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Apresentação
Andreia Rezende Garcia-Reis1
Tânia Guedes Magalhães2
As reflexões sobre a formação de professores no Brasil são numerosas. Este
volume pretende divulgar mais um resultado de trabalho realizado com
graduandos do curso de Letras – Português, da Universidade Federal de Juiz de
Fora (MG). A justificativa para a construção desta edição da Revista Práticas de
Linguagem se dá no pequeno histórico que começamos a traçar abaixo.
O curso de Letras da UFJF, após reformulações ocorridas em todas as
licenciaturas, passou a contar com uma carga horária de “Prática curricular” (400h)
que, no nosso caso, foi distribuída para ser realizada em escolas de ensino básico,
com inserção na escola feita juntamente ao cumprimento de disciplinas da
Faculdade de Educação, e oficinas oferecidas na própria Faculdade de Letras.
Os trabalhos aqui reunidos são fruto das reflexões iniciais realizadas por
alunos do curso de Letras – Português, nas disciplinas de Saberes Escolares de
Língua Portuguesa com Prática escolar, em que os discentes cumpriram uma
carga horária ao longo de período em escolas de Ensino Fundamental e Médio,
construindo sentidos diversos para as questões envolvidas no ensino de língua,
bem como buscando, nas aulas de Saberes, possíveis embasamentos ou
explicações que dessem conta da diversidade e da complexidade que caracteriza
a sala de aula e a Educação como campo do saber. A experiência de elaboração
de estudo de caso, da sessão reflexiva e de posterior construção dos artigos pelos
discentes sobre a imersão na escola foi realizada no 1º semestre de 2015. O relato
minucioso do desenvolvimento deste projeto encontra-se em Garcia-Reis e
Magalhães (2016).
A disciplina Saberes Escolares de Língua Portuguesa (SELP), de 60h,
é cursada juntamente com Prática escolar (30h), no 3º (curso integral) ou 4º
(curso noturno) período da graduação de Letras, na qual o aluno insere-se em uma

1
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escola de sua escolha para observar a realidade pedagógica no tocante ao ensino
de Língua Portuguesa, bem como para já inserir-se na prática escolar antes de
fazer os dois estágios alocados no último ano do curso (7º e 8º ou 9º e 10º
períodos), o que rompe com a lógica cumulativa de “teoria + prática”, que
anteriormente guiava o curso. Embora a Prática não se caracterize como estágio,
em que o aluno efetivamente exerce a docência, ela se propõe a fazer uma
inserção na escola para iniciar as problematizações em relação às teorias sobre
educação linguística, elaborar materiais, bem como tecer reflexões que contribuam
com a própria formação docente.
Nesse sentido, realizamos um estudo de caso na disciplina SELP, conforme
já descrito em Garcia-Reis e Magalhães (2016), em que os alunos, após se
introduzirem no universo da escola básica, com temas previamente negociados,
produziram discussões em sessões reflexivas a partir do confronto teoria-prática,
não apenas buscando aporte teórico das diversas correntes estudadas na disciplina
de SELP, mas de forma a relacioná-lo aos exemplos do cotidiano escolar.
Essa proposta “estudo de caso + sessão reflexiva + produção de
artigo” que entrelaça as disciplinas de SELP e Prática Escolar se deu por várias
razões:
- por detectar grandes dificuldades dos alunos ao longo do curso
de Letras com a escrita acadêmica e profissional em períodos anteriores;
necessário se fez, então, introduzir experiências de escrita ao longo do
curso de graduação;
- por considerar que o espaço acadêmico de formação do
professor é um momento de reflexão, problematização e construção de
saberes sobre o ensino de línguas, e não um campo de mera aplicação
de teorias na escola, o que reduziria a potencialidade e a complexidade
da docência;
- por acreditar que, como as disciplinas de Estágio I e II são
alocadas no final do curso de licenciatura, os alunos muitas vezes
custam a encontrar a realidade escolar, como futuros docentes, ficando,
muitas vezes, decepcionados com essa realidade tão controversa; sendo
assim, essa inserção na escola, que se dá no 3º ou 4º período do curso,
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atrelada a uma discussão para além do relato e da observação, mostrouse extremamente rica para a apreensão de conhecimento científico
sobre a docência pela escrita acadêmica;
- por entender que os alunos precisam ter autoria ao longo do
curso de licenciatura, e a circulação de seu discurso, legitimado pela
universidade, lugar por excelência de construção de conhecimento, é
mais que necessária, pois “consideramos que, ao se inserir em turmas
de Ensino Fundamental ou Médio para realizar a observação da sala de
aula para posterior atuação docente, o aluno coleta dados e gera
conhecimento novo a partir dessa reflexão produzida na disciplina”
(MAGALHÃES, GARCIA-REIS, no prelo).
Desse modo, a forma como uma concepção discursiva de linguagem é
apropriada por futuros professores de línguas é fundamental, e consideramos que
ter experiências de escrita sobre seu campo de trabalho é contribuir com uma
formação mais sólida de professores.
Para compor esta edição, Silva, no artigo que abre o volume, busca traçar
uma relação entre os trabalhos dos discentes e as reflexões que os formadores
podemos/devemos fazer na licenciatura. Wagner Silva traz uma relevante
proposta de articulação entre letramento científico e formação de professores de
linguagem, mostrando que são necessários espaços que articulem as teorias
acadêmicas e as demandas da profissão, o que levaria a uma melhor atuação no
campo da docência, propiciando uma formação cidadã do aluno do ensino básico.
Em seguida, estão reunidos 09 artigos produzidos pelos alunos do então 3º
e 4º períodos do curso de Letras – Português, durante o 1º semestre de 2015,
cujos

temas

são

leitura,

produção

textual,

oralidade,

multiletramentos,

alfabetização e ortografia, sociolinguística educacional e gêneros textuais.
Considerando que os trabalhos foram feitos pelos alunos de graduação, eles
apresentam estrutura bastante característica, elaborada para este trabalho, uma
vez que era a 1ª vez que todos os alunos escreviam um artigo dessa natureza.
Definimos que os temas deveriam dedicar-se aos seguintes eixos: oralidade,
leitura, produção escrita, projetos de letramento, alfabetização e ortografia,
análise linguística e sociolinguística, temas esses componentes da ementa de
SELP. A maioria desses temas está tratada em artigos desta edição.
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O plano dos textos deveria ter uma introdução, caracterização da escola e
da turma, embasamento teórico, prática escolar (descrição e análise da realidade
observada), considerações finais, referências e anexos (quando fosse necessário).
Vale ressaltar que as reflexões e análises das aulas são bastante
introdutórias, uma vez que além de serem alunos do início da graduação,
escrevendo artigos pela 1ª vez, somente neste momento do curso os alunos
começam a estudar teorias sobre ensino de linguagem, metodologia, didática e
docência, já que nos períodos iniciais eles cursam disciplinas de teorias linguísticas
e literárias. Nesse sentido, trata-se de trabalhos que apenas iniciam uma reflexão
sobre a docência, sendo todo o percurso da licenciatura necessário para que
análises mais aprofundadas sejam construídas, com a participação ativa de todos
os docentes universitários.
Além dos artigos, apresentamos, também, uma resenha de aluna do curso
de Pedagogia, escrita na disciplina Práticas textuais II, que tem o objetivo de
abordar a leitura e a escrita de gêneros acadêmicos, como resenhas, artigos,
projetos de pesquisa e monografias.
Esperamos, como esta edição, contribuir com exemplos profícuos de
construção de oportunidades e projetos que tragam à cena acadêmica não apenas
os alunos vinculados aos projetos de iniciação científica, mas de todos aqueles que
um dia habitarão a sala de aula com vistas à construção de uma escola mais
democrática e humanizada.
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