeiras de 

criança, outras viram os reflexos dessa violência na insegurança dos alunos, afetando 

diretamente na sua autoestima e na sua motivação para aprender. Estas professoras relataram 

que com o passar do tempo e as suas interferências junto aos alunos, bem como aos 

momentos motivadores vivenciados entre eles, contribuíram para que esta situação fosse 

superada no CMEVC. 

As professoras relataram o movimento dialógico da entrada deste projeto na escola e 

as relações que foram responsáveis pelo seu delineamento. A partir das tensões evidenciadas 

entre as esferas regular e de intervenção, a proposta acabou se configurando na fronteira entre 

ambas, conforme os sentidos que estas palavras assumiram no contexto do projeto, havendo a 

partir de então uma re/organização quanto as suas metodologias. Ficaram estabelecidas em 

suas práticas alfabetizadoras atividades psicomotoras; ensino da leitura e da escrita a partir da 

concepção freireana das palavras geradoras; práticas variadas de acolhimento dos alunos e a 

recuperação de seus conhecimentos prévios. As professoras salientaram ainda que tudo que 

dizia respeito ao aluno da Roda de Alfabetização era avaliado, eram avaliações realizadas 

pelas professoras individualmente ou em conjunto (professora do projeto e professora do 

ensino regular) nos conselhos de classe, eram avaliações que prezavam tanto pelos resultados 

qualitativos (no projeto) quanto pelos quantitativos (no Ensino Fundamental Regular). 

Todas as professoras concordaram que as possibilidades de sucesso do projeto 

estavam, principalmente, no número reduzido de alunos que proporcionava uma melhor 

relação entre professor e alunos e que por isso os alunos se sentiam melhor acolhidos, menos 

inibidos etc. De acordo com as professoras do Ensino Fundamental Regular elas mandavam 

os alunos com dificuldades para o projeto e eles voltavam sempre com algum progresso, seja 

motivacional, comportamental, de aprendizagem etc. Ficou evidente que as professoras da 

Roda de Alfabetização tinham melhores condições para se relacionarem com esses alunos por 

disponibilizarem, também, de uma metodologia mais lúdica e variados recursos didáticos que 
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elas próprias confeccionavam, tudo isso propiciava uma melhor qualidade no tempo que elas 

dedicavam a eles proporcionando a estes alunos maior atenção, uma relação afetiva mais 

consistente, observação de suas necessidades de aprendizagem e a partir destas observações 

formulavam atividades condizentes com cada nível. Isso promovia variações 

comportamentais desses alunos de acordo os ambientes de ensino e de aprendizagens.  

A maior dificuldade no projeto evidenciada pelas professoras está diretamente 

relacionada à divisão de um mesmo turno para as duas propostas de ensino. Dentre os 

prejuízos destacados pelas professoras está a defasagem dos alunos que faziam parte do 

projeto em relação aos conteúdos do currículo oficial. As professoras do Ensino Fundamental 

Regular disseram que se sentiam angustiadas procurando formas de contornar a situação que 

envolvia esses alunos. As professoras enfatizaram ainda que havia um enfraquecimento da 

relação entre os alunos que frequentavam o projeto e seus colegas de sala, que o tempo para 

trabalhar com esse aluno no projeto era curto e se queixaram ainda de algumas professoras do 

ensino regular não se sentiam mais responsabilizadas pelos alunos do projeto, como se esse 

fosse um dever somente das professoras da Roda de Alfabetização.  

O planejamento para estas professoras constituiu-se na mais importante estratégia para 

trabalhar essas dificuldades. Por meio do diálogo as professoras procuraram elaborar, entre si, 

atividades que melhor se adequariam àquele contexto. Elas disseram que procuravam 

trabalhar com conteúdos o mais próximo possível, havendo assim uma articulação para que o 

aluno não ficasse em defasagem com relação ao currículo escolar. Foi ressaltado pelas 

professoras do Ensino Fundamental Regular que elas procuravam trabalhar os conteúdos 

novos somente no momento em que todos estivessem presentes. Portanto, estas estratégias 

demonstraram que os impedimentos e preocupações em comum motivaram as professoras a 

trabalharem conjuntamente em meio às tensões evidenciadas neste contexto.  

O desenvolvimento e os resultados desta dissertação trouxeram-nos a possibilidade de 

perceber que todo o conjunto de esforços imprimidos pelas profissionais que atuaram junto ao 

projeto Roda de Alfabetização demonstraram a responsabilidade e a responsividade por trás 

de cada prática alfabetizadora. A análise dos discursos e do contexto em que atuaram estas 

professoras evidenciou que a prática alfabetizadora é um ato ético e que as professoras nunca 

poderão esquivar-se dele no espaço/tempo pedagógico.  

No entanto, evidenciamos que construir um processo de alfabetização mediado pela 

escola ainda permanece hoje um grande desafio. Atualmente estamos conseguindo quase 

100% (cem por cento) de alunos nas séries iniciais, ao mesmo tempo constatamos que não há 

qualidade nesse processo de alfabetização. O aluno como destinatário histórico desse processo 



209 

 

 

é ainda um “enigma” e um desafio desse projeto moderno de universalização que tenta desde 

então responder a uma mesma questão norteadora nesse processo: Como é que garantimos a 

permanência do sujeito na escola, com qualidade?  

Em nossa pesquisa o foco não foi, especificamente, o aluno, porém, mesmo estando 

ausente ele esteve sempre presente. Ele está atravessando em toda a pesquisa, ele é o nosso 

herói. Afinal, Roda de Alfabetização para que/quem? Escola para que/quem? O professor não 

existe se não existir o aluno, então esta é uma relação intrínseca. Logo, tanto nós 

pesquisadoras quanto as professores estamos falando a todo instante desse herói ausente, que 

está contundentemente presente ao longo do texto. Então qual é a imagem desse herói que 

está sendo construída na escola? Percebemos que a imagem que o professor se tem desse 

aluno é uma imagem refratada, estigmatizada, deteriorada: com baixa autoestima, fraco, 

preguiçoso etc. Discursos que também são assimilados pelos seus pares. Acreditamos que um 

dos grandes desafios hoje, da escola pública brasileira, é refazer e recompor essa imagem 

“degradada” que se tem dos alunos, que por motivos variados, encontra-se em situação de 

dificuldades na aprendizagem.  

Infelizmente, historicamente construiu-se uma cultura em que a escola tem optado 

pelo não tensionamento das problematizações, ao contrário, ela tem realmente reinterado a 

estigmatização do social no âmbito escolar, ela faz aquilo o que silenciosamente já vem 

fazendo, que é o processo de naturalização da repartição das crianças nas turmas. Então os 

melhores em excelência em uma determinada turma e os piores os degredados em outra. 

Então nesta pesquisa novamente aparece esse discurso, e nesse percurso tem uma  outra coisa 

interessante que é a emergência da ludicidade. Infelizmente a ludicidade para alguns 

professores é tratada como o não saber, como algo secundário, como se não fosse algo sério, 

algo que não é possível dentro da sala de aula. Quando a questão do brincar, do jogar, ela é 

um fundamento nas atividades preponderantes nas infâncias. Então ela é um elemento 

importante e lamentavelmente há essa fratura reinterada pela escola. Quando o trabalho sério 

seria o da sala de aula e o brincar seria algo despretensioso, não sério do contexto da Roda de 

Alfabetização. Nesse sentido, evidenciar estas questões nos remete em direção à resposta da 

questão: Como é que garantimos a permanência do sujeito na escola, com qualidade?  
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