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Resumo

A função da escola, em relação ao processo de aquisição da língua em um contexto letrado, é
tornar os alunos usuários dessa língua. Um dos pilares deste processo está, a priori, no
professor, também produtor da escrita e da leitura. O trabalho do alfabetizador perpassa pelo
conhecimento específico do processo de alfabetização e letramento, transitando pelo aporte
teórico do ensino da língua escrita. Nessa perspectiva, a pesquisa de mestrado desenvolvida
no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos – UNISINOS, pretende ouvir, analisar e refletir sobre ações dos egressos que estão
atuando nos primeiros anos escolares, tendo como parâmetros as suas práticas de
alfabetizadores e a sua forma particular de agir na docência a partir da concepção dialética de
ser e estar no mundo. O estudo é de cunho qualitativo, no qual temos como interlocutores
egressos do curso de Pedagogia no CESC/UEMA (2000 a 2011), professores alfabetizadores
nas escolas públicas municipais. Neste trabalho, pretendemos socializar nossas primeiras
constatações que resultam das entrevistas e encontro do grupo, envolvendo aquisição da
língua escrita, a história de vida dos professores e a relação entre formação inicial e o
conhecimento da língua. Entre as contribuições do estudo, destacamos que, ao olharmos para
a formação do conhecimento do alfabetizador, estabelecemos uma relação entre o processo
formativo e a atuação deste profissional, enquanto alfabetizador, no ciclo3 inicial do Ensino
Fundamental.

Palavras-chaves: Alfabetizador; Prática Pedagógica; Letramento.

Abstract

The function of the school as it relates to the process of language acquisition in a literate
context is to make students become users of that language.  One of the pillars of this process
is, primarily, the teacher who is also a writing and reading producer. The work of the literacy
instructor goes beyond the specific knowledge of the literacy process, transitioning through
the theoretical foundation of the teaching of the written language. In this perspective, the
masters degree research developed in the Applied Linguistics Graduate Program at

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UNISINOS e docente da Universidade
Estadual do Maranhão.
2 Doutora em Letras; Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
3 O ensino fundamental da escola do cenário dessa pesquisa configura-se em anos, e o primeiro, segundo e
terceiro anos formam o ciclo de alfabetização.
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Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, aims at observing, analyzing and
reflecting upon the practice of the graduate students who are working in early school years;
their literacy practices and their particular way of teaching, which is grounded on their
dialectical conception of being in the world, will serve as parameters. The study is of
qualitative nature and has as interlocutors the Pedagogy course graduates from CESC /
UEMA ( 2000-2011 ), who are literacy teachers in public schools. In this work, we intend to
share our initial findings from interviews and group meetings, which involve the acquisition
of written language and the teachers’ life history as well as the relation between initial
training and language knowledge. Among the contributions of this study, we highlight that
when we look at how knowledge and the literacy process are formed, we establish a
relationship between the educational process and the performance of this professional as a
literacy instructor in the initial levels of elementary school.

Keywords: Literacy instructor; Teaching Practice; literacy.

1. Iniciando a conversa

A atuação do professor na docência dos anos iniciais do Ensino Fundamental recebe
influências da forma como o sujeito interage com o mundo, com os homens e com as
instituições socializadoras, especialmente a escola. A forma de atuação docente encontra-se
subjacente às crenças, às convicções, à forma como esse profissional interage com a língua
materna, às vivências e particularidades relacionadas com a forma particular de ser e estar no
mundo.

Não há dúvidas de que o processo de aquisição da língua escrita nos anos iniciais do
ensino fundamental permite a inserção do sujeito na cultura letrada, da qual ele já faz parte, de
forma emancipadora. Há de se considerar que um trabalho descontextualizado no ensino da
aquisição da língua materna não dá conta de acompanhar as transformações socioeconômicas
de um país, uma vez que a sociedade favorece a ampliação e a circulação de várias fontes e
gêneros de textos. Nesta perspectiva, cabe ao professor a tarefa de ser “construtor de
andaimes” para oferecer aos alunos a possibilidade de preparação para essa dinâmica social.

A função da escola, em específico neste momento de escolarização, consiste em tornar
o aluno usuário da língua em um contexto letrado, ou seja, um contexto que envolva as
práticas sociais de leitura e escrita, e esse parâmetro é um dos pilares do trabalho do
professor. Faraco (2012: 182) destaca que “O domínio da linguagem escrita é, sem dúvida,
um dos mais importantes saberes que podemos e devemos transmitir às nossas crianças”.

A partir das ideias produzidas em relação ao trabalho do alfabetizador que, no caso em
particular, é egresso do curso de Pedagogia, entendendo que a infância está no primado da
formação do homem e pelo fato de que a linguagem, “[...] um dos ingredientes fundamentais
para a vida em sociedade. [...]” (Costa, Cunha e Martelotta 2010: 19), essa pesquisa
possibilita uma reflexão crítica do trabalho de formação, permitindo uma relação com o
processo formativo e a atuação deste profissional, enquanto alfabetizador, no ciclo inicial do
Ensino Fundamental. Nesse ponto, o estudo torna-se relevante por permitir reflexões sobre o
processo de formação e possibilidades de (re)pensar práticas pedagógicas, tendo como
parâmetro a forma como as interlocutoras se entendem na sua história de leitura e escrita ao
longo da escolarização, as impressões sobre o seu curso de graduação e os aspectos relevantes
na sua formação acadêmica.
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2. Retomando os conceitos teóricos

A natureza desse trabalho remete-se ao fato de que a criança envolvida no ciclo de
alfabetização encontra-se em transição entre o período pré-escolar e a idade escolar. Isso
exige uma compreensão da infância que coloque a relação dialética entre a sua história de
vida e a forma particular de o educando interagir com o mundo. Por este fato, é compreendida
dentro da abordagem histórico-cultural que entende a sua relação com a sociedade construída
historicamente a partir da forma como interage com a sua cultura e, neste jogo, vai
transformando a natureza e a si mesma. Facci (2006), ao analisar os estudos de Elkonin e
Leontiev (1987), destaca que:

[...] cada estágio de desenvolvimento da criança é caracterizado por uma relação
determinada, por uma atividade principal que desempenha a função central na forma
de relacionamento da criança com a realidade. [...] o homem – a partir do
desenvolvimento de suas atividades, tal como elas se formam nas condições
concretas dadas de sua vida – adapta-se à natureza, modifica-a, cria objetos e meio
de produção desses objetos, para suprir suas necessidades. (Elkonin; Leontiev, 1987
apud Facci, 2006: 13).

No contexto dessa pesquisa, a criança encontra-se na relação contraditória entre a
idade pré-escolar e a idade escolar, e esta se reflete na forma qualitativa de interagir na escola.
Facci (2006:15) afirma que “[...] a passagem da criança da infância pré-escolar à fase seguinte
está condicionada, então, pela entrada da criança na escola e a atividade principal passa a ser
o estudo”.

Cada etapa da criança está marcada por uma situação social de desenvolvimento, que,
no caso da pesquisa aqui delineada, entende que o brincar é uma forma de interagir com o
mundo do adulto em que existem situações que a criança não consegue dominar.

Então, abordar um trabalho pedagógico com criança em idade de seis a oito anos
permite-nos vivenciar os conflitos e questionar a forma sistemática como o professor
desenvolve as suas práticas pedagógicas e sua forma específica de se relacionar com a língua,
a qual interfere nas práticas alfabetizadoras. Essa compreensão não dissocia o sujeito da sua
forma de fazer ensino, da sua identidade. O professor, em sua forma particular de fazer
história e em função das suas vontades, desejos e necessidades, refaz a informação e relaciona
as suas vivências a partir de um processo de interação entre o novo e a suas experiências,
mesmo que estas tenham sido produzidas além do percurso da docência.

Soares (2005: 14), ao ser questionada sobre formação pedagógica, destaca:

Um alfabetizador precisa conhecer os diferentes componentes do processo de
alfabetização e do processo de letramento. Conhecer esses processos exige conhecer,
por exemplo, as práticas e os usos sociais da língua escrita, os fundamentos do nosso
sistema de escrita, as relações fonema/grafema que regem o nosso sistema
alfabético, as convenções ortográficas […] exige ainda a apropriação dos conceitos
de texto, de gêneros textuais […] Mas, além de conhecer o objeto da aprendizagem,
seus componentes linguísticos, sociais, culturais, o alfabetizador precisa também
saber como é que a criança se apropria desse objeto, ter uma resposta para a
pergunta: “como é que se aprende a ler e a escrever? A ler e produzir textos de
diferentes gêneros?”. Isso significa conhecer o processo de compreensão e produção
de texto escrito, o processo de construção de sentido para um texto, o processo de
desenvolvimento da fluência na leitura, o processo de aquisição e desenvolvimento
de vocabulário, de que dependem a compreensão e a construção de sentido… O
alfabetizador tem de conhecer o objeto da aprendizagem e também o processo pelo
qual se aprende esse objeto – a língua escrita. Infelizmente, esses conhecimentos
ainda não entraram na formação dos alfabetizadores.
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Os pressupostos abordados por Soares (2005) indicam que o trabalho do professor
perpassa pelo conhecimento específico do processo de alfabetização e letramento, e este
conhecimento transita pelo aporte teórico do ensino da língua escrita, da compreensão do
sistema de escrita. Como diz Faraco (2012: 56), “A escrita alfabética é, assim, uma escrita de
base fonológica, ou seja, toma como referência uma representação abstrata da articulação
sonora da língua e não propriamente sua pronúncia”.  Isso, a nosso ver, também diferencia
nossa escrita de outros sistemas que têm suporte nas ideias, nos conceitos como, por exemplo,
a escrita japonesa.  Este ponto também é fundamental para a compreensão científica das ações
a serem desenvolvidas nas práticas com educando em processo de apropriação da língua
escrita.

A natureza do trabalho do alfabetizador, portanto, passa pela compreensão de
linguagem, letramento e de alfabetização. Como diz Heinig (2010: 18), para

[...] pensar o sistema de escrita é preciso ter clara uma concepção de linguagem de
alfabetização, letramento. Sem estes elementos, torna-se improdutiva qualquer
tentativa de propor metodologia que norteie um trabalho de aprendizagem do
sistema escrito tanto à leitura quanto à escrita.

Fundamentado neste construto, o fenômeno linguístico deve ser estudado
considerando a interação entre os fenômenos físicos e psíquicos dos seres humanos. Como
afirma Morato (2004: 315),

[...] o interacionismo tem sido capaz de marcar uma disposição de tomar a interação
como uma das categorias de análise dos fatos de linguagem, e não apenas o lócus
onde a linguagem acontece como espetáculo. É esta qualidade (ou esta
circunstância...) o que tornaria justificável sua inserção entre os movimentos
teóricos que fazem a ciência da linguagem avançar.

A linguagem é uma propriedade humana, uma relação dialética que depende do
diálogo entre o interior e o exterior do homem; “[...] a língua não é só signo, é ação, é trabalho
coletivo dos falantes, não simplesmente um intermediário entre nosso pensamento e o
mundo” (MORATO, 2008: 317). Esse processo de internalização depende da relação com o
outro, permite que a criança internalize e reorganize a sua função superior. Esse processo
caracteriza-se pela complexa relação entre aprendizagem e desenvolvimento através de dois
níveis. No nível da aprendizagem, consideram-se as conquistas já efetivadas e elaboradas, o
nível de desenvolvimento real. No que se refere ao desenvolvimento, temos o nível de
desenvolvimento potencial, que se relaciona à capacidade ainda a ser construída, que pode ser
trabalhada pela criança, mediante ajuda de outra pessoa. Neste jogo, Rego (1995: 34) a partir
dos estudos da teoria de Vygotsky, afirma:

O aprendizado é o responsável por criar a zona de desenvolvimento proximal, na
medida em que, em interação com outras pessoas, a criança é capaz de colocar em
movimento vários processos de desenvolvimento que, sem ajuda externa, seriam
impossíveis de ocorrer. Esses processos se internalizam e passam a fazer parte das
aquisições do seu desenvolvimento individual.

Para a concepção vygotskiana, a aquisição da linguagem representa um marco no
desenvolvimento, um caminho para a interação entre os homens, organizando a expressão do
pensamento. Uma necessidade que perpassa pelo ato comunicativo e, nesse contexto, “[...] o
aprendizado da linguagem escrita envolve a elaboração de todo um sistema de representação
simbólica da realidade.” (Rego, 1995: 69).
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Nesta perspectiva, a concepção de linguagem perpassa pela concepção dialógica que
transita pelas práticas sociais nas quais é entendida como “[...] um sistema de signos que
possibilita o intercâmbio social entre indivíduos que compartilhem desse sistema de
representação da realidade.” (REGO, 1995: 54). Neste contexto, é vista como um processo de
interação situado em um momento histórico que permite a interlocução com o outro.

No trabalho do alfabetizador, como já adiantamos, há dois processos a serem
definidos e delimitados nas suas práticas: alfabetização e letramento. O termo letramento,
segundo os estudos de Soares (2010), chegou ao Brasil na segunda metade da década de 1980,
para fazer parte dos discursos dos especialistas da Educação e da Ciência Linguística.

O termo letramento vai muito além do processo de alfabetização, pois está atrelado às
demandas e práticas sociais da leitura e da escrita que recebem influências da característica de
uma sociedade letrada que exige, nas suas relações, o uso cada vez mais intenso das
habilidades da língua escrita. Kleiman (2005) destaca que letramento envolve o
desenvolvimento e o uso da língua escrita em todos os campos da sociedade, das situações do
cotidiano das pessoas. A utilização da língua escrita vai depender do lugar de convivência do
homem. Nesta dimensão, “[...] o conceito de letramento surge como uma forma de explicar o
impacto da escrita em todas as esferas de atividades e não somente nas atividades escolares”.
(Kleiman, 2005: 6).

Os estudos de Kleiman (2005) destacam que letramento não pode ser comparado a um
método, um caminho para direcionar as atividades do alfabetizador e nem confundido com
alfabetização. O conceito abre caminho para relacionar a língua falada e a língua escrita, não
como forma de oposição, mas de continuidade que relaciona uma maneira de conexão entre as
práticas orais e a escrita. Neste contexto, a categoria alfabetização conversa com a
compreensão de letramento, ao permitir que o processo de aprendizagem esteja em constante
processo dialético, fazendo e refazendo caminhos.

A compreensão do conceito de letramento abre o leque para o professor estabelecer
uma relação dialética entre o escrito e o oral, que se manifestam em diversos gêneros, por
meio de parâmetros para usos da língua escrita dentro e fora da instituição escolar,
considerando a forma particular de os grupos sociais estabelecerem comunicação.

Uma importante contribuição dos estudos do letramento para a reflexão sobre o
ensino da língua escrita na escola é a ampliação do universo textual, que significa,
concretamente, a inclusão de novos gêneros, de novas práticas sociais de instituições
(publicitárias, comerciais, políticas) que, até pouco tempo, não tinham chegado aos
bancos escolares. ( Kleiman, 2005: 47).

O resultado desta compreensão traz à escola o uso nas suas práticas de novas
categorias de texto e de diversos gêneros que pertencem às práticas sociais do cotidiano da
sociedade, os quais não eram considerados textos próprios para a escola e, desta forma, “[...] é
possível entender melhor o impacto social da escrita: as mudanças e transformações
decorrentes das novas tecnologias, os usos da escrita e seus reflexos no homem comum”.
(Kleiman, 2005: 47).

A escola, como agente de letramento, deve ter clara a função da língua falada e escrita
na vida do educando, respeitando a sua origem e possibilitando novos horizontes que estão
além da sua forma particular de ser, mas que interferem no seu processo de humanização. E
este conhecimento é fundamental para as práticas alfabetizadoras e para o trabalho do
professor no decorrer da educação básica. Tais parâmetros permitem aferir que, no processo
de formação docente, o alfabetizador deve ter percorrido e aprofundado, nos seus estudos,
essas matrizes, permitindo-lhe a apropriação do saber para trabalhar as especificidades do
processo de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA).
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Após essas considerações teóricas, no item seguinte, descreveremos os caminhos da
pesquisa tendo clara a finalidade de socializar as constatações iniciais, partindo do princípio
de que a participação das interlocutoras é a grande riqueza deste trabalho.

3. Caminhando na pesquisa

Para essa pesquisa, é importante considerar que, nos pressupostos bakhtinianos, a
compreensão do sujeito vai produzindo o seu papel na relação dialógica, oferecendo sentido
no ato legítimo do homem autônomo que necessita do outro dentro de uma realidade diversa.
Sobre este ponto, Faraco (2009: 84) comenta que:

Como a realidade linguístico-social é heterogênea, nenhum sujeito absorve uma só
voz social, mas sempre muitas vozes. Assim, ele não é entendido como um ente
verbalmente uno, mas como agitado balaio de vozes sociais e seus inúmeros
encontros e entre-choque. O mundo interior é, então, uma espécie de microcosmo
heteroglóssico, constituído a partir da internalização dinâmica e ininterrupta da
heteroglossia social. Em outros termos, o mundo interior é uma arena povoada de
vozes sociais em suas múltiplas relações de consonâncias e dissonâncias; e em
permanente movimento, já que a interação socioideológica e um contínuo devir.

Fundamentada nesta concepção, a compreensão do discurso do professor encontra-se
neste “balaio de vozes” em que suas práticas pedagógicas, o seu fazer docente, estão
imbricados de vozes que se encontram presentes na sua vivência e no seu interior,
conversando com todo o seu processo contínuo de formação, confirmando o caráter múltiplo e
único do homem, que, no caso específico, é o alfabetizador.

Os sujeitos sociais são frutos de uma produção discursiva, numa realidade social
localizada em um contexto no qual o homem se caracteriza como ser histórico, que se constrói
com os seus interlocutores, definindo a sua forma de atuar no mundo e recebendo influência
destas vozes, que podem interferir em (ou contrapor) uma decisão do sujeito. “O embate e as
inter-relações dessas duas categorias do discurso (em seus diferentes tipos e graus) são
determinantes da história da consciência ideológica individual”. (FARACO, 2009: 85)

Fundamentando-se nesta compreensão e pensando nos sujeitos desta pesquisa,
justifica-se a denominação dos professores como interlocutores, caracterizando a ideia de
sujeito histórico, que se produz dentro das práticas dialéticas com o seu tempo e a sua história.

A voz das professoras alfabetizadoras, neste estudo, permite entender como acontece o
jogo social entre o que tem influenciado teoricamente e produzido a sua prática pedagógica.
Possibilita, ainda, contextualizar o seu processo de formação e a sua maneira de interagir com
o conhecimento científico.

O estudo é de cunho qualitativo, pois entende-se que o significado que as
alfabetizadoras têm da sua prática desenvolve-se a partir da inter-relação com a sua forma
particular de estar no mundo. Neste sentido, Creswell (2010: 27) destaca que “a pesquisa
qualitativa é um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os
grupos atribuem a um problema social ou humano [...]”.

Os sujeitos interlocutores da pesquisa foram definidos a partir do levantamento dos
concludentes no período de 2000 a 2011 do curso dede Pedagogia do Centro de Estudos
Superiores de Caxias da Universidade Estadual do Maranhão. São cinco professoras
alfabetizadoras em exercício no ciclo de alfabetização e duas professoras oriundas do trabalho
nos primeiros anos que compõem o grupo de formadoras da ação de formação continuada do
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) da Secretaria de Educação do
município em que a pesquisa está sendo realizada. Temos, portanto, sete alfabetizadoras.
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Nesse contexto, a pesquisa parte da narrativa da história da sua docência, de sua
formação e de sua vida, buscando particularidades nas suas vivências que permitam à
professora compreender sua forma particular de fazer a docência, quais os propósitos do
ensino da língua materna e quais eixos orientam as particularidades deste ensino.

No decorrer deste texto, as professoras serão denominadas com características
consideradas importantes, em nossa experiência docente e de formação, para uma docência de
qualidade e cuja premissa seja a formação de um sujeito ético e sensível em uma sociedade
mais justa e mais humana. Temos, então, a professora Afetiva, a Sensível, a Criativa, a
Comprometida, a Confiante, a Divertida e a Consciente.

Para este trabalho, serão consideradas em nossa reflexão algumas respostas que
obtivemos dessas professoras durante a realização de uma entrevista semiestruturada. Essas
constatações são significativas para a continuidade da pesquisa e darão subsídios para a
realização dos encontros com as interlocutoras, pois, como já dissemos, são estas parceiras e
partícipes desta pesquisa.

4. As interlocutoras a partir dos seus olhares4

Para análise deste item, recorremos às primeiras questões do roteiro de entrevista que
discorrem sobre a série que lecionam, o tempo de trabalho, a história de leitura e escrita ao
longo da escolarização, as impressões sobre o seu curso de graduação e os aspectos relevantes
na sua formação acadêmica.

As professoras envolvidas na pesquisa têm em média mais de dez anos de magistério
nas escolas municipais, com exceção de uma professora, que está há quatro anos. Uma das
características marcantes é o fato de que seis, desde o processo de formação docente na
Universidade, estavam nas escolas municipais atuando nas primeiras séries do ensino
fundamental.

Quando se referiram ao valor dado ao curso de formação acadêmica, na conversa
sobre a opção do curso, as docentes assim disseram: “[...] mas tudo que eu aprendi, eu aprendi
no curso de Pedagogia.” (Divertida); “Pedagogia é o curso, mesmo não conhecendo muito, eu
me encantei [...]” (Sensível); “[...] quando entrei tinha um ano na docência [...] o que aprendia
teoricamente tinha oportunidade de refletir no contexto pedagógico [...]” (Comprometida);
“Sobre a escolha do curso, estava em dúvida... e estava em dúvida entre Letras e Pedagogia
[...] e daí optei por Pedagogia” (Criativa).

Os discursos das professoras remetem à importância do curso na sua formação,
apresentam conflitos, como pode ser ressaltado nos fragmentos da interlocutora Sensível,
“[...] mesmo não conhecendo muito”, “[...] estava em dúvidas”, e reafirmações que denotam a
referência que elas têm da sua formação. Outro ponto significativo é o destaque dado pela
Comprometida, ao estabelecer a relação teoria e prática no contexto da sua docência, com o
seguinte comentário: “o que aprendia teoricamente tinha oportunidade de refletir no contexto
pedagógico [...]”.

Criativa e Comprometida parecem reconhecer fragilidades do curso na sua formação,
quando declaram:

[...] penso que deveria ter alguma coisa da área de linguística no curso de Pedagogia,
até porque é muito importante já que você está ensinando a língua para as crianças, o
funcionamento da língua que é algo notacional sistemático, linguística era
interessante, alguma coisa na grade sobre linguística. (Criativa)

4 Todas as professoras deram suas respostas, mas, para este trabalho, trazemos o que consideramos mais
relevante para a proposta desta comunicação.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1261



[...] é assim, começa a ser alfabetizador sem ter exatamente aquele olhar como
alfabetizador, sem ter conhecimento de alfabetização e no início sem esse olhar o
que a gente faz? E neste ponto acaba reproduzindo a forma como foi alfabetizada.
(Comprometida)

A análise deste ponto fica mais rica, se destacamos que as interlocutoras já têm como
percurso de mais de dez anos de alfabetizadoras, o que significa que enfrentaram momentos
de acertos e desacertos nas práticas pedagógicas. Essas experiências oferecem recursos para
avaliar o que de importante foi na sua formação acadêmica e que conhecimentos básicos
faltaram na referida formação. Neste caso, ao destacarem ausência do conhecimento de
linguística e de alfabetização não significa, necessariamente, que já conheçam o que é
Linguística e quais as contribuições para o ensino da língua materna, mas parecem ressaltar a
necessidade de obterem esses conhecimentos desde a sua formação.

Este ponto confirma o que Soares (2005) destaca ao referir que a aquisição do
conhecimento deste profissional tem que passar pelo saberes da natureza da língua e suas
particularidades, como, por exemplo, o que Faraco (2005) indica em relação ao conhecimento
do sistema gráfico, conjugadas com a compreensão do processo da docência.

Outro detalhe na fala da Comprometida (e neste ponto acaba reproduzindo a forma
como foi alfabetizada) permite compreender que a ausência de referências para orientar a sua
prática direciona a busca por um modelo na sua história de alfabetização.

As entrevistas deixam claro que os sujeitos, no decorrer da sua escolarização,
interagiram com leitura e escrita conforme o seu contexto e sua história de vida,
caracterizando as suas referências. Ao relatarem essas vivências, verificam-se marcas dessa
história, como os depoimentos abaixo permitem identificar:

Bem, a leitura esteve sempre presente na minha casa. Minha mãe é professora, então
ela sempre incentivou esse lado leitor, embora às vezes nem tudo que a mãe da gente
pede a gente faz, mas lá em casa era muito incentivado a questão de ler, de ter
contato com o livro. Eu lembro livros, desses clássicos infantis que minha mãe
comprava, então ela sempre comprava Arca de Noé, lembro muito de João e Maria,
lembro-me de Cinderela, então lá em casa tinha muito esses clássicos infantis.
(Divertida)

Morava na zona rural e vim para cidade, comecei estudar numa escola particular e
viajei para ..... Estudamos uns seis meses e depois voltamos, cheguei pela metade do
ano, quando fui para escola fui direto para segunda série. A minha professora desta
cidade era carinhosa, e a  metodologia era divertida, estudar para mim era legal...
(Sensível)

Bem que recordo... Educação infantil na escola ..., inclusive fazia o segundo
período. Mas não aprendi na escola, aprendi com minha mãe, minha mãe só tinha a
4ª série, à noite... Em casa. (Afetiva)

No caso, iniciei na zona rural, depois com 4 anos vim para cidade, alfabetizei aos 7
anos. A minha mãe não tinha formação, mas meu pai incentivava... Lembro-me do
meu pai ajudando na tarefa... (Confiante)

Tive muita dificuldade de leitura nas séries iniciais, até porque não tinha toda essa
metodologia, era uma leitura assim decorada não tinha toda essa técnica que tem
hoje... No ensino médio, já tive dificuldade em consequência do ensino fundamental,
porque quando a gente não tem o hábito pela leitura vai ter essa dificuldade no
ensino fundamental.
Na graduação foi mais complicado, porque se tornou mais difícil, a professora dizia
assim vocês têm que ler, você não está no ensino médio, vamos ler apostila, vamos
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analisar, vocês têm que ler.  Mais que teve muita dificuldade porque tem que pegar o
gosto pela leitura nas séries iniciais (Consciente)

A minha história de leitura e escrita começa na pré-escola no meado dos anos 80...
Vai avançando na escolarização... Meu pai tinha acervo de poema e poesia e por
estes livros dele tivemos acesso a esta literatura... Acho que teve muita importância,
o fato que ter em casa um que valorizasse o contexto de leitura... Ajuda a entender a
importância da leitura, incentiva a importância da escola... (Comprometida)

Os relatos trazem marca geográfica e identificação com o tempo, com o contexto,
bem como com as pessoas que foram as principais mediadoras no processo de formação de
leitores, dando significado às práticas da leitura e da escrita, caracterizando as práticas de
letramento que também fazem parte da história de escolarização. Este fenômeno destaca que o
letramento não pertence somente à escola, como a falsa ideia de agência exclusiva, mas
também a outras agências respeitadas pela escola as quais mostram orientação diferente de
letramento (Kleiman, 2004).

Outro aspecto possível de analisar consiste no percurso do processo de apropriação da
leitura da interlocutora Consciente. O fragmento denota que ela enfrentou dificuldades na
aquisição desde o início do processo, ao dizer: “Tive muita dificuldade de leitura nas séries
iniciais, até porque não tinha toda essa metodologia [...]”, e as marcas dessa experiência
levaram-na durante todo o seu caminho de escolarização até na Universidade. A professora
justifica que estas vivências estão relacionadas ao modelo de ensino: “[...] era uma leitura
assim decorada não tinha toda essa técnica que tem hoje [...]”.

Os pontos destacados neste trabalho permitem perceber que as professoras
alfabetizadoras compreendem-se enquanto partícipes do processo. Este é um indicativo de que
a continuidade do estudo pode permitir reflexões a partir sujeito do processo, tendo
possibilidade de relacionar as influências teóricas sobre suas práticas pedagógicas.

5. Considerações finais

A voz das professoras alfabetizadoras, neste estudo, permite um primeiro ensaio para o
entendimento de como acontece o jogo social entre o que tem influenciado teoricamente e
produzido a sua prática pedagógica. A compreensão da sua prática vem carregada do percurso
de formação, da sua maneira de interagir com o conhecimento científico e da sua forma
particular das vivências em sua história de vida.

Acreditamos que esses passos iniciais, que partem das entrevistas e do encontro do
grupo, encaminhem uma reflexão sobre o trabalho do alfabetizador e ofereçam possibilidades
de compreensão sobre o processo de formação do pedagogo para que tenha claro o papel dos
primeiros anos iniciais na aquisição da linguagem escrita como condição de participação
autônoma dos alunos no mundo da cultura letrada. É fundamental, para essa discussão,
relacionar as práticas e o conhecimento da língua, permitindo entender as influências teóricas
que interferem na prática do professor alfabetizador.

No andamento da pesquisa durante os encontros do grupo dialogal, as professoras
poderão compartilhar suas opiniões e trazer ao centro da discussão temática relacionada ao
ensino da língua materna e pistas para o processo de formação continuada. Nesta perspectiva,
a forma como as professoras relatam os fragmentos da sua prática e de suas memórias, aponta
caminhos para a continuidade do estudo.
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