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Introdução
O referido relato aborda as diversas temáticas que surgem a partir das
minhas

indagações

como

professora

alfabetizadora

iniciante

na

carreira,

investigando desde minha formação inicial até minhas primeiras práticas
cotidianas. Todas as dubiedades que surgem durante essa fase são respondidas
em minha busca constante de formação profissional.
Relevante parcela dos problemas vivenciados e sentidos nesse início de
carreira são provenientes da minha formação inicial, pois a dinâmica de meu curso
de licenciatura era da prática ser intercalada com a teoria, desde o primeiro ano,
iniciando com observações em toda a escola, elaborando um diário de bordo e, ao
final do curso, deveria criar um projeto para colocá-lo em prática. Como minha
licenciatura também tem habilitação em ensino religioso para o ensino
fundamental e médio, tivemos a autonomia de realizar as observações e os
projetos das disciplinas de pesquisa e prática pedagógica com turmas de 5º ao 9º
ano do ensino fundamental II.
Em nenhum momento da minha formação inicial tive o contato ou
experiência com turmas de alfabetização. Sendo assim, julgo que minha formação
para habilitação da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental foi
pautada no racionalismo técnico, que, segundo Gómez (1992), citando Habermas
(1971, 1979), “limita a atividade prática à análise de meios apropriados para
atingir determinados fins, esquecendo o caráter moral e político da definição dos
fins em qualquer ação profissional que pretende resolver problemas humanos”
(p.97). Ao indagar esse quadro de formação inicial, não me considerei apta,
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segura, confiante e autônoma para função de professora alfabetizadora. Esta
insegurança apontava para vazios: um não saber da prática pedagógica e não
saber teórico, pois, meu currículo da formação inicial teve apenas uma disciplina
ligada à linguagem.
O artigo em questão foi sistematizado e fundamentado na minha trajetória
acadêmica da formação inicial à formação continuada, salientando sua importância
na prática cotidiana de um professor iniciante, e, também, na vivência em sala de
aula no Município do Rio de Janeiro, no 2º semestre do ano de 2012, na
comunidade do Vidigal e no ano de 2013 e 1º semestre de 2014, na comunidade
da Rocinha, em turmas de 5º e 1º anos do ensino fundamental, respectivamente,
dialogando com abordagens teóricas, como as de Bakhtin e de Magda Soares, e
em trocas de práticas pedagógicas, propiciadas em um primeiro momento no curso
de extensão Mais Leitura e, em um segundo momento, nos Encontros de
Professores para Estudos sobre Letramento, Leitura e Escrita (EPELLE - UFRJ).
Fundamentar a escrita baseada na minha prática cotidiana me garante um
aprendizado a partir do meu contexto de ação “a partir da análise e interpretação
de minha própria atividade por meio do conhecimento na ação, reflexão na ação e
reflexão sobre a reflexão na ação” (ALMEIDA,1999, p.11). Ao escrever minhas
práticas, consigo fundamentar todas as ações, permitindo-me perceber o processo
de evolução e as transformações na qualidade do trabalho realizado com meus
alunos, organizando minhas ideias e reconstruindo minhas experiências de forma
reflexiva. A escrita da prática me oportuniza realizar uma autoanálise, o que me
leva à compreensão de meus atos, e a exercitar a linguagem escrita como
instrumento para sociabilizar meus pensamentos. Ao pensar e escrever o relato,
automaticamente a relação dialógica se acomoda, criando uma conivência de dupla
descoberta: ao mesmo tempo em que se descobre no outro, as ocorrências
revelam-se em nós.
Tenho por objetivo compartilhar meus questionamentos e práticas com
todos os profissionais da educação, iniciantes e/ou experientes, e quaisquer
outros, a quem a temática possa vir a interessar. O discurso utilizado no relato
está dentro da visão de linguagem de Bakhtin, que desenvolve o conceito de
dialogismo. Toda a construção da escrita e formulação das

abordagens

apresentadas neste artigo se deram justamente nas relações interpessoais,
dialogando com textos de autores diversos, nos discursos dos encontros
presenciais do EPELLE, nas relações de oralidade dialógicas com minha “Personal
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Epelle” (formadora responsável por acompanhar, auxiliar e mediar o processo de
formação do docente), Elizabeth Orofino Lúcio, e com discursos oriundos também
das vozes dos alunos da vivência em sala de aula. É exatamente nas relações
interpessoais que, então, passamos a construir o conhecimento, os quais se
constituem por meio da internalização de discursos.
Para Bakhtin, a consciência é engendrada pelas relações que os homens
estabelecem entre si no meio social, através da mediação da linguagem (BLANCK,
1996). A interação, portanto, com o outro, no meio social, tem um papel
fundamental, pois “sem ele (o outro) o homem não mergulha no mundo sígnico,
não penetra na corrente da linguagem, não se desenvolve, não realiza
aprendizagens, não ascende às funções psíquicas superiores, não forma a sua
consciência, enfim, não se constitui como sujeito” (FREITAS, 1997, p. 320).
Outro objetivo é refletir sobre a ideia de professor profissional e assim
pensar criticamente e intelectualmente minha prática, tomar decisões e
compreender minhas ações e o processo de alfabetização. Posicionei-me durante
a construção desta escrita, como professora reflexiva, sustentada e interpretada
na “reflexão na ação”, “trabalhar com a noção do professor como investigador da
sala de aula”, “tendo como o objetivo superar a relação linear e mecânica entre o
conhecimento científico e a prática de sala de aula”. (GÓMEZ, 1999, p.102).
Os argumentos principais no decorrer deste trabalho estão organizados a
partir de três eixos: Inicialmente, será apresentada uma análise da minha
formação inicial à formação continuada e sua significância durante o processo de
construção da minha prática docente. Em seguida, contextualizo as competências
que acredito construir. Em um terceiro momento, relato minhas práticas
cotidianas, embasadas em fundamentos nos quais construímos dentro da
perspectiva dos gêneros discursivos em que me respaldei na formação continuada.
É possível para uma professora iniciante, alfabetizar com primazia,
apenas com o embasamento teórico adquirido na formação inicial?
No momento em que iniciei a minha carreira docente como alfabetizadora,
os sentidos que passaram a me habitar foram de insegurança, medo de falhar
nesse universo da alfabetização e letramento e carência de conhecimento prático
e teórico na atualidade. A responsabilidade pesou sobre minha consciência, pois,
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sem esse processo inicial, a criança não segue adiante. Segundo Soares, em
entrevista1 ,
(..) Sem dominar a leitura e a escrita e as práticas sociais de
leitura e de escrita, eles não têm um futuro garantido na vida
de aprendizagem, para aprender Geografia, História, até
chegar ao ensino superior. Sem essa base não é possível. E na
vida pessoal, profissional também, porque, em nosso mundo,
se a pessoa não está inserida no mundo da escrita dificilmente
vence, ou até mesmo não vence. (SOARES, 2009)

Dispondo do saber de tal responsabilidade profissional, esse momento foi
e está sendo marcante em minha carreira e ele vem acompanhado por crises.
Acredito que as dificuldades que me confrontam na nova profissão, neste período,
representam o “choque de realidade” citado por Esteves (1995). Tais sentimentos
que vivencio nesse tempo devem ser compreendidos com normalidade na
trajetória docente, pois é afirmado por Tardif que (2002) “[...] um período muito
importante da história profissional do professor, determinando inclusive seu futuro
e sua relação com o trabalho” (p.84).
Com o caos de sentimentos, responsabilidade profissional e a busca da
identidade de me assumir como professora alfabetizadora, constatei a necessidade
de construir as práticas pedagógicas em união com o embasamento teórico e apoio
de outros profissionais da educação mais experientes. Para sanar essa premência,
procurei ajuda no curso de extensão Mais leitura e no EPELLE / UFRJ (Encontro de
Professores de Estudos sobre Letramento, Leitura e Escrita), com o intuito de me
respaldar, em busca de discussões sobre diversas abordagens teóricas e a releitura
dessas teorias para minha realidade prática, me fortalecer profissionalmente e
buscar respostas para minhas inquietações.
O ambiente acolhedor, a troca de experiências e o apoio teórico por parte
das formadoras do grupo foram fundamentais para me sentir segura e despertar
o interesse em prosseguir com a busca insaciável de respostas às minhas
indagações.
Os encontros em que ocorrem discussões e diálogos teóricos, com textos de
diversos autores, como: Magda Soares, Ana Luiza Smolka, Mikhail Bakhtin, Roxane
Rojo, Élie Bajard, Keneth Zeichner, Clécio Bunzen, Délia Lerner, Ludmila Thomé

1

Entrevista: Salto para o Futuro III, realizada em 21/09/2009. Disponível em
http://aeducacaomoveomundo.blogspot.com.br/>
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Andrade, Patrícia Corsino, dentre outros, que nos são ministrados, alimentam
minha prática, tornando-me autora de minhas ações pedagógicas, de meus
conhecimentos e fornecendo sentido a essas ações. A cada leitura indicada e
discutida nos encontros, aumenta o leque de questionamentos e o desejo de
buscar respostas para tais. Nenhum conhecimento é pronto e acabado. Tudo se
transforma, recria, amplia horizontes para novas observações. A prática
educacional também acompanha essas mudanças. Os encontros semanais no
EPELLE e os encontros presenciais ou via vídeo conferência com minha formadora
“personal epelle”, possibilitou acompanhar essas ondas teóricas e interatuar com
nossa prática cotidiana.
A dinâmica do encontro, em que docentes atuantes na alfabetização
dialogam, refletem e repensam sobre sua ação pedagógica, fazem interferências
e críticas, é de riqueza imensurável para um profissional da educação. As trocas
de experiências bem sucedidas são uma oportunidade de dinamizar o trabalho
pedagógico e ampliar nossas percepções e ações. As trocas de ações negativas
nos fazem buscar soluções das problemáticas expostas. Os encontros nos
possibilitam um espaço em que possamos compartilhar nossas dúvidas, acertos e
erros. O EPELLE propõe a análise de práticas:
Parte-se da análise das práticas dos professores quando enfrentam
problemas complexos da vida escola, para a compreensão do modo
como utilizam o conhecimento científico, como resolvem situações
incertas e desconhecidas, como elaboram e modificam rotinas, como
experimentam estratégias e inventam procedimentos e recurso.
(GOMES, 1992, p.102).

Logo, essa teoria e os encontros me educam em ser leitora ativa, fornece
os conhecimentos teóricos, constitui-me em uma profissional que fornece sentido
à prática, faz-me autora de meus conhecimentos e autônoma de minhas ações. O
ambiente de troca de vivência pedagógica me acolhe, acrescenta e contribui para
melhorar meu desempenho. A formação de professores do grupo prioriza a
reflexão, contempla o professor como profissional reflexivo, idealiza-o autor de
sua prática e faz que ele compreenda o processo de alfabetização.
Quanto aos turbilhões de sentimentos que me envolvem, tenho utilizado
como combustível para me reafirmar na profissão. São estas sensações que me
dão ânimo para a busca de respostas para minhas indagações. Tenho utilizado
esta vivência e esse querer como fatores favoráveis às minhas práticas.
Revista Práticas de Linguagem, v. 5, n. 2 – 2015

96

Quais competências que devo construir na minha nova profissão?
Ao iniciar minha carreira profissional, indaguei-me e realizei reflexões sobre
quais competências deveria construir ao longo de minha prática docente, para
ministrar em uma turma de alfabetização. Esta temática não foi discutida nos
encontros e no curso de extensão, mas, como estava no caminho de autoria e
autonomia, e me posicionando no papel de professora pesquisadora, busquei
outros textos e outras referências, além dos que haviam sido fornecidos e
indicados, para buscar respostas a esse questionamento e também para
acrescentar meus conhecimentos pelo meu próprio caminho de pesquisa.
Em minhas leituras autônomas, cheguei até os referenciais de competências
de Genebra (PERRENOUD,1999). Eu o compreendo como um dos principais
divulgadores dos conceitos de competências. Perrenoud (2000) define que "a
noção de competência designará aqui uma capacidade de mobilizar diversos
recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações" (p.15). O autor apresenta
o que é imprescindível saber para ensinar bem, em uma sociedade em que o
conhecimento está cada vez mais disponível. São elas:
1) organizar e dirigir situações de aprendizagem; 2)
administrar a progressão das aprendizagens; 3) conceber e
fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam; 4)
envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho;
5) trabalhar em equipe; 6) participar da administração da
escola; 7) informar e envolver os pais; 8) utilizar novas
tecnologias; 9) enfrentar os deveres e os dilemas éticos da
profissão; 10) administrar a própria formação continua.
(PERRENOUD, 2000, p.47)

Em busca de minha identidade profissional, refleti sobre estas competências
e compreendo que se constroem em determinadas relações entre um sujeito e
uma determinada situação para que este sujeito possa pensar, refletir, interpretar,
e agir da melhor maneira possível para alcançar seus objetivos. Quero acrescentar
às de Perrenoud e, cito mais 10 competências que me foi necessário desenvolver,
como professora alfabetizadora iniciante, para garantir uma educação de
qualidade.

São elas: 1. Refletir, criar e recriar as ações didáticas a partir das

análises práticas, dentro do contexto e das necessidades dos alunos, incitando de
forma criativa e inovadora os conhecimentos com intuito de se enfrentar uma
determinada situação e direcionadas para a sociabilidade; 2. Posicionar-se no
papel de sujeito ativo e autor de sua prática desenvolvendo autonomia, dinamismo
e iniciativa; 3. Proporcionar espaços discursivos (ANDRADE, 2012) através de
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diálogos com sentido; 4. A partir dos discursos e vivência dos alunos, construir
planos de aulas que tenham razões e sentidos, que possam despertar o interesse
para a prática de leitura e escrita na sua sociedade e realidade na qual estão
inseridos; 5. Conceber a educação com função social; 6. Ter a capacidade de
analisar uma situação que se considere um problema e compreendê-la para
encontrar soluções, estratégias e recursos para solucioná-los; 7. Conceber uma
educação para cidadania; 8. Utilizar e garantir os meios de comunicação e novas
tecnologias para auxiliar e enriquecer as práticas e como instrumento de pesquisas
e mediar o seu uso; 9. Ser e formar pesquisadores; 10. Produzir situações de
aprendizagem utilizando os gêneros discursivos.
O professor deve ter ciência e levar em consideração o histórico sociocultural
em que seus alunos estão inseridos. São nas relações interpessoais que
construímos a erudição, a afetividade e o dialogismo.
Ao iniciar minha prática nas comunidades, introduzi-me na cultura e no
contexto social de meus alunos. Faz parte de minha ação conhecer o bairro, a
vizinhança, a cultura musical, a cultura letrada, os locais de lazer e arte mais
próximos, os postos de saúde, os transportes e tudo que está inserido no contexto
diário do aluno. Assim, desenvolvo o dialogismo de Bakhtin e proporciono espaços
discursivos, através de diálogos com sentido. Para o filósofo da linguagem russo,
todos os personagens que circulam no âmbito da linguagem constituem elementos
sociais e históricos que têm o poder de conferir significados reais e se estruturam
regularmente na obra ficcional, expressando seus pontos de vista sobre a realidade
concreta.
Não sustento o conceito de que minhas práticas sejam enfatizadas em
capacidades sem contexto e nem repito a antiga prática de transferir conteúdos.
Penso a escola básica como uma preparação de todos para a vida. Para
desenvolver competências, percebo-me como criadora e organizadora de situações
didáticas e de atividades dialógicas que tenham sentido para meus alunos,
envolvendo-os no processo, gerando aprendizagens fundamentais.
Ambiente alfabetizador? Preencher as paredes de textos e materiais
escritos visuais?
O Ambiente alfabetizador foi meu primeiro questionamento. Quando iniciei
o ano letivo, não tinha a ideia do trabalho relacionado entre ambiente e o processo
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de ensino aprendizagem. Inicialmente, fiz uma decoração prévia para receber
meus alunos. Preocupei-me em decorar o ambiente que expressasse alegria, para
que qualquer criança que visualizasse a sala de aula pudesse ter o prazer e o
desejo de fazer parte daquele ambiente. Todo o material exposto foi previamente
apresentado, trabalhado, discutido, elaborado por mim e por eles mesmos. Como
exemplos, cito alguns materiais expositivos, como calendário, janela do tempo,
combinados, números, mapa do Brasil, bichadário (alfabetário criado com nomes
de animais domésticos, da fazenda e selvagem para atender a interdisciplinaridade
com a disciplina de ciências que era oferecido pela empresa “Abramundo” que cria
e desenvolve materiais de ciências para ensino fundamental que a prefeitura do
Rio de Janeiro tinha contrato até o ano de 2013), textos diversos (receita, convite,
música, recado, parlenda, poema, bula, listas diversas, jornal do dia etc.), relógio,
pesquisas e trabalhos elaborados pelos alunos individualmente ou em grupos,
identificação nas mesas com nome e data de nascimento, porta lápis elaborado
pelos alunos para se responsabilizarem por seu material, cantinho da leitura com
inúmeros livros, espaço para exercícios laborais, acesso à internet para pesquisas
diárias e leituras de notícias, dentre outros.
No decorrer do ano, o ambiente é modificado diversas vezes, a partir dos
gêneros discursivos que são apresentados e trabalhados, das decorações nas datas
comemorativas e das pesquisas realizadas por eles. Tenho como preocupação
inseri-los na cultura letrada e proporcionar-lhes um espaço aberto às diferentes
linguagens (oral, escrita, corporal, gráfica, visual etc.).
Magda Soares (2003) defende que letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a
ler e escrever dentro de um contexto, em que a escrita e a leitura tenham sentido
e façam parte da vida do aluno. O letramento compreende tanto a codificação e
decodificação quanto o aspecto de convívio e hábito de utilização da leitura e da
escrita.
Os textos escritos e materiais expostos são vistos, pesquisados, observados
e produzidos coletivamente, individualmente e em pequenos grupos, mas sempre
inseridos em situações e práticas significativas para a turma e dentro do mundo
da escrita que circulam socialmente.
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Figura 1: Momentos de exercícios e relaxamento (pertence ao acervo da autora)

Figura 2: Pesquisa feita por alunos de palavras que se iniciam com vogais e previsão do
tempo na internet. (pertence ao acervo da autora)

Figura 3. Materiais de apoio expositivo: mapa, bichadário, lista e texto fatiado criado e
montado pelos alunos (pertence ao acervo da autora)

Revista Práticas de Linguagem, v. 5, n. 2 – 2015

100

Ensinar a leitura e escrita com sentido?
Ao longo de sua existência, o homem buscou construir sentidos para sua
razão de ser e de estar no mundo. Para o psiquiatra Viktor Frankl (1989), fundador
da logoterapia, que define essa abordagem como a terapia através do sentido,
a sobrevivência do ser depende da capacidade de orientar a própria vida em
direção a um “para que coisa” ou um “para quem”, ou seja, a capacidade do ser
de transcender-se. Seguindo esse pensamento da psicologia para a prática
pedagógica, o primeiro momento de vivência na sala de aula foi de observação.
Nessa, a percepção que tive foi que, todos os alunos tinham necessidade de
entender e sentir o ambiente. Eles buscavam comparar tudo que lhes era ensinado
com algo que conheciam ou que vivenciavam. Compreendi a necessidade de
orientá-los e mediá-los na construção da sua razão de estar assiduamente naquele
ambiente e dar sentido para a prática da escrita e leitura fazendo-os perceber sua
função social. Da mesma maneira que eu buscava sentido para minhas práticas,
meus alunos também faziam o seu percurso em seu processo de aprendizagem.
Como dar sentido para o ensino das letras fragmentadas? Pesquisas,
textos, gêneros discursivos?
A orientação dada pela coordenação pedagógica da escola é que os
professores trabalhassem em conjunto, oferecendo a mesma prática e materiais.
A construção da escrita e leitura, desenvolvida na unidade escolar, inicia-se pelas
vogais, encontros vocálicos e após a silabação de maneira fragmentada.
Para atender à coordenação escolar e trabalhar em conjunto com as
professoras, inicialmente ofereci atividades impressas fragmentadas. Realmente
acreditava que seria o único meio de alfabetizar. Tinha minhas dúvidas de como
os meus alunos, sem saberem ler e escrever, poderiam aprender, a partir de
gêneros discursivos (orais ou escritos), o código da nossa escrita. Foi
aproximadamente um mês realizando tarefas impressas com palavras soltas. A
experiência me causou dificuldade de ensinar dessa maneira, pois não queria
restringir as vogais e os encontros vocálicos em sua cultura letrada apenas em “ai,
oi, ei, ui, auau”.
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Em uma das apresentações de práticas pedagógicas dos encontros do
EPELLE, uma professora que apresentava a temática das práticas de letramentos
na alfabetização, trouxe o questionamento em tom de crítica, de que ainda
existiam muitos professores ensinando a partir de palavras soltas sem significado.
Todas as outras colegas também concordaram que poderia ser diferente. Nesse
dia, faltou-me coragem ou segurança para expor que eu era uma dessas
professoras

iniciantes

que

estava

pautada

nos

métodos

de

silabação

fragmentados. A situação me causou inquietação e voltei para casa decidida a
repensar minhas ações e praticar o ensino por meio dos cinco espaços discursivos
apresentados nos encontros: a voz do aluno, a escrita espontânea, a negociação
dos sentidos, a refacção de textos e a publicação, apresentados e defendidos pela
formadora Ludmila Thomé de Andrade e com práticas que lhes dessem significado
social.
Seguindo as orientações dadas nos cursos de formação continuada, por
meio de trocas com outras professoras experientes e através de minhas
percepções, procurei sistematizar o conteúdo das vogais e seus encontros, por
exemplo, utilizando da pesquisa em que os alunos, em grupos, representassem
em forma de desenhos algo que se iniciasse com as vogais. Em seguida, essa
produção ficou exposta e serviu de material de apoio na parede da sala por todo
um semestre. Em nossa rotina, sempre iniciamos a aula com músicas, e cantar a
música “as vogais” e fazer a coreografia de Guto Adyala também contribuíram para
o processo de aprendizagem. Como a música foi bem recebida pela turma,
aproveitei o interesse e trabalhamos o gênero música: “A dona aranha” (música
que eles demonstraram interesse e cantavam todos os dias). Cada grupo recebeu
um trecho da canção e tinham que colocar as palavras em ordem na sequência da
frase dada. Eram seus primeiros dias na turma de alfabetização e seu primeiro
contato com o trabalho de ler em minha aula.
No primeiro momento, acreditei que não seria possível por não saberem ler,
mas o resultado foi diferente. As crianças, discutindo entre elas e reconhecendo
as vogais nas palavras, cantando o trecho da música, conseguiam identificar a
sequência corretamente. No texto, temos vários encontros vocálicos que foram
identificados com facilidade por conhecerem a canção, por ela fazer parte de sua
história e de seu contexto. Nesse dia, despertei-me junto com as crianças.
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Figura 4. Trabalho com as vogais com gênero: música (pertence ao acervo da autora)

Como trabalhar a silabação com sentido? Listas, textos e livros? Trabalhar
gêneros discursivos para construção da escrita e leitura com sentido?
Após a experiência bem sucedida do ensino das vogais e seus encontros
com gêneros discursivos, segui a mesma prática para inserir as sílabas em seus
conhecimentos. Para proporcionar sentido e significado às palavras soltas,
iniciamos elaborando listas de palavras das sílabas da letra trabalhada no dia.
Naquele momento, eu era a escriba. Com a lista exposta na lousa, os alunos teriam
que escolher dez palavras, sendo eles próprios os escribas, e fazer um desenho
para ilustrar cada uma escolhida na sua lista. Após essa atividade, foi solicitado o
trabalho de pesquisa com todos os materiais utilizados (folhas impressas, quebra
cabeça, caderno pedagógico etc.), em que os alunos leram e escreveram as
palavras e as ilustraram em seu caderno.
Depois de listar e pesquisar as palavras que apresentavam as sílabas
trabalhadas, criamos um texto coletivo de uma história, em que todas as palavras
soltas teriam que estar presentes no contexto. Fiz o papel de escriba nesse
momento, negociando os sentidos juntamente com os alunos. Com o texto digitado
e recortado em frases, os alunos foram divididos em grupos e tiveram em mãos
trechos da história e realizaram a leitura e montagem na ordem dos fatos, para a
construção de um livro.
Ao final do semestre, criamos três livros. Na construção da história, com
ênfase nas sílabas da letra M, por exemplo, já era possível trabalhar todas as
outras sílabas dos restantes das letras do alfabeto. Não era necessário ensinar as
sílabas soltas e individualmente fora de um contexto.
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Figura 5. Da escrita de lista, leitura, pesquisa e contextualização das palavras soltas em
história (pertence ao acervo da autora)

Os discursos dos alunos eram fundantes para transpor em atividades de
escrita e leitura nas práticas cotidianas. Na Páscoa, ao invés de comprar os ovos
de Páscoa prontos, para lhes ofertar de recordação, estudamos o gênero receita e
fizemos nosso próprio chocolate. No primeiro momento, pesquisamos na internet
músicas, histórias das origens dos signos nessa data comemorativa, vídeos de
curiosidades diversas, animações visuais, comparações de preços dos ovos de
chocolate com os de barra com o mesmo peso, diálogos e trocas de conhecimentos
e opiniões já adquiridas.

As famílias nos trouxeram diversas receitas que

utilizavam em casa para expor em nosso mural. Em um segundo momento,
analisamos o gênero discursivo receita e a partir de trechos fatiados do texto,
montamos a receita na ordem. No terceiro momento, realizamos a atividade de
reescrita ditada e como registro no caderno, organizando e refletindo a escrita e
negociando os sentidos. O momento final da atividade foi a aula prática,
confeccionando o brigadeiro e degustação do mesmo.

Figura 6. Análise da escrita e da ordem do texto receita e reescrita ditada (pertence ao
acervo da autora)
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No dia das mães, confeccionamos cartões em 3D com o gênero poesia, em
que o texto foi construído coletivamente. Nossos discursos carregados de
sentimentos de amor, saudades, afeto, gratidão se reproduziram em uma escrita
poética. Não precisei utilizar das palavras soltas para enfatizar na utilização do
acento agudo ou de palavras que tenha o “nh”. A escrita a partir dos diálogos
oferece sentido e significado.

Figura 7. Produção coletiva do texto do cartão de dia das mães
(pertence ao acervo da autora)

Uma das alunas fez aniversário e sua mãe pediu para que sua festa fosse
realizada na sala de aula. Aceitei, mas para que a festa pudesse acontecer eles
teriam que escrever um convite e negociar o sentido da escrita, o qual foi feito
com muito prazer.

Figura 8. Produção coletiva de convite para o aniversário da aluna
(pertence ao acervo da autora)
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A produção textual espontânea me trouxe muitas surpresas. Iríamos
receber visita em nossa escola de funcionários da Secretaria Municipal de Educação
do Rio de Janeiro e foi solicitado pela coordenação pedagógica da escola algum
trabalho relacionado com o tema da copa do mundo, devido ao momento
vivenciado na data em questão. Inicialmente, dialogamos sobre a temática,
trazendo recordações das reportagens lidas no decorrer do semestre, discursos
ouvidos pelos adultos em que convivem, reportagens dos jornais da televisão
aberta que os alunos têm acesso. Posteriormente, transferimos os discursos em
escrita. Decidimos escrever um texto coletivo. O conteúdo foi de caráter crítico e
reflexivo e não apenas produções do tipo “A copa é bonita”.
A produção coletiva fez a coordenação pedagógica da escola desacreditar
de sua autenticidade, buscando a confirmação no discurso dos alunos antes de
expor a produção no mural. Percebi nessa aula que eles reproduzem o discurso
que lhes ofereço e que buscamos juntos.
Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros
enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera
de comunicação discursiva. Cada enunciado deve ser visto
antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes
de um determinado campo: ela os rejeita, confirma completa,
baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo
modo os leva em conta. (BAKHTIN, 2003, p.297).

Se proporciono aos meus alunos gêneros discursivos e espaços onde ocorra o
diálogo, os alunos desenvolvem o conhecimento com facilidade, desde que ele
tenha sentido para as suas vivências. Eles constroem, reconstroem e reproduzem
discursos naturalmente.

Figura 9. Texto coletivo com temática da Copa do Mundo no Brasil
(pertence ao acervo da autora)
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Os alunos são autores? Que sentido e que escritas?
Segundo Rojo (2009, p. 107), o desenvolvimento e a ampliação desses
letramentos é um dos papéis da escola, que deve justamente possibilitar que seus
alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da
escrita na vida da cidade, “de maneira ética, crítica e democrática”.
A escrita tem uma centralidade em nossa sociedade, por ser esta
grafocêntrica e, por este motivo, tenho como objetivo de minha prática formar
alunos escritores e autores, de textos com sentido e significado, trabalhando
sempre o letramento que é a inserção do sujeito em práticas sociais de leitura e
escrita para futuramente intervir ativamente na sociedade.
Para o aluno se formar autor, lhe ofereço espaço para sua voz, valorizo seus
conhecimentos e suas escritas espontâneas, disponibilizo gêneros discursivos
diversos e faço a mediação contínua de suas produções.
Meus alunos não gostam de ler. Por quê?
No ano de 2012, em que iniciei com alunos do 5º ano, realizava leitura
diária, mas não conseguia conquistar a atenção e interesse deles. Acreditava que
não gostavam e que não tinham a educação do hábito da leitura.
Após ouvir a contação de uma história, na aula da formadora Elizabeth
Orofino Lúcio, no curso de extensão Mais Leitura sobre leitura e letramento,
descobri que o problema estava na maneira que eu lia: monótona, sem entonação
na voz, sem mudança para cada personagem e sem emoção.
O primeiro livro que li para meus alunos, da maneira que vivenciei no curso,
foi “Fonchito e a lua” de Mário Vargas Losa. O interesse e atenção foram
instantâneos. Os alunos gostaram de tal maneira que se apaixonaram pelo livro,
reproduzindo a sua ilustração, para me presentear, tornando-se leitores
autônomos.
A contação de histórias é um instrumento muito importante no estímulo à
leitura, desenvolve a linguagem, é um passaporte para escrita, desperta o senso
crítico e principalmente faz a criança sonhar. Os professores contadores de
histórias são os mediadores desse processo, e tem uma tarefa muito importante
que é de envolver a criança na história dando vida aos sonhos, o despertar das
emoções, transportando para o mundo da fantasia.
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Ler se aprende lendo. A partir do momento em que vivenciei com meus
alunos a mudarem sua postura de leitores por causa de uma contação bem
realizada, pude entender a responsabilidade que devo ter e o exemplo de leitor
que devo ser.

Figura 10. Turma 5º ano 2012. Descobrindo a leitura (pertence ao acervo da autora)

Prática de letramento, tendo em vista a leitura
Com os alunos do 1º ano, a prática da leitura é variada e cotidiana.
Primeiramente iniciamos com a leitura do livro do dia, que é escolhido
democraticamente por meio de eleição, concretizando-se pela construção e leitura
de gráfico. Logo depois, faço a leitura do jornal impresso ou virtual. Além dessas
inserções na rotina, fazemos leitura de tudo que nos envolve no cotidiano: mapas,
recados, bilhetes, cardápio, calendário, materiais didáticos, anúncios etc.
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Figura 11. Aluno avaliando gráfico após eleição da escolha da leitura do livro. (pertence
ao acervo da autora)

Propicio o acesso ao livro enquanto objeto cultural e faço a mediação entre o
objeto e o leitor. Todo material de leitura é acessível a todos. O livro do dia e o
jornal passam por todos diariamente. Assumo o papel de mediadora e transformo
a sala de aula em comunidade de leitores ativos, criativos e autônomos.

Figura 12. Momentos de leituras (pertence ao acervo da autora)
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Figura 13. Aluno fazendo leitura para os colegas (pertence ao acervo da autora)

Proporciono espaços de circulação de textos, como o passeio à Biblioteca
Parque da Rocinha, ao museu e ao teatro. Em todos esses espaços, salientei a
presença e importância da escrita e leitura que estão presentes. Antes de sairmos,
analisamos a distância do trajeto fazendo a leitura do mapa pelo Google Maps.
Durante os passeios, analisamos os textos verbais e não verbais e as falas: as
placas e os outdoors no trajeto, as escritas dentro desses espaços e sua função, a
história contada na peça de teatro, o letreiro do ônibus, sinais do guarda de
trânsito etc. Quando não é possível a aula prática, levo para sala de aula imagens
e vídeos projetados por projetor multimídia.
A leitura oferecida com funcionalidade para o seu uso no dia a dia favorece o
aprendizado de maneira natural e prazerosa.

Figura 14. Visita na biblioteca digital da Rocinha (pertence ao acervo da autora)
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Figura 15. Passeio no Museu (pertence ao acervo da autora)

Considerações finais
O processo aqui relatado, de uma professora iniciante carregada de dúvidas
e incertezas para alcançar o patamar de professora que escreve, reflete e cria sua
prática se deu certamente por conta dos encontros dialógicos e de minha relação
com os formadores.
Acredito que só foi possível me tornar capaz de produzir esse gênero
discursivo da escrita docente porque tive uma formação em que me conduziam a
pensar e investigar minhas ações. Fui direcionada e cobrada em não apenas
experimentar as práticas discutidas, mas em transformá-las em escritas.
Em todo o processo citado, as relações dialógicas eram fundamentais. Em
minhas narrativas e em minha escrita docente de autoria, o reflexo desses diálogos
e dessa mediação se faz presente. A cada encontro eu sofria tensões e saía de
minha zona de conforto. Não me forneciam nenhuma receita pronta, ao contrário,
me questionavam, me abriam novos horizontes que me possibilita realizar
reflexões pessoais e sociais sobre minha inserção profissional docente. Essa tensão
causada era afinal, criadora.
Em todos os momentos, os meus saberes docentes eram valorizados e
minha voz ouvida. Não estava no papel de objeto de pesquisa e sim de sujeito
dessas ações. Os gêneros discursivos que vivenciei neste processo de formação
foram diversos, cito como exemplos, a escrita de memorial, listas de indagações
que me causavam inquietações e escrita das “respostas” em forma de texto
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profissional, leituras teóricas, diálogos e textos produzidos por professores que
também estavam no papel de aluno, reescrita de meus textos após relações
discursivas com a formadora e com outros textos, entrevistas de autores diversos
e todo um percurso dialógico.
Somos constituídos por vozes e essa relação discursiva com as formadoras
foi de riqueza imensurável para alcançar a autoria docente e a escrita profissional.
Meu trabalho e minhas escritas docentes entrelaçaram no processo de construção
de minha formação dentro de uma relação discursiva, dialógica e reflexiva.
Realizando a leitura reflexiva de meu relato das práticas, percebo que o
mesmo percurso que realizo com meus alunos foi e está sendo realizado na mesma
medida da relação dialógica entre minha formadora e eu. O trabalho de formação
que tive, de que me apropriei, me impulsiona a produzir e passo a ter por objetivos
formar alunos autores, leitores, fornecer a alfabetização dentro da perspectiva do
letramento, oferecendo espaços discursivos, dialógicos e reflexivos. Estes mesmos
objetivos foram trabalhados no meu processo de formação profissional. Estou me
constituindo em um sujeito autor de minha escrita. Esta, sendo interpretativa,
parte em busca de compreensão e sentidos para minhas ações. Assim como tenho
a preocupação em proporcionar o letramento na alfabetização também, me foi
ofertado o letramento profissional docente. Minhas práticas ganharam sentidos e
compreensão.
Em virtude dos relatos e fatos mencionados de minha vivência como
professora iniciante alfabetizadora, é possível constatar que a formação
continuada, principalmente nos anos iniciais da carreira docente, garante uma
prática mais rica em sala de aula e acompanha os docentes nesse processo, pois
constrói a identidade profissional. Em meio a tantos sentimentos vivenciados,
encontro-me no momento de aprendizagem da profissão, e o acompanhamento e
apoio das formadoras e das companheiras de trabalho mais experientes me
permitiram compreender e construir minhas práticas e ações com segurança e
confiança, minimizou o choque de realidade, potencializou meus conhecimentos e
forneceram novos conhecimentos para atribuir as minhas práticas cotidianas em
sala de aula. Não desejo sair da posição de professor iniciante, pois, assim sempre
buscarei interpretar minhas ações. As tensões criadoras dessa fase são
fundamentais para construção contínua de práticas reflexivas.
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