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Há quase duas décadas que professoras alfabetizadoras, de uma escola pública 
carioca, vem investigando a própria prática e, nesse movimento, em diálogo com a 
universidade, vivenciam um processo (com)partilhado de formação na experiência 
de ser professora. Modos de aprender/ensinar a ler e a escrever que afirmem a 
leitura e a escrita como prática dialógica, discursiva e significativa é a referência do 
fazer cotidiano. Nesse sentido, o objetivo desse texto ganha relevância: discutir e 
socializar saberes e fazeres de uma dessas professoras que, cotidianamente, tem 
se desafiado a praticar uma ação alfabetizadora legitimadora da voz, desejos e 
curiosidades infantis incorporando, a esse processo, diferentes lógicas e modos de 
aprender/ensinar das crianças. Perguntas e interesses infantis provocam projetos 
experienciados, revelando a sala de aula como espaço–tempo plural constituída por 
múltiplas e variadas formas de pensar, perceber, dizer, sentir, aprender, ensinar e 
criar. Relações mais democráticas, mais solidárias, com crianças e professora 
vivenciando o ensino não como aprendizagem do conhecido, mas como produção 
de conhecimentos, que podem resultar também de novas articulações entre 
conhecimentos disponíveis (Geraldi, 2004), abrindo possibilidades para um fazer 
pedagógico comprometido com o rompimento da colonialidade do poder nas 
relações cotidianas (Esteban, 2008). Pensar e praticar a alfabetização a partir de 
perguntas ao invés de responder perguntas que não foram feitas, o que 
habitualmente faz a escola, é tomar o acontecimento como lugar donde vertem as 
perguntas (…) (Geraldi, 2004), interrogando sobre o acontecido, pensando e 
praticando um currículo a posteriori, pois a curiosidade por conhecer, por saber o 
ainda não sabido passa a selecionar o “conteúdo programático”. Cenas do dia–a–
dia da sala de aula explicitam aprendizagens realizadas pelas crianças e professoras 
– da escola e da universidade – provocando–nos a voltar a olhar aquilo que já 
temos visto, ou de olhá–lo, talvez, de outro modo (Skliar, 2007).  

Resumo 

 

saberes e fazeres docentes, alfabetização, cotidiano escolar. 
Palavras-chave: 

 

Não comerciando nossos sonhos, 

ousando ensinar e aprender no diálogo 

 com nossos alunos, 

junto com os quais nos debruçamos sobre 

 o que nos oferece cada autor 

 em cada texto - apesar de todos os reveses - temos evoluído  

em nossos trabalhos. 

Em surdina, nas profundezas de um mar social 



em ebulição na superfície, na desvalorizada escola, 

a maioria de nossos companheiros professores 

temos compartilhado textos e compreensões, 

temos partilhado  idéias e linguagens, 

porque temos compreendido que ler e escrever 

não são atos mecânicos de reconhecimento, 

mas processos de construção de compreensões 

(Wanderley Geraldi, 1996)   

dos objetos, do mundo e das pessoas. 

  

  

Há quase duas décadas que professoras alfabetizadoras de uma escola pública do 
Rio de Janeiro, vêm investigando a própria prática e, nesse movimento, em diálogo 
com a universidade, vivenciam um processo (com)partilhado de formação na 
experiência de ser professora

Escola Básica e Universidade aprendendo e ensinando, construindo, no cotidiano da 
escola, saberes docentes comprometidos com modos de aprender/ensinar a ler e a 
escrever que afirmem a leitura e a escrita como prática dialógica, discursiva e 
significativa. Práticas docentes que deem conseqüência ao enfaticamente afirmado 
por Paulo Freire: "a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a 
leitura desta implica a continuidade da leitura daquele" (Freire, 2003: 20).  

.  

Mas, como alfabetizar sem ter como referência uma concepção mecanicista de 
alfabetização? Como abandonar as "cartilhas" de alfabetização ainda hoje bastante 
utilizadas no dia-a-dia das salas de aula? Com toda a produção teórica sobre o 
aprendizado da leitura e da escrita, ainda presenciamos secretarias de educação de 
vários municípios brasileiros que investem na compra de cartilhas/métodos para 
alfabetizar crianças e jovens que "não aprendem a ler e a escrever" nos anos 
iniciais do ensino fundamental.   

Métodos que se baseiam na repetição, no treino e na memorização; em um uso da 
linguagem escrita desvinculada dos desejos, curiosidades, da vida cotidiana de 
estudantes e docentes. Métodos que investem na tutela (e controle) dos 
professores e professoras, enfraquecendo a autonomia, criatividade e autoria 
docente.  

Não podemos esquecer que a compra desses métodos, com as assessorias de seus 
autores, custam aos cofres públicos altos investimentos. Dinheiro público que 
poderia garantir melhores condições de trabalho, materiais de leitura variados e de 
qualidade, sala de leitura e/ou bibliotecas em cada escola pública desse país.  



Nesse sentido, o objetivo deste texto ganha relevância: discutir e socializar saberes 
e fazeres de uma das autoras, uma professora alfabetizadora que, no cotidiano da 
escola, tem se desafiado a praticar uma ação pedagógica legitimadora da voz, 
desejos e curiosidades infantis, incorporando a esse processo diferentes lógicas e 
modos de aprender/ensinar das crianças.  

Há alguns anos que eu e Ana Paula assumimos o desafio de compreender o 
compreender 

•         os temas trabalhados e os modos como são trabalhados com as crianças;  

(Bateson, 1998) das crianças quando estão se apropriando da 
linguagem escrita. Temos, no dia-a-dia da sala de aula, investigado:  

•         as propostas (e ações) de leitura e escrita presentes no cotidiano da sala de 
aula. O que leem as crianças? O que escrevem? O que lemos nós, professoras? O 
que escrevemos? 

•        as produções infantis - o que nos sinalizam sobre a ação pedagógica 
realizada e sobre os saberes e ainda não saberes das crianças e nossos próprios 
saberes?  

•        a prática avaliativa realizada, cotidianamente: quem é avaliado? Como? Por 
quê? Para quê? Como praticar uma avaliação na perspectiva da investigação

  

 
(Esteban, 2001) de modo que as crianças participem, efetivamente, desse 
processo? 

O processo de investigação da ação alfabetizadora praticada provoca o encontro, o 
estudo, a discussão. Leva-nos a conversar sobre leituras realizadas e o observado 
(e fotografado) em sala de aula. Incita-nos, ainda, a escrevermos sobre esse 
processo. Provoca-nos, sobretudo, a aprendermos uma com a outra.  

O desafio (com)partilhado tem sido o de garantir que perguntas e interesses 
infantis provoquem projetos experienciados, revelando a sala de aula como 
espaçotempo plural constituído por múltiplas e variadas formas de pensar, 
perceber, dizer, sentir, aprender, ensinar e criar. Relações mais democráticas, mais 
solidárias, com crianças e professora vivenciando o ensino não como aprendizagem 
do conhecido, mas como produção de conhecimentos, que podem resultar também 
de novas articulações entre conhecimentos disponíveis (Geraldi, 2004), abrindo 
possibilidades para um fazer pedagógico comprometido com o rompimento da 
colonialidade do poder nas relações cotidianas 

Para nós, pensar e praticar a alfabetização a partir de perguntas,  ao invés de 
responder perguntas que não foram feitas - o que habitualmente faz a escola, é 

(Esteban, 2008).  

tomar o acontecimento como lugar donde vertem as perguntas (...) (Geraldi, 
2004), interrogando sobre o acontecido, pensando e praticando um currículo a 
posteriori, pois a curiosidade por conhecer, por saber o ainda não sabido, passa a 
selecionar o "conteúdo programático". Insistimos, o experienciado em sala de aula 
provoca-nos a voltar a olhar aquilo que já temos visto, ou de olhá-lo, talvez, de 
outro modo

  

 (Skliar, 2007). E, nesse processo, saímos, muitas vezes, do lugar já 
conhecido,  que termina por legitimar e reforçar o que buscamos modificar - o 
fracasso, nos anos iniciais do ensino fundamental, de um número considerável de 
crianças das classes populares.  



Com as crianças, o aprendizadoensino

             

 da linguagem escrita, mas, de um 
lugar outro... 

A turma com a qual trabalhamos é formada por 19 crianças. A maioria estuda junto 
desde a Educação Infantil, na própria escola. Cinco crianças vieram de outras 
escolas e passaram a fazer parte do grupo nesse ano de 2009, no 1º ano de 
escolaridade do Ensino Fundamental. Eu, professora da universidade, uma vez por 
semana, entro em sala de aula. Dois estudantes - uma mestranda, bolsista Capes e 
um aluno do Curso de Pedagogia, bolsista de Iniciação Científica, ambos da UniRio - 
também fazem parte desse grupo. Cada um participa (e investiga), uma vez na 
semana, do experienciado com as crianças. Um cotidiano aberto aos 
acontecimentos é o que perseguimos no sentido de praticarmos um currículo 
alfabetizador referenciado por situações que mobilizem desejos e interesses das 
crianças e adultos desse grupo.  

Um acontecimento, no início das aulas, mobilizou e provocou a construção coletiva 
de um projeto de estudos. Ana Paula nos conta: 

Em uma manhã de quinta-feira (no dia 05 de março de 2009), um pouco antes da 
entrada, passava pelo corredor que dá acesso à sala de aula, quando vi caído no 
canto da parede, um inseto. Pensando nas crianças, peguei o inseto e o levei para a 
sala de aula.  

Na Roda de Conversas, sentadas em círculo, disse que tinha uma surpresa! 
Fazendo mistério, disse-lhes que havia achado algo no corredor. Fantasiando um 
cenário misterioso, as crianças foram ficando cada vez mais curiosas para 
desvendar o anunciado mistério.  

Quando mostrei o inseto grande e bonito, mas morto, as crianças ficaram 
espantadas! Seus rostos mesclavam perplexidade e curiosidade. Logo se 
aglomeraram para ficar mais perto de mim e, do inseto.  

Garanti que o inseto passaria de vista em vista e, se quisessem, de mão em mão. 
Enquanto passava de vista em vista e por algumas mãos corajosas, conversávamos 
sobre o que viam. Os olhares curiosos misturavam-se a diferentes falas de medo, 
nojo, arrepios, gritos e sentimentos que expressavam pesar e pena, admiração e 
medo, coragem e curiosidade foram tomando conta da nossa Roda.   

Inquietas, as crianças levantavam hipóteses, faziam perguntas, queriam saber mais 
detalhes sobre o inseto e me perguntavam:  

- Aonde você encontrou o inseto, mesmo, tia?  

- Por que ele tem os olhos grandes?  

- Por que ele morreu?  

- Olha! As asas dele são grandes e são quatro!  

- Tia, isso aqui é a bunda dele?  

- O que ele come? Ele tem sangue? Onde ele fica? Como ele nasce? É ele ou ela? 
Ele pica igual mosquito? 



Perguntei, então, se conheciam e sabiam o nome do inseto. E, um aluno, o Fábio 
Peter, afirmou com a propriedade de um descobridor: 

─ O nome dele é inseto voador!

A partir das observações das crianças, um outro nome nascia ali para o inseto. 
Outros nomes foram ditos, mas 

 (disse Fábio Peter) 

inseto voador

  

 foi imediatamente acatado pela 
turma, talvez por demonstrar a característica mais evidente daquele curioso inseto: 
as asas grandes e abertas. 

Fábio, como outras crianças, arrisca nomear o inseto. Sua hipótese, não nasce "do 
nada". O que pensa é parte do modo atento como observavam o inseto, das 
informações que na roda circulavam. O que um via e dizia contribuía para modos 
de pensar, de dizer, de compreender. As perguntas, os comentários, as hipóteses 
levantadas, os diálogos, os conflitos, as dúvidas, expressos pelas crianças, 
demonstravam a capacidade de articular informações produzidas na roda, trazendo 
para o cotidiano da sala de aula seus saberes e ainda não saberes (Esteban, 
2001).  Esse processo, constitutivo dos modos de aprender e ensinar que se 
materializam nessa sala de aula, procura garantir espaços para que as crianças 
exerçam a autoria, a criatividade, se compreendam e sejam compreendidas pelos 
adultos que com elas lidam, como sujeitos de conhecimento que são; sujeito outro

A professora não possuía respostas para todas as perguntas das crianças. Mas, 

 
que ao(s) outro(s) afeta(m) e pelo(s) outro(s) é afetado.  

com

Encontrar o inseto alterou o inicialmente planejado para aquele dia de aula. 
Durante quase toda a manhã, muitas perguntas e combinados - levar, para a sala 
de aula, insetos encontrados mortos, como aconteceu com o 

 as crianças podia pesquisar e aprender. E a proposta de estudar o inseto 
voador - uma libélula ou uma lavadeira, como é bastante conhecida, informou Ana 
Paula, foi assumida por todos. As primeiras perguntas foram registradas pela 
professora em um papel pardo. Perguntas curiosas, orientadoras da pesquisa, 
leituras, discussões... "perguntas que colocam ensinar e aprender como processos 
interativos, que não podem ser circunscritos e que constituem, simultaneamente, 
as ações dos alunos, alunas, professoras e professores" (Esteban, 2003: 88). 

inseto voador - 
mobilizou crianças e professora. Um projeto gestado com as crianças e não na sala 
dos professores, pelas professoras(es), começou a ganhar forma e confirmava o 
aprendido com Wanderley Geraldi, nas leituras realizadas. Geraldi, no texto A aula 
como acontecimento[1], nos fala: 

Imagine uma aula em que se interrogue sobre o acontecido. Cada criança volta 
para a escola cheia de histórias, de coisas a narrar, de peripécias a comentar. 
Como foram as coisas cá, como foram as coisas lá: curiosidades e vida (...) Mas é 
preciso ultrapassar o senso comum. E aí está a função do professor, que sozinho 
não precisa dar conta dos sentidos todos de cada um dos elementos constituintes 
da resposta à pergunta formulada, mas é seu dever organizar com os alunos mais 
perguntas e buscar em colegas, em profissionais, nas fontes, na herança cultural, 
os esclarecimentos disponíveis: é aqui que a pesquisa começa, é aqui que o 
caminho começa a ser construído e ele somente passa a ter existência depois de 
percorrido, na narrativa que se escreve deste processo de produção. Enfim, trata-
se de pensar o ensino não como aprendizagem do conhecido, mas como produção 
de conhecimentos, que podem resultar também de novas articulações entre 
conhecimentos disponíveis. (Geraldi, 2004: 20)  



  

Nos dias subseqüentes, outros insetos foram trazidos pelas crianças. Sempre muito 
curiosas, mal podiam esperar chegar à sala para mostrar o inseto encontrado. Os 
pais mandavam bilhetes narrando os modos como os insetos eram achados. 
Chegavam insetos de tamanhos, formas e cores diferentes: a barata e seus 
ovinhos; o escaravelho (um besouro); uma borboleta; formigas; percevejos; 
abelhas; mariposas; moscas e mosquitos. Foram chegando também materiais 
impressos como livros, revistas, fotografias.  

Um dos momentos mais esperados na Roda de Conversas eram as histórias sobre a 
captura do inseto levado para a escola. As crianças faziam questão de contar como 
acharam o inseto, se foi na rua ou em casa, quem os ajudou... Os relatos orais, 
contavam histórias horripilantes

Mas, para aprender a ler, é necessário ler. Para aprender a escrever, é necessário 
escrever. Sabemos disso! Por isso, desde o primeiro dia de aula as crianças, dessa 
turma, são provocadas a ler e a escrever. Cada uma das crianças, com ou sem 
ajuda, produziam seus escritos, compreensíveis ou não, para nós, adultos 
alfabetizados. Escreviam como sabiam, naquele momento. No processo de ler seus 
textos para a professora ou para os próprios colegas, significados e sentidos, nem 
sempre visíveis, a não ser para o autor, ganham visibilidade para o outro. E, nesse 
movimento, as crianças vão revelando conhecimentos e desconhecimentos sobre a 
linguagem escrita. Vão transformando desconhecimentos em conhecimentos. Vão 
fortalecendo aprendizados, ampliando saberes. 

 sobre insetos. As histórias sempre bem humoradas 
e engraçadas produziam muitas risadas e comentários. É importante não esquecer: 
falar, conversar sobre o vivido, fora e dentro da escola, narrar experiências, escutar 
o(s) outro(s), ser ouvido, é parte processo de aprender a ler e a escrever.  

Ana Luiza Smolka, com quem muito aprendemos, lembra-nos:  

(...) os interlocutores, as situações de interlocução, vão apontando a necessidade e 
delineando os parâmetros consensuais para a leitura. No início, as crianças 
raramente conseguem ler seus próprios textos, mas elas dizem (sobre) o que 
escreveram. Um "outro" tenta ler. É justamente da leitura do outro, da leitura que 
o outro faz ou não faz (ou não consegue fazer) do meu texto (não esquecer o 
"outro" que eu sou como leitor do meu próprio texto), do distanciamento que eu 
tomo da minha escrita, que eu me organizo e apuro esta possibilidade de 
linguagem, esta forma de dizer pela escritura. 

  

(Smolka, 2000:111) 

Escrever, desenhar e ler registros das descobertas, das histórias, dos passeios, das 
visitas a outras salas de aula, aos laboratórios da escola etc  é a rotina vivenciada 
pelas crianças e adultos nesta sala de aula. Inexiste a palavra-chave, a pesquisa de 
letras do alfabeto, a "família silábica", letras "mais fáceis ou mais difíceis", pois o 
texto é a referência do trabalho - listas, bilhetes, cartas, jornais, revistas, histórias 
infantis, poesias, receitas, adivinhas, letras de músicas conhecidas etc Textos que 
estão presentes na sala de aula porque circulam no mundo no qual vivemos. Não 
são textos pensados exclusivamente para ensinar a ler e a escrever. 

Longe de escrever para fazer dever, o registro realizado pelas crianças e professora 
é compreendido como uma prática diretamente ligada ao sentido, às vivências, às 
emoções, às escolhas, coletivamente e/ou individualmente realizadas, rompendo 
com "a pura repetição de exercícios mecânicos - alienados da vida das crianças" 
(Freire, 1999).  



A lista de insetos - insetos que existiam na sala e as crianças queriam saber sobre 
cada um deles - foi um dos primeiros textos produzido de modo coletivo. Ana Paula 
ia escrevendo, com

- 

 as crianças, no quadro, os nomes dos insetos na elaboração da 
lista: 

Com que letra começa a palavra borboleta

- 

? 

É o "b" com "o" que faz "bo",

Nesse momento Camilla grita: 

 disse Fábio Peter.  

- 

A professora continua perguntando: 

Falta o "r" pra fazer "bor", senão fica "bô".  

- 

Uma criança diz:  

E agora, que letra escrevo?  

- O

E o Fábio Peter retruca: 

 "l" e o "e".  

- Está faltando escrever o outro "bo", senão fica "borleta"!

Ana Paula pergunta se a turma concorda com o que disse Fábio. A maioria diz que 
não precisa 

  

do outro "bo".

Camilla, enfaticamente, diz: 

 Silêncio! 

- Se não escrever o "bo" duas vezes a palavra fica "borleta"! 

Silêncio novamente... Rostos pensativos e atentos.  

[pronuncia alto e 
devagar a palavra] 

E a professora retoma:  

- 

- 

Como escrevo? borleta ou borboleta? 

Borboleta, né, tia!! 

  

Algumas crianças, em coro, respondem. 

Outros dias foram necessários para que a lista de insetos fosse dada, embora 
temporariamente, como concluída, pois outros insetos chegaram e, com isso, a lista 
ia sendo ampliada e ampliada... É importante destacar que todas as crianças 
participaram da escrita - coletiva - do nome do inseto, na elaboração da lista, pois 
diferentes conhecimentos sobre a linguagem escrita possibilitam discussão, 
confronto de hipóteses, alteração de modos de pensar sem hierarquização dos 
saberes infantis. Para nós, errar faz parte do aprender. É necessário se arriscar, 
dizer o que pensa, como pensa. Esse processo exige atenção ao que a criança nos 
fala. Exige interferência docente. Exige cuidado com os (des)conhecimentos das 
crianças.  



Romper com uma prática alfabetizadora mecanicista investindo em ações 
pedagógicas pautadas no diálogo, na produção de textos escritos e orais, de forma 
colaborativa e solidária, garantindo que as crianças possam aprender a ler e a 
escrever usando, praticando, experienciando a linguagem escrita é o que temos 
perseguido.  

A alegria das crianças quando receberam resposta da carta que enviaram à revista 
Ciência Hoje das Crianças[2]

A carta foi escrita por algumas crianças que registravam no quadro o que todos 
pensavam e decidiam como devia ser escrito. Como, para nós, não existe a criança 
"mais ou menos avançada", e, sim, crianças com saberes diferentes, todos, com 
ajuda, podiam ser a escriba da carta. É interessante perceber que esse processo - 

 confirma o quanto a aprendizagem da linguagem 
escrita pode ser instigante, prazerosa, desafiadora, criativa se a esse processo 
incorporarmos "o aspecto fundamentalmente social das funções, das condições e do 
funcionamento da escrita (para que, para quem, onde, como, por quê)" (Smolka, 
2000: 63).  

diferentes crianças vão escrevendo no quadro a carta 

O processo de aprendizagem não é um processo linear e muito menos homogêneo. 
A diferença (e não a igualdade) é constitutiva desse processo. É preciso ficar atenta 
para que a(s) diferença(s) não sejam compreendidas por nós, professoras (da 
escola básica e da universidade) como sinônimo de desigualdade, gerando 
discriminação e, conseqüentemente, exclusão.  

- vai ensinando às crianças a 
reconhecer seus próprios saberes e ainda não saberes e, também, os dos seus 
colegas. Vai revelando para a professora saberes e ainda não saberes infantis, o 
que é preciso enfatizar, trabalhar com mais ênfase, retomar. Esse processo vai 
desenvolvendo uma postura cuidadosa e solidária com o outro - uns precisam de 
mais ajuda, outros menos; uns precisam de mais e/ou menos ajuda dependendo da 
atividade realizada. Logo, é necessário ter paciência com o tempo do outro - tempo 
para pensar, escrever, ler, falar...  

E a carta assim ficou: 

  

  

  

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2009 

  

Olá. Aqui é a turma do Instituto de Educação. Estamos estudando sobre insetos. 

Nós precisamos de revistas e materiais que falem de insetos - entomologia. 

Somos 19 alunos. Gostaríamos de ganhar revistas. 

Obrigada pela atenção 

  



[E toda a turma assinou]  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

A carta foi enviada pelo correio. Com a resposta, exemplares (alguns diferentes) da 
revista para cada criança e para a professora. Material que passou a fazer parte do 
acervo dos livros - de literatura e pesquisa - da turma. As revistas são lidas, 
circulam entre as crianças, vão para casa, voltam para a escola.  

O diálogo com Wanderley Geraldi mais uma vez (e sempre) ajuda-nos na 
compreensão da prática alfabetizadora realizada e, sobretudo, alimenta nossos 
projetos e utopias:  

  (...) o professor somente ensina a escrever se assume os processos de escrever 
do aluno, tornando-se dele um co-enunciador, um leitor privilegiado e atento, um 
colaborador capaz de encorajar o outro a continuar buscando a melhor forma de 
dizer o que quer dizer para quem está dizendo pelas razões que o levam a dizer 
(...) A transformação (...) exige que cada sujeito - professor e alunos - se tornem 
autores: reflectindo sobre o seu vivido, escrevendo seus textos e estabelecendo 
novas relações com o já produzido. Isto exige pensar o ensino como projecto, e 
para dar conta de um projecto não se pode esporadicamente conceder lugar ao 
acontecimento. O projecto como um todo tem de estar sempre voltado para as 
questões do vivido, dos acontecimentos da vida, para sobre eles construir 
compreensões, caminho necessário da expansão da própria vida. As aprendizagens 
construídas ao longo do processo de escolaridade podem ser diferentes entre a 
turma A, B, ou C: isto não importa, o que importa é aprender a aprender, para 
construir conhecimentos. 

  

(Geraldi, 2004: 20,21) 

Não foi por acaso que uma criança, ao se deparar com o laboratório de biologia 
fechado (um professor desse laboratório passou a trabalhar com as crianças 
ensinando-as a construir a câmara úmida para a conservação dos insetos), 



arrancou uma folha do caderno e escreveu um bilhete. Leu para seus colegas e 
professora o que escrevera. Decidiram deixar o bilhete na porta do laboratório: 

Rio, 20/06/2009 

  

Professor Gilson 

você esqueceu do nosso encontro? 

A turma 101 esteve aqui. Nossos  

insetos estão se acabando. Vá  

até a nossa sala rápido. 

Obrigado. 

  

   

  

  

  

  

  

 

Aprender a ler e a escrever praticando desde o início desse processo a autoria, a 
liberdade de dizer o que se quer dizer; escrever para ser lido (por ele mesmo e/ou 
por outros) é, para nós, radicalmente diferente de aprender a ler e a escrever 
memorizando e repetindo a palavra do autor da cartilha/método de alfabetização. É 
nisso que acreditamos. É por isso que, cotidianamente, há tantos anos lutamos. E 
não lutamos sozinhas. Fazemos parte de uma rede de professoras 
alfabetizadoras[3] que vêm se desafiando em surdina, nas profundezas de um mar 
social em ebulição na superfície, na desvalorizada escola, compartilhando textos e 
compreensões, 

  

compartilhando saberes e fazeres comprometidos com a 
alfabetização de todos os alunos (e alunas) com os quais trabalham, crianças e 
jovens das classes populares.  
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