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APRESENTAÇÃO

O Grupo FALE, criado em 2004, nasceu com o ideal de realizar pesquisa e extensão no
importante campo da formação de professores de Língua Portuguesa. O grupo de professoras
que se reuniu com esse ideal foi, ao longo dos anos, desenvolvendo projetos que estivessem
sempre perto dos professores da educação básica, em função das dificuldades que o docente
enfrenta hoje na escola pública; os projetos, então, começaram a atuar naquilo que
identificávamos como as maiores dificuldades, em demandas dos próprios professores, como
as questões referentes ao ensino da leitura, escrita e oralidade, ao ensino de gramática, à
variação linguística e à leitura literária.
Vários foram os aprendizados ao longo dessa curta caminhada, entre eles a importância
de reflexão constante sobre a relação teoria-prática, a necessidade de realização de pesquisaação e mais projetos de extensão, bem como a importância da valorização do professor.
Em 2010, então, na tentativa de ampliar ainda mais suas ações e de enfatizar a
valorização docente, e imbuído do desejo de nos aproximar mais ainda da educação básica, o
grupo idealizou a Revista Práticas de Linguagem, cujo objetivo principal é fazer circular o
discurso do professor em relatos de experiências, enfocando a prática de sala de aula com
a linguagem. Abrimos, também, espaço para outros gêneros, como entrevistas, resenhas,
artigos, sempre destacando temas da prática docente.
Com todas as dificuldades de manter uma revista científica em circulação que temos
hoje no país (de financiamento, de qualificação do periódico, de recursos humanos, dentre
outros), estamos sustentando esse ideal pela importância que ele tem para nós e para a
formação inicial e continuada de professores; assim, ainda que em muitas edições tenhamos
recebido mais artigos científicos do que relatos, priorizamos, em todas as edições, os relatos
de experiência.
Nessa direção, esta edição especial, organizada pelas profas. Ludmila Thomé de
Andrade e Tânia Guedes Magalhães, que traz “apenas” relatos, torna-se mais especial ainda
pela beleza que circula.
Ludmila Thomé de Andrade, professora titular da UFRJ, vem há anos realizando
pesquisa no campo de formação de professores. Pela admiração que o GRUPO FALE nutre
pelo seu competente trabalho, em virtude da contribuição que tem dado à pesquisa nesse
campo, a professora vem construindo alguns diálogos com o grupo, contribuindo muito para
nosso crescimento, sendo este volume especial mais um desses diálogos.
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Este volume traz, então, os relatos das professoras participantes do EPELLE,
Encontros de Professores para estudos de letramento, leitura e escrita, projeto
realizado por Ludmila Andrade durante os anos de 2011 e 2014.
Aqui, então, “dois ideais” se encontram: a Revista, que confirma seu perfil de publicar
relatos docentes, e o projeto EPELLE, que priorizou a construção da autoria docente, conforme
será detalhado na apresentação da própria coordenadora, mais abaixo. Como ela própria
esclarece, tal projeto foi realizado com base numa concepção dialógica da teoria bakhtiniana;
são por isso textos cheios de vida!
Esperamos que o leitor possa apreciar os doze trabalhos que compõem este volume,
os quais nos incentivam a ampliar cada vez mais o instigante debate que as práticas de
linguagem em sala de aula nos proporcionam.

Profa. Tânia Guedes Magalhães
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