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O primeiro volume da série “Ensinar leitura e escrita no ensino
fundamental”, intitulado “Falar, ler e escrever em sala de aula: do período
pós-alfabetização ao 5° ano” abarca, fundamentalmente, importantes
reflexões sobre o ensino da escrita e leitura do período posterior à
alfabetização até o 5° ano. Essa obra, coordenada pela doutora em
Linguística Stella Maris Bortoni-Ricardo, com auxílio de sua orientanda
Maria

Alice

Fernandes

de

Souza,

é

resultado

de

uma

pesquisa

sociolinguística que ainda hoje permanece em andamento.
A produção é destinada a professores que estão atuando em sala de
aula, à formação inicial e continuada. Com a intenção de promover uma
reflexão sobre o que tem ocorrido nas escolas brasileiras, o livro
apresenta várias fontes de debates e sugestões de intervenções para os
leitores.
O livro é sistematizado com uma introdução, seguida por quatro
unidades, em cujo interior há aulas, as quais são fontes essenciais de
análise e sugestões de trabalho. A maioria das aulas possui os tópicos
“Refletindo juntos”, “Saberes que colhemos na comunidade, saberes que
colhemos nos livros” e “Trocando mensagens”, salvo algumas exceções.
As autoras facilitam a compreensão da leitura ao identificarem a idade e a
turma a que se destinam as aulas. Outro aspecto facilitador são os boxes
existentes ao lado das páginas, que são constituídos por explicações e
referências das fontes de estudo sobre o tema trabalhado na lauda. Um
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aspecto crucial que as autoras explicitam na introdução é a concepção de
ambas sobre a língua materna, já que é por meio dessa fundamentação
que o trabalho será analisado.
A primeira unidade, “Falar, ler e escrever em sala de aula”, possui
quatro aulas; a primeira, terceira e quarta se referem à reflexão sobre
variantes linguísticas. A professora realizou um trabalho com diferentes
turmas; todas as atividades foram pautadas no pressuposto da existência
de variações da língua, trazendo na quarta e última aula da unidade o
conhecimento sobre três conceitos dos contínuos que se relacionam com
tal variação. Na segunda aula, a docente desenvolveu uma atividade
sobre o tipo textual instruir; com esse movimento, trabalhou as
características próprias dessa tipologia e salientou a relevância social que
esses saberes abarcam.
Na segunda unidade, “Modos de falar, modos de escrever”, três
aulas

subsidiaram

a

pesquisa.

As

pesquisadoras

permaneceram

analisando a mesma turma na primeira e segunda aulas, nas quais há um
trabalho sobre a influência que a linguagem oral traz à escrita. Com o
auxílio do dicionário e outros suportes, a professora levantou uma rica
discussão sobre o que é próprio da escrita e da oralidade. Já na terceira
aula, em outra turma, as docentes exploraram os conceitos de tempos
verbais e suas funcionalidades.
Duas aulas são ministradas na terceira unidade: “Produzindo
diferentes gêneros de texto”. Uma tem como objetivo construir o conceito
de “diagrama sequencial”, ensinando, assim, às crianças a construírem
narrativas; e fazer com que elas tenham seu repertório de vocabulário
ampliado, dando destaque para a escrita e reescrita de textos. À última
aula restou a construção do sentido da tipologia instruir, em que a
professora mencionou o que significa sentido comum e figurado.
“Revisando conceitos básicos” é o título da última unidade do livro
que, como sugerido, faz uma revisão do projeto realizado em todas as
outras unidades. Traz, ainda, uma peça teatral infantil sobre festas
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juninas e sua suposta utilidade para a realização de outras atividades que
contemplem o uso de gêneros textuais. Finalizando, as autoras dão ênfase
aos debates que aconteceram durante a pesquisa e suas implicações.
Sem

sombra

de

dúvidas,

a

produção

das

pesquisadoras

é

extremamente válida no âmbito educacional, visto que trata de temas
atualizados e relevantes no campo da Linguística Aplicada ao Ensino da
Língua Portuguesa, sobretudo nos anos iniciais, etapa educacional muitas
vezes pouco contemplada com os estudos aqui relatados. De maneira
exemplar, conclui-se que os principais objetivos foram cumpridos.
Positivamente as autoras fazem com que a pesquisa se relacione com a
comunidade onde ela é realizada, fornecendo exemplos para outras
instituições educacionais. Em contrapartida, ao longo do trabalho, senti a
falta

de

explicações

e

reflexões

embasadas

teoricamente,

que

provavelmente dariam ainda mais sentido ao trabalho.
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