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1. RESUMO:

O presente trabalho tem por objetivo socializar as experiências formativas, por nós
vividas, na Faculdade de Formação de Professores, da Universidade do Estado do
Rio  de  Janeiro  (FFP/UERJ),  favorecidas  pelo  Fórum  de  Alfabetização  Leitura  e
Escrita  de  São Gonçalo  (FALE/SG).  O destaque em relação ao projeto,  que se
caracteriza pela sua natureza de articulação  ensino-pesquisa-extensão, se justifica
por ser o mesmo um espaço fértil de troca de experiências e de reflexão sobre a
prática  alfabetizadora  cotidiana,  envolvendo  professores  da  universidade  e
professores da escola básica.  
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2. INTRODUÇÃO

“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra,
no trabalho, na ação-reflexão”

(Paulo Freire)

Começamos  a  reflexão  da  presente  comunicação,  que  busca  socializar

alguns  processos  vividos  no  desenvolvimento  do  FALE/  São  Gonçalo,  nos

inspirando em Paulo Freire, a nos lembrar a importância da reflexão no processo de

formação docente. 

O trabalho tem por  objetivo  socializar  as experiências  formativas,  por  nós

vividas, na Faculdade de Formação de Professores, da Universidade do Estado do

Rio  de  Janeiro  (FFP/UERJ),  favorecidas  pelo  Fórum  de  Alfabetização  Leitura  e



Escrita  de  São Gonçalo  (FALE/SG).  O destaque em relação ao projeto,  que se

caracteriza pela sua natureza de articulação  ensino-pesquisa-extensão, se justifica

por ser o mesmo um espaço fértil de troca de experiências e de reflexão sobre a

prática  alfabetizadora  cotidiana,  envolvendo  professores  da  universidade  e

professores da escola básica. 

Antes  de  dar  sequencia  ao  trabalho,  apresentando  melhor  o  FALE/SG,

gostaríamos nos apresentar, além de trazer algumas referências sobre a Faculdade

de Formação de Professores, bem como sobre o município de São Gonçalo, onde a

mesma se localiza.  

Somos graduandos da FFP/UERJ: Lílian, aluna do 4º período do Curso de

Licenciatura em Geografia, Sandra  e Samuel graduandos, respectivamente do 5º e

4º  períodos do Curso de Pedagogia.   Nosso interesse comum pela docência no

Ensino Fundamental nos conduziu a participação no grupo Alfabetização, Memória e

Formação de professores (ALMEF), coordenado pela professora Mairce Araujo e ao

Projeto de Pesquisa e extensão Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita de São

Gonçalo  (FALE/SG),  coordenado  pelas  professoras  Jacqueline  Morais  e  Mairce

Araujo.  Importante  dizer  que  tais  projetos  de  pesquisa  integram  o  Núcleo  de

Pesquisa e extensão: Vozes da Educação: memória e história das escolas de São

Gonçalo.

A Faculdade de Formação de Professores, da Universidade do Estado do Rio

de  Janeiro,  como  indica  seu  próprio  nome,  voltada  exclusivamente  para  a

licenciatura,  está  localizada  no  município  de  São  Gonçalo,  sendo  a  única

universidade pública local.  A instituição atende a mais de 3.000 alunos provenientes

de diversos municípios da Região Metropolitana do Rio  de Janeiro  e do  interior

fluminense, inscritos em cursos de licenciatura em Pedagogia, História, Geografia,

Matemática, Letras e Biologia, além de cerca de uma dezena de Cursos de Pós-

graduação  Lato  Sensu  e  quatro  Cursos  de  Pós-graduação  Stricto  Sensu,  na

modalidade Mestrado acadêmico e dois Mestrados Profissionais, da área de ensino. 

Como afirma, Araujo (2012) descrevendo a vocação histórica da Faculdade

de Formação de Professores:

Nossas ações formativas, no âmbito da graduação e da pós-
graduação,  tem  como  horizonte  de  possibilidades (Bakthin,
2000)  uma  formação  de  docentes  que  busquem  assumir
organicamente,  seja  na  escola  básica,  na  Universidade,  na
gestão das políticas públicas, nos movimentos sociais, culturais



ou em demais espaços educativos onde estejam inseridos, o
sentido  da  prática  educativa  como  pesquisadores/as  e
educadores/as,  comprometidos/as  com  a  transformação  de
realidades,  das  quais  a  gonçalense  é  um  exemplo,  que
combina  modernidade e miséria. 

Com uma população, estimada hoje em mais de 1 milhão de habitantes, São

Gonçalo é o segundo município mais populoso do Estado do Rio de Janeiro e se

encontra  no  vigésimo  segundo  lugar  no  ranking  de  Índice  de  Desenvolvimento

Humano (IDH)1,  dentre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro,  segundo

dados do Censo 2010. 

3. METODOLOGIA:

O  Fórum de Alfabetização Leitura e Escrita de São Gonçalo (FALE/SG), o

projeto que motivou o presente trabalho, é coordenado pelas professoras Jacqueline

Morais e Mairce Araujo e acontece a partir de encontros mensais na Faculdade de

Formação  de  Professores  da  UERJ,  desde  2006,  tendo  como  objetivo  maior

fortalecer o diálogo entre a universidade e a escola básica da rede de São Gonçalo.

O projeto se constituindo como um espaço de reflexão e discussão sobre a prática

alfabetizadora vivida no cotidiano das escolas. 

Os  encontros  reúnem  uma  professora/o  pesquisadora/o  vinculada  à

universidade e uma professora/o pesquisadora/o vinculada/ à escola básica, que são

convidadas para conversar sobre um tema relativo aos modos de ensinar e aprender

a  ler  e  a escrever,   e  práticas  de leitura  e  escrita  vivenciadas no dia-a-dia  das

escolas. Normalmente esses encontros duram cerca de três horas e são gravados,

para  que  depois  sejam  transcritos  e  virem  documentos  oficiais  pra  divulgação,

analise e reflexão. Assim podemos nos aprofundar nas discussões dos encontros

que contribui como uma ferramenta importante para a formação e reflexão de cada

participante.

Contribuindo com a formação continuada de professoras alfabetizadoras em

exercício  no  chão  da  escola.  O  projeto  visa  tanto  a  formação  individual,  como

coletiva, da professor/a alfabetizador/a que vai se assumindo como pesquisador/a

1 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo
seu grau de "desenvolvimento humano" A estatística é composta a partir de dados de expectativa de vida ao
nascer, educação e PIB (PPC) per capita (como um indicador do padrão de vida) recolhidos a nível nacional. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%A3o_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_(Paridade_do_Poder_de_Compra)_per_capita
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida_ao_nascer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida_ao_nascer


de sua própria prática, buscando sempre a articulação entre a prática e a teoria

dessa formação docente. 

O  FALE/SG  tem  por  objetivo  a  socialização  das  idéias  e  realidades

decorrentes  do  processo  de  Alfabetização,  leitura  e  escrita  no  cotidiano  dos

profissionais da educação, tendo em vista proporcionar a apropriação dos múltiplos

sentidos vigentes na escola. O evento não se resume nas falas dos convidados, mas

em diálogos que constituem a partir de indagações e/ou posicionamentos da platéia,

convocada a participar intensamente das discussões provocadas pelo mediador da

mesa.  Um  ambiente  de  movimentação  intensa  de  dúvidas,  mas  também  de

esclarecimentos,  que  nos  possibilitam  a  interação  e  também  estranhamentos

provenientes da Educação brasileira.

Nesse  sentido,  a  universidade  também  tem  a  sua  participação  nessa

proposição quando em seu ambiente são trazidas oportunidades como essas, de se

discutir  as  políticas  educacionais  e  suas  contradições  no  ambiente  escolar.

Momentos  como  esse,  nos  colocam diante  das  implicações  dessas  políticas  na

escola, das tensões enfrentadas pelos profissionais da educação, além de ampliar a

nossa visão quanto às possibilidades de driblar  o  sistema no que diz  respeito  à

prática docente, superar as adversidades ao colaborar para o estabelecimento de

uma escola mais democrática.

O FALE/SG e o ALMEF: a articulação ensino-pesquisa-extensão :

O FALE/SG é uma das ações investigativas  desenvolvidas  pela  Pesquisa

“Alfabetização,  memórias e formação de professores”  (ALMEF),  coordenada pela

professora Mairce Araújo. Por sua vez, o ALMEF é um grupo multidisciplinar que

busca, através de estudos teóricos e em articulação com a escola básica, refletir

sobre a prática docente junto com os professores que já atuam no cotidiano escolar. 

Buscamos na discussão coletiva  possibilidades teórico-metodológicas mais

favoráveis  ao  processo  de  alfabetização  e  letramento.  Refletindo  sobre  nosso

processo de formação e experiência acumulada na comunidade escolar ou fora dela,

ou mesmo contando e ouvindo nossas histórias, aprendemos uns com os outros e

juntos tentamos transformar os processos de ensino aprendizagem.

O grupo Alfabetização, Memória e Formação de professores se organiza com

o  objetivo  de  contribuir  para  a  qualificação  do  trabalho  pedagógico  tanto  na



universidade  como nas  escolas  da  rede  pública  de  São  Gonçalo.  Possibilitando

espaços  narrativos  onde  professores(as),  funcionários(as)  e  alunos(as)  podem

relatar suas histórias e vivencias a fim de que possamos investigar a vida escolar, ou

seja,  os  saberes  e  práticas  produzidas  no  cotidiano  das  escolas  envolvidas.

Buscando,  primordialmente,  interferir  na  formação  inicial  e  continuada  do/as

professores(as) alfabetizadores(as) a partir do movimento de ação-reflexão-ação.

A pesquisa vem construindo suas reflexões teóricas a partir de um caminho

metodológico  inspirado  pelos  aportes  da  pesquisa-formação.  Assim,  nessa

perspectiva teórico-metodológica a escola ocupa um lugar central dessa formação, a

partir  do movimento de "conhecer  e produzir  com",  ou seja,  aprendemos juntos,

coletivamente.   Nesse  sentido,  suas  etapas,  diferente  do  que  acontece  num

processo  linear,  se  configuram como múltiplos  caminhos  que  se  atravessam ao

longo do processo.

Dessa forma, o grupo da pesquisa não tem como proposta analisar dados,

mas  produzir  dados.  Assim  sendo,  a  investigação  não  está  comprometida  em

apresentar  respostas  mensuráveis  e  objetivas.  A  pesquisa  está  sempre  em

movimento, tecendo reflexões sobre o cotidiano da escola. E os seus resultados são

parciais e contínuos. No final de uma experiência ou relato sempre vai haver uma

reticências mostrando que o trabalho e as reflexões continuam. 

Além do  caráter  de  estudo  e  orientação  coletiva,  fazemos  semanalmente

encontros de estudos que também são espaços de planejamento e avaliação de

procedimentos  de pesquisa.  A  equipe  da pesquisa  é  composta  por  bolsistas  da

faculdade e por professores(as) das escolas parceiras, com vistas ao adensamento

teórico da pesquisa, a partir da análise sobre as questões produzidas no campo da

investigação.

 Nossos  encontros  são  espaços  férteis  de  aprendizagem sobre  a  prática

investigativa. Em tais encontros tanto refletimos a partir das narrativas produzidas

pelas(os)  professoras(os)  alfabetizadoras(ES)  nos  encontros  do  FALE/SG  e  no

cotidiano das escolas parceiras, quanto vivenciamos o processo de construção da

autoria a partir da produção de registros sobre a pesquisa. Vivemos assim, a teoria e

a prática do processo de alfabetização,  nos alfabetizando coletivamente.  A cada

encontro um de nós é responsável pela produção de um relatório sobre a discussão

realizada pelo grupo. A leitura dos relatórios em encontros posteriores também vai

contribuindo como ferramenta de formação para cada participante. 



Nossos  encontros  de  pesquisa  tem  nos  possibilitado  viver  o  movimento

reflexão sobre a ação, na ação e para a ação (Pérez Gómez, 1995), fortalecendo a

natureza pesquisadora da formação docente (Freire, 1994). 

No  desafio  de  compartilhar  reflexões  e  discussões  engendradas  pela

pesquisa e no diálogo com a prática alfabetizadora narrada pelas professoras das

escolas  parceiras  buscamos  alinhavar  possíveis  sentidos  à  alfabetização,  que

afirmem a leitura e a escrita como prática dialógica, discursiva e significativa. 

Freire (1989) nos traz pistas sobre tais sentidos  ao relatar seu processo de

apropriação da leitura e da escrita.  O educador nos conta como foi  alfabetizado

relatando que primeiro aprendeu a ler o mundo, ou seja, tudo que estava a sua volta,

e só depois aprendeu a escrever e a ler as palavras, mantendo sempre uma estreita

relação entre as palavras e o mundo.  

A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço – o sítio
das avencas de minha mãe –, o quintal amplo em que se achava, tudo isso
foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei,
falei. Na verdade, aquele mundo especial se a dava a mim como o mundo
de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas
primeiras leituras. Os “textos”, as “palavras” as “letras” daquele contexto –
em  cuja  percepção  me  experimentava  e,  quanto  mais  o  fazia,  mais
aumentava  a capacidade de perceber  –  se encarnavam numa série  de
coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia apreendendo no meu
trato com eles nas minhas relações com meus irmãos mais velhos e com
meus pais.  (p. 09)

O  relato  do  educador  nos  ajuda  a  pensar  que  sua  concepção  teórica

epistemológica do processo de alfabetização, segundo a qual “a leitura de mundo

precede e acompanha a leitura da palavra”, foi sendo gestada a partir de sua própria

experiência de vida. Freire nos inspira a defender que trazer a própria história, os

saberes construídos no cotidiano, a cultura, “os causos” ouvidos nas conversas, nas

brincadeiras  como  texto  alfabetizador  pode  contribuir  para  gerar  uma  prática

alfabetizadora mais significativa tanto para a professora quanto para aqueles/as que

estão sendo alfabetizados/as. 

Dessa forma, os/as alunos/as no fim do ano estariam realmente lendo e não

apenas decodificando palavras. Pois para ensinar é preciso conhecer necessidades,

interesses, características e condições locais de cada turma. Freire nos ensina que

as crianças têm muito a nos ensinar, pois o processo de aprendizagem é uma troca

e o professor  não é único detentor  do saber.  Nesta troca de experiências entre

aluno/a e professor/a,  o  erro ganha um novo  valor, o/a aluno/a perde o medo de



errar pois esta participando junto ao/à professor/a. O erro, como Esteban (2001) tem

nos mostrado, apesar de frustrante, acena para a possibilidade de um futuro acerto.

Freire  também  nos  ajuda  a  pensar  que  é  preciso  levar  em  conta  o  que

funciona  para  aquela  turma,  do  que  eles  gostam e  o  que  vai  motivá-los  nesse

processo de ensino aprendizagem. Para isso é preciso abandonar as cartilhas que

listam palavras  e  frases que  não  são  relevantes  para  tal  turma.  Cada  escola  é

diferente uma da outra, portanto o conteúdo também deve ser diferente de acordo

com o local que o professor está, pois as palavras e frases trabalhadas devem ser

relevantes pra os alunos. 

4. RESULTADOS: algumas reflexões possibilitadas a partir dos encontros dos

FALE/SG 

Trazendo para a reeflexão um dos momentos vividos no XV FALE/SG, que

teve como tema “Literatura e Poesia: Construindo caminhos”, realizado 17/04/2013,

coordenado pelas professoras Ane Helen Dias, professora da rede municipal de São

Gonçalo e a professora Gláucia Campos Guimarães da FFP/UERJ:

Na sala de aula co-existem um novo e um antigo convívio. O
novo era aquilo que eu acreditava, que me formei pra acreditar
naquilo, era criar um ambiente potente, era criar uma prática
alfabetizadora que tivessem sentido pras minhas crianças, não
reprodutora, não mecanicista, sem exercício de prontidão, mas
ao  mesmo  tempo  essas  atividades  que  estão  em  mim,
justamente pelos professores que foram passando na minha
infância durante muito tempo, ganha uma força que aí a gente
fica naquela luta: eu preciso fazer diferente, mas o antigo é o
que me dá segurança.” 
(Fala  da  professora  alfabetizadora  Ane  Helen  Dias  no  XV
FALE)

Com essa fala  a professora Ane nos fazia  refletir  sobre as resistências e

dificuldades  que  encontramos  no  cotidiano  da  sala  de  aula  e  nos  desafiava  a

construir  novos  olhares  e  novas  práticas  que  possibilitassem  equilibrar  um

tradicional a ser superado com um novo ainda não amadurecido. Ela nos mostrou

que  mesmo  lhe  causando  certa  insegurança,  no  decorrer  do  dia-a-dia,  ela  foi



deixando  emergir  a  professora-pesquisadora  que  existia  dentro  de  si,  para  ser

flexível diante das necessidades dos alunos de forma inovadora. 

Além  de  tudo  isso,  esses  encontros  também  contribuem  para  instigar  a

dezenas de professoras a pensarem sobre a sua prática, proporcionando um espaço

tempo de reflexão sobre suas ações pedagógicas e investigando o processo de

construção vivido pelos alunos e alunas e por elas mesmas. No FALE/SG podemos

dialogar sobre nossas dúvidas, incertezas, conhecimentos, erros e acertos. Assim

um aprende com o outro e juntos passamos a valorizar  a escola como local  de

produção de conhecimentos.

  Um outro momento que podemos destacar aqui aconteceu na 22ª edição do

FALE/SG,  realizado  no  dia  04  de  junho  de  2014,  com  o  tema  “Linguagem,

Sociedade  e  Escola:  alguns  desafios  na  apropriação  da  leitura  e  escrita”.  Na

ocasião, as professoras convidadas Ilana Cardoso Gouveia (Instituto de Educação

Clélia  Nanci)  e  Marcia  Soares  de  Alvarenga  (FFP-UERJ)  trouxeram  muitas

contribuições acerca das experiências da prática docente.

A professora Ilana trouxe sua experiência como educadora no curso normal

do Instituto de Educação Clélia Nanci. Falou sobre sua prática, e como lida com os

desafios de sua profissão, o dilema do querer atingir o máximo do potencial  dos

seus alunos e as metas que o sistema requer do educador. Essa dicotomia diminui

as possibilidades de agir, restando apenas fazer o melhor dentro do possível, o que

restringe o número de alunos que poderiam ser mais bem assistido pela escola. Fica

em questão: Que tipo de professor (a) está se formando, já que esses (as) sequer

conseguem escrever de acordo com a “norma culta” requerida por sua formação?

Sendo  assim,  como reparar  os  danos  que  permanecem desde  a  alfabetização?

Quando se depara com esses percalços, o educando sente-se constrangido para

escrever  e  o  educador  muitas  das  vezes  se  vê  impossibilitado  de  suprir  essa

carência, devido à falta de apoio em sua intenção de fazê-lo. 

No segundo momento, a professora Marcia, dialogou com as declarações da

prof.ª  Ilana.  Tratando  da  questão  da  Linguagem,  Sociedade  e  Escola,  trouxe  a

reflexão sobre a educação de Jovens e Adultos, o trabalho desenvolvido de acordo

com a realidade desses e a visão do apropriar-se da escrita e da leitura como porta

de entrada para a cidadania. Nisso podemos perceber a dimensão da linguagem ao

depararmos com diferentes formas de expressões oriundas das experiências dos

alunos.  Quando se trabalha sob essa perspectiva pressupõem-se um ambiente de



aprendizado  mais  atraente  e  interessante  tendo  em  vista  a  socialização  e  a

participação ativa dos educandos no processo ensino-aprendizagem.

Infelizmente, a escola muitas vezes tem reforçado a desigualdade social ao

dispensar  outras  formas  de  linguagem,  trabalhando  uma  escrita  esvaziada  de

sentido, não levando em consideração o que educando traz, esquecendo-se que

esse faz parte da comunidade linguística desde que nasceu e são constituídos de

significados pelos quais exprimem a sua forma de ver o mundo e de se estabelecer

na sociedade. Ao ser indiferente a esses aspectos se despreza o multiculturalismo e

a democratização do ensino.

Entendemos  que  tais  reflexões,  representam  uma  pequena  amostra  do

quanto o FALE/SG tem contribuído para gerar conhecimento e reflexões sobre o

processo  de  ensino-aprendizagem,  incentivando  e  desafiando  as  professores  a

praticarem uma ação alfabetizadora que legitime a voz, os desejos e a curiosidade

dos  alunos,  incorporando  a  esse  processo,  diferentes  lógicas  e  modos  de

aprender/ensinar das crianças. 

Ou seja, esse é um trabalho e um aprendizado de suma importância, pois

mediante  a  reflexão  compartilhada  nos  ajuda  a  assumir  um  pensar  e  fazer

coletivamente no cotidiano escolar. Com Paulo Freire (1989), temos aprendido que

ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos

nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre (p. 18), por isso estamos

sempre a aprender e ensinar e ensinando aprendendo.   

Entendemos que assim, o FALE/SG, traz uma contribuição efetiva para uma

educação  mais  democrática,  onde  universidade  e  escola  básica  interagindo  e

dialogando vão construindo caminhos para uma educação inclusiva. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse  projeto  é  de  grande  valia  para  a  nossa  formação  tanto  acadêmica

quanto  pessoal.  Pois  pra  nós,  que  somos  futuras/os  professoras  /os,  ele  nos

possibilita investigar a prática dialogando com a universidade e ainda vivenciar um

processo compartilhado do que é ser professora/o. Podemos através dele, discutir

os modos de aprender/ensinar a ler e a escrever. Assim além de discutir aspectos

teóricos nós também podemos vivenciar e discutir  a nossa prática e a de outras



professoras. Dessa maneira adquirimos uma bagagem infinitamente maior tanto na

vida profissional como na vida pessoal.

É de extrema valia a iniciativa de promover esses encontros, e mais ainda

podermos hoje fazer parte dessa equipe organizadora. Percebemos nesse ambiente

de troca a oportunidade, um espaço para aprender com os relatos e discussões,

reforçar  o  que  temos  estudado,  além  de  fazermos  diálogos  entre  os  discursos

teóricos e a prática docente nas escolas.
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