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RESUMO 
 

Lenira Maria Cavalcanti Teixeira. Até a Violeta tem memorial: Dando sentido à escrita nos 
Anos Iniciais. 2015. Xx f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica 
na Disciplina Anos Iniciais do Ensino Fundamental) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2015. 
 
 
 
Alfabetizar, numa perspectiva em que se considere não apenas a aquisição de um código 
formado por letras que se combinam dando origem a palavras e a textos sem sentido algum 
para quem está aprendendo, mas conduzindo essa alfabetização como um processo 
discursivo, tem sido uma ideia muito defendida e debatida no meio acadêmico. No âmbito da 
prática docente, alguns professores são confrontados pelas marcas de sua própria 
formação, baseada em parâmetros cartesianos. Através da descrição do projeto “Caderno 
de passeios da Violeta”, no qual as crianças de uma turma de 2º ano são desafiadas a 
fazerem uma escrita narrativa sobre a visita de uma boneca às suas casas, o trabalho 
apresenta os questionamentos em torno do referencial teórico adotado nessa prática e 
discute as ações vivenciadas nesse processo. Essa análise constatou que, não apenas para 
os educandos envolvidos no projeto mas também para a educadora que o conduziu, foi 
alcançada uma melhor compreensão sobre o que vem a ser uma escrita com sentido nos 
Anos Iniciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Processo discursivo. Escrita com sentido. 
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1 INTRODUÇÃO 

Alfabetizar, numa perspectiva em que se considere não apenas a aquisição de um 

código formado por letras que se combinam dando origem a palavras e a textos sem sentido 

algum para quem está aprendendo, mas conduzindo essa alfabetização como um processo 

discursivo, tem sido uma ideia muito defendida e debatida no meio acadêmico. Quanto a 

mim, o tema tem despertado uma imensa curiosidade, no sentido de conhecer a postura de 

crianças que são alfabetizadas dando sentido à sua escrita. Acomete-me também o 

sentimento de que, certamente, aprender a ler e a escrever, sabendo que esses recursos 

não são meramente para estudar assuntos distantes e muitas vezes entediantes na escola, 

mas principalmente para serem usados de maneira útil e agradável ao longo de nossas 

vidas, deve ser muito mais prazeroso e motivador para os sujeitos envolvidos nesse desafio. 

Fica a questão: Será mesmo? 

 A ideia do projeto ora analisado surgiu quando, em uma das oficinas da Área VIII, 

nós, residentes, discutimos sobre a importância do diário reflexivo e a professora Andréa 

Neves (participante do PRD 2013) compartilhou uma atividade que fez com seus alunos do 

2º ano durante a sua residência no CPII. Ela contou que fez um diário no qual cada criança 

relatava suas experiências vividas em casa ou na escola durante aquele dia em que estava 

com o caderno, sabendo que no dia seguinte teria que ler a produção escrita para a sua 

turma. O diário, segundo ela, gerou muitas reações interessantes na turma em torno da 

escrita nele envolvida. Decidi, então, fazer com a minha turma de 2º ano, o projeto “Caderno 

de passeios da Violeta” . Tratava-se de um diário em que cada criança fazia o seu relato 

sobre a visita de uma boneca chamada Violeta à sua casa. Tínhamos interlocutores, 

tínhamos o que dizer, para quem dizer e como dizer (GERALDI, 1997).  

A escola em questão é o Colégio de Aplicação do Instituto Superior de Educação do 

Rio de Janeiro. A clientela desse colégio é heterogênea, com crianças de classe média, 

residentes no bairro da Tijuca e adjacências e crianças de comunidades dos arredores do 

bairro. Há também algumas crianças da baixada fluminense e de outros municípios, ou seja, 

é uma escola pública que atende a vários bairros da cidade e alguns municípios do estado 

do Rio de Janeiro, com crianças de diferentes classes sociais. 

Enfim, não apenas o projeto “Caderno de passeios da Violeta”, mas também a leitura 

do livro “A criança na fase inicial da escrita” (SMOLKA, 1989), as discussões nas oficinas do 

PRD e a convivência com a professora Ana Paula Venâncio (companheira de regência na 

turma 201), foram eventos que determinaram cada uma das experiências que marcam esse 

produto final. Portanto, o objetivo desse trabalho será relatar algumas dessas impressões, 

usando como pano de fundo o projeto “Caderno de passeios da Violeta”. 

                                                 
 Detalharemos o projeto “Caderno de passeios da Violeta” adiante, durante a descrição da metodologia. 
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2 OBJETIVOS 

Os objetivos do projeto “Caderno de passeios da Violeta” foram proporcionar às 

crianças da turma 201, do Colégio de Aplicação do Instituto Superior de Educação do Rio de 

Janeiro: 

 a oportunidade de produzir um texto narrativo;  

 a possibilidade de consolidar a aquisição da escrita com um sentido; 

 situações para aprender a escutar uma exposição oral; 

 o desenvolvimento da capacidade de narrar uma experiência vivida. 

3 JUSTIFICATIVA 

 Ao ingressar numa turma de alfabetização pela primeira vez durante a minha 

experiência profissional, no início de 2014, fui confrontada com o conteúdo do livro “A 

criança na fase inicial da escrita”, de Ana Luiza Bustamante Smolka. Com essa leitura eu 

compreendi que a alfabetização não se trata especificamente de apresentar letras, palavras 

e orações para que a criança aprenda a escrevê-las. A criança e a escrita não são os únicos 

elementos desse momento de aprendizagem. Segundo Smolka (1989), quando a criança 

encontra-se nesse processo de descoberta da escrita, o seu discurso escrito traz as marcas 

do seu discurso interior. Por outro lado, esse discurso interior se forma a partir de um 

discurso social, ou seja, “a realidade social e funcional da ‘palavra’ constitui a subjetividade”. 

(Smolka, 1989:66).  

No entanto, a escola está habituada a ensinar palavras soltas e frases 

descontextualizadas no período de alfabetização, dificultando, muitas vezes, nessa fase 

inicial de apropriação do sistema de escrita das crianças a oportunidade de estruturação 

desse discurso interior através da sua produção textual. Não basta aprender a escrever 

letras ou palavras, é preciso dar um sentido a essa escrita, pois ela é um diálogo entre o 

autor e ele mesmo e/ou entre ele e os outros. Como questiona Smolka: 

Não poderíamos considerar que as primeiras tentativas infantis de produção da 

escrita, obscuras e desconhecidas dos adultos, vão se organizando, se 

explicitando, se tornando textos para o outro, inclusive o “outro eu?” [...] Nesta 

perspectiva, além de dizermos que o discurso interior traz as marcas do 

discurso social, não poderíamos dizer que o discurso escrito, sobretudo na sua 

gênese, traz as marcas do discurso interior? (SMOLKA, 1989, p.71)  

 Por conta disso, “escrita com sentido” é uma expressão chave para mim porque não 

significa apenas escrever uma narrativa com sentido, trata-se de vivenciar um processo de 

alfabetização que faz sentido e não apenas memorizar letras, juntá-las fazendo uma 

combinação de sons e depois ler o que formou. É pensar numa palavra que deseja escrever 

para contar alguma coisa, é buscar dentro de si um conteúdo que sabe o significado e 
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procurar a forma de reproduzi-lo com palavras no papel, para usá-lo com alguma finalidade. 

Segundo Smolka (1989, p.75), ao escreverem palavras soltas, as crianças o fazem 

evidenciando, mais facilmente, a relação entre o som e a extensão gráfica. Mas quando elas 

começam a escrever o que pensam, o que querem dizer, a sua escrita passa a apresentar 

ritmo, entonação, ênfases, rupturas, interferências, começa a surgir uma interação verbal 

que produz um diálogo entre as crianças e os adultos envolvidos nessa prática discursiva. É 

um processo de construção de conhecimento, de interação, é um processo discursivo, 

dialógico. 

A escolha desse projeto, portanto, veio ao encontro da ideia de que, a partir da visita 

da boneca Violeta às suas casas, as crianças viessem a ter condições de escrever os seus 

relatos baseados nas experiências pessoais vivenciadas com tal evento, motivadas pelo 

desejo de compartilhá-lo com os colegas. Em outras palavras, acreditamos que, ao levar a 

boneca para casa com o desafio de narrar essa aventura para a turma, foi criado um 

ambiente na vida da criança em que a linguagem, como o lugar de constituição de relações 

sociais, viabilizou a sua escrita pela existência de interlocutores, ou seja, o assunto a dizer, 

para quem dizer e como dizer (GERALDI, 1997). 

4 METODOLOGIA  

Apesar de sentir o desejo de por em prática esse novo jeito (para mim) de alfabetizar, 

no qual a criança é desafiada a escrever, buscando em seu interior as palavras que deseja 

colocar no texto e a reler o que escreveu para o grupo ou deixar que os outros leiam a sua 

produção, viabilizando outras ações numa perspectiva discursiva, a condução desse projeto 

ocorreu de maneira bastante metódica. Digo isso pelo fato de eu não ter conseguido 

conduzir as atividades desenvolvidas, no desenrolar do projeto ao longo do ano, de uma 

maneira mais natural, durante as leituras dos relatos sobre a Violeta na roda de conversas. 

Basicamente, tratou-se de levar a boneca para casa, trazer de volta e fazer a leitura desse 

relato. Essa constatação, no entanto, só ocorreu agora, quando me deparei com a escrita do 

meu produto final. 

Para começar, a intenção de realizar esse projeto surgiu quando, em uma das 

oficinas no grupo VIII da Residência Docente, foi compartilhado um trabalho com bonecos e 

cadernos que iam para a casa dos alunos. Concebida a ideia, a produção do caderno, 

inicialmente, e a proposta de levar a boneca para casa partiram também de mim e foram 

apresentados aos estudantes da turma 201 sem nenhuma prévia discussão sobre o 

assunto, na roda de conversas.  Apesar disso, eles aceitaram a atividade com alegria. 

A boneca de pano chegou à turma 201 como um presente dado pela turma 203 

(ambas são turmas do 2º ano do Cap. ISERJ, do turno da manhã). A ideia era, vez por outra, 

fazer atividades de integração entre nossas turmas. A turma 203, juntamente com o 
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professor Tiago e a professora Patrícia, chegaram à sala de aula da turma 201 no dia 24 de 

abril de 2014 trazendo um presente. As crianças presenteadas foram desafiadas a descobrir 

qual era o presente, escrevendo uma lista com seus palpites. Elegemos uma das crianças 

da turma 201 para escrever os nomes da lista, enquanto as outras apalpavam o presente 

para tentar dizer o que havia no pacote. Surgiram as mais variadas ideias, mas três meninas 

acertaram que era uma boneca. 

 

 

Depois de descobrir que o presente era uma boneca, chegou a hora de escolher um 

nome para ela e uma nova lista com as sugestões foi criada. Vários nomes foram sugeridos 

e anotados no quadro branco. Em seguida, fizemos uma votação e o nome escolhido foi 

Violeta. Assim, Violeta chegou à turma 201 e logo se tornaria objeto do nosso projeto. 

 

 

 

O caderno, onde seriam feitos os relatos, foi providenciado. Comecei a fazer a capa 

e, durante essa ação, fui alertada por minha colega, a professora Ana Paula Venâncio, sobre 

o fato de que a confecção da capa deveria ter a participação dos alunos, pois tanto o 

caderno quanto a atividade eram deles.  Acatei o conselho e levei o caderno semipronto 

À esquerda, o texto desafiando a turma 201 a descobrir qual era o presente. À direita, a lista 
escrita com os palpites das crianças. Três crianças conseguiram acertar qual era o presente. 

Á esquerda, as crianças da turma 201 tentando descobrir qual era o presente. À direita, a lista 
escrita com os nomes da boneca sugeridos pelas crianças. Violeta venceu com 12 votos. 
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para a sala de aula, onde as crianças escolheram um título para a capa (Caderno de 

Passeios da Violeta) e terminaram a produção da mesma.  

 

 

 

Para iniciar o projeto, e aproveitando para discutir questões sobre as razões e o valor 

da presença e da cultura negra em nosso país, uma vez que a boneca Violeta era negra, 

fizemos a leitura do livro PRINCESAS NEGRAS e deixamos a pergunta: “Seria Violeta uma 

princesa?”.  Através de sorteio, demos início aos passeios da Violeta à casa de cada criança 

da turma que, ao trazê-la de volta, contaria para os colegas ou leria o que escreveu no 

caderno sobre a visita da Violeta à sua casa. Eu fui a primeira a relatar como foi o tempo 

que a Violeta passou comigo. Fiz isso colando fotos e descrevendo-as com pequenos 

textos. Ana Paula, mais uma vez, argumentou comigo, dizendo que eu acabei fazendo um 

modelo para as crianças seguirem e que isso pode ter limitado a proposta inicial do trabalho. 

Decidi, observar se as crianças iriam realmente copiar o modelo que eu apresentei ou se 

elas iriam trazer propostas diferentes para as suas narrativas. 

 

Acima à esquerda, a capa sendo preparada por mim. Acima à direita, o convite para que as 
crianças escolhessem um título para o caderno e concluíssem a sua capa. Abaixo à esquerda, o 
nome escolhido pelas crianças. Abaixo à direita, a capa do caderno pronta. 
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Assim, cada vez que a boneca retornava para a sala com o seu caderno de relatos, a 

criança compartilhava na roda o que eles haviam feito naqueles dias, com fotos e legendas 

e, uma vez ou outra, apenas com um texto ou um desenho.  Um novo sorteio era feito para 

que outra criança levasse o caderno e a boneca para a sua casa, em uma sacola 

previamente preparada para o transporte do conteúdo. Até o final do ano, uma a uma, todas 

as crianças levaram a boneca Violeta para casa, escreveram os seus relatos e 

compartilharam com a turma na roda de conversas as experiências vividas com a Violeta. 

 

 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 A decisão de assumir uma turma de alfabetização para aprender a lidar com os 

desafios dessa etapa dos anos iniciais veio juntamente com o firme propósito de fazê-lo de 

maneira a me constituir uma profissional que contribua para uma educação de qualidade em 

nosso país. Eu já sabia que seria um grande desafio, mas considerava-me uma professora 

O projeto “Caderno de passeios da Violeta” começou com a leitura do livro (foto à esquerda), 
Princesas Negras. O primeiro relato do caderno, feito por mim (foto à direita).  

À esquerda, o kit com a sacola, a boneca e o “Caderno de passeios da Violeta”. À direita, um 
momento de compartilhamento na Roda de Conversas.  
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incompleta se não tivesse esse apêndice à minha formação. Como aluna, todo o meu 

processo de formação foi baseado numa perspectiva mecanicista, em relação à 

aprendizagem da leitura e da escrita (SMOLKA, 1989), na qual o ensino já vinha com uma 

reflexão pronta, com práticas que levavam a compreender o funcionamento da linguagem de 

forma rígida, aprendendo o certo e o errado nas questões gramaticais da língua culta, sem, 

no entanto, experimentar uma vivência com a linguagem e seus recursos, tanto na leitura 

quanto na escrita, de uma forma mais livre, mais prazerosa, ao longo desse período de 

obtenção de conhecimento. Minha aprendizagem pautava-se na memorização, cópia, 

repetição e apreensão de regras e continuidades. Não desconsidero a importância do 

aprendizado da gramática e dos conceitos formais da língua escrita, muito pelo contrário, 

mas acredito que, diferentemente de como foi a minha experiência, melhor se aprende a 

escrever escrevendo e que, durante o processo de aquisição da escrita, o resultado deverá 

ser muito mais positivo se não inibirmos as tentativas dessa elaboração pelos estudantes, 

sob a pena de prejudicarmos a formação desses leitores e escritores, por considerarmos 

que existe apenas um modo de dizer e de fazer as coisas.  

 Quando fui apresentada aos textos de Smolka, meu primeiro contato com a 

perspectiva discursiva da alfabetização, o meu coração “quase saiu pela boca”, tamanha foi 

a identificação com o seu ponto de vista em relação à criança na fase inicial da escrita. A 

leitura do livro foi feita de uma só vez e, obviamente, muitas de suas considerações ainda 

não foram assimiladas e continuam sendo digeridas por mim.  Posteriormente a esses 

textos vieram os de João Wanderley Geraldi, entre outros e, finalmente, fui apresentada a 

Mikhail Bakhtin, em cujas ideias, concluí, bebem uma boa parte dos autores que pensam ‘a 

linguagem como atividade constitutiva de si própria e das consciências dos homens’ 

(GERALDI, 2014, p.107) e que, por conta disso, consideram a leitura e a escrita como uma 

prática discursiva. 

 Concordo com Geraldi quando afirma que toda metodologia de ensino adotada em 

sala de aula vem envolvida por uma opção política, com uma compreensão e uma 

interpretação da realidade, que conduz cada uma das ações praticadas nesse ambiente. A 

escolha desses autores, de suas pesquisas e de seus argumentos, portanto, foi feita pelo 

fato de eu ter encontrado neles o embasamento teórico para o que, de certa forma, alimenta 

as minhas crenças em relação ao processo em que se dá a aquisição de conhecimentos de 

forma geral e ao caminho seguido pela criança durante sua fase inicial da escrita de forma 

específica. Tomar conhecimento dessas teorias, acreditar nelas e adotá-las como referencial 

para a minha prática docente, no entanto, não tem sido uma tarefa fácil no meu dia a dia em 

sala de aula. Digo isso porque, conforme já mencionei anteriormente, o período de minha 

formação escolar coincide com um momento histórico da educação brasileira em que, em 

meados dos anos 1970, predominava a pedagogia tecnicista. Tenho, portanto, na história de 
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minha educação, uma formação muito calcada na transmissão de conhecimentos, em 

detrimento daquela na qual se oportuniza os questionamentos, as discussões e a liberdade 

de criação. Ou seja, uma formação que é completamente oposta a que escolho oferecer 

hoje aos meus educandos e que, por conta dessa bagagem de 54 anos de vida, três deles 

como profissional de educação, no campo da docência, encontra uma prática cheia de 

contradições, conflitos e dores, mas também com muitas descobertas, desafios e alegrias 

através das experiências vividas até aqui.   

 Também fez parte do escopo desse projeto a ideia da utilização da Roda de 

Conversas como um dos seus instrumentos metodológicos. A utilização desse recurso, no 

entanto, requer do seu coordenador alguns atributos, um instrumental baseado no ver, no 

ouvir e no falar que pode provocar um processo reflexivo a partir das trocas que ocorrem no 

grupo. Sabia que era uma ferramenta fundamental ao meu projeto, dentro dos objetivos nele 

delineados, mas reconheço que poderia tê-lo usado de maneira mais produtiva. Não o fiz, 

creio eu, por inexperiência, por ter ainda no meu inconsciente as marcas de minha formação 

cartesiana e, com certeza, por falta de um maior embasamento teórico nesse sentido. O livro 

“A Roda e o Registro”, que foi mencionado em várias situações no PRD, poderia ter me 

ajudado se, no calor das atividades, eu tivesse parado para lê-lo em tempo hábil. Mesmo 

assim, como essa leitura estaria no campo teórico, e se coordenar uma Roda requer uma 

atitude interdisciplinar e essa atitude só é alcançada pela experiência vivida, então, 

considero que o ano de 2014 foi um bom começo para essa prática. (WARSCHAUER, 1993, 

p.44) 

 Não foi minha ideia inicial usar esse projeto como tema de meu produto final e, na 

minha compreensão sobre esse projeto, considerei como sendo o registro o próprio relato 

das crianças no “Caderno de passeios da Violeta”. Essa forma de visualizar o trabalho me 

levou a uma única preocupação, viabilizar a todas as crianças da turma a oportunidade de 

levarem a Violeta para casa para que pudessem escrever os seus relatos. Mas qual a 

função desses relatos escritos no caderno, o que fazer com eles? Para mim, foram o 

resultado da experiência vivida com a boneca. Mas podiam ter sido mais do que isso. Eles 

servem para serem lidos, compartilhados, discutidos, complementados. Tais atividades 

acontecem na roda e depois podem ser reescritos, registrados, como um exercício em que 

se entende o valor e a função da escrita, utilizando-a com um sentido. O fato de eu não ter 

levado isso em conta, durante o encaminhamento do projeto, veio a enfraquecer, em muito, 

o que poderia ter sido uma atividade muito rica para os meus estudantes.  

 Da mesma forma como vejo a criança na fase inicial da escrita, como um sujeito 

envolvido num processo discursivo de aprendizagem, isto é, como um indivíduo que, através 

de suas vivências, adquire experiências que se transformam em conhecimento (nesse caso 

a própria aquisição da leitura e da escrita, dentre outras coisas), visualizo também que 
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qualquer pessoa, seja ela um pai, uma mãe, um funcionário da escola, um professor, pode 

ampliar/construir conhecimentos, aprimorar sua formação dentro dessa perspectiva 

dialógica de trocas de experiências, da escrita de relatos sobre a sua própria vivência e 

prática cotidiana. Nessa perspectiva, vi-me inserida nesse contexto como quem também 

cresce e se transforma a partir desses novos conhecimentos construídos na sala de aula, na 

residência docente, enfim, em minhas relações cotidianas.  

 Esses referenciais, portanto, foram escolhidos por acreditar no trabalho com 

conhecimentos que fazem sentido para as crianças e para os professores. Compreendo a 

escola como um lugar de descoberta e não de repetição de conteúdos descontextualizados. 

Considero a criança como um sujeito interativo, capaz de construir e se apropriar de 

conhecimentos no presente, e não em um futuro distante. Creio que o desejo de conhecer 

move a criança a se lançar no projeto de produzir seus conhecimentos e, dentre eles, a 

apropriação da leitura e escrita. Alfabetizar, elegendo como referência concepções teóricas, 

epistemológicas e políticas comprometidas com a experiência do sujeito, com o outro, 

implica investir em ações pedagógicas que procurem romper com a elitização do 

conhecimento nas relações cotidianas. Um investimento que exige atenção e cuidado. Exige 

uma postura atenta aos modos singulares como os diferentes sujeitos pensam o que 

cotidianamente vivem. 

6 RESULTADOS 

6.1 O que aconteceu  

 O que posso dizer sobre o referencial teórico que eu escolhi para a minha prática? 

Eu diria que ele é para mim um ideal a ser alcançado. Dividi a minha turma do 2º ano, em 

2014, com a colega professora Ana Paula Venâncio, profissional que atua principalmente 

nos seguintes temas: alfabetização em uma perspectiva emancipatória, prática docente, 

formação continuada e avaliação investigativa. Escolhi trabalhar com essa professora, pelo 

fato de ela adotar em sua prática o caminho proposto pelo meu referencial teórico. Nem 

sempre conseguimos o que queremos quando, no campo profissional, estamos atuando em 

uma instituição pública que tem suas demandas específicas. Eu, porém, alcancei com 

paciência o privilégio de trabalhar com essa professora. 

Observar as aulas da professora Ana Paula, sua relação com as crianças, o 

desenrolar de seus projetos em sala de aula, faz a gente pensar que a prática pedagógica é 

simples, fácil e divertida, porque suas aulas fluem com leveza, sempre com muita riqueza de 

conteúdos que vão surgindo diante de nossos olhos, através das conversas que acontecem 

na roda, com as crianças. Ainda que haja um planejamento pronto, escrito no caderno, a 

aula pode tomar outro rumo se as crianças propuserem um tema novo e que seja de maior 
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interesse para elas naquele momento. O conteúdo será dado, conforme o planejado, mas o 

caminho não será mais o mesmo. E num clima lúdico e feliz vão se construindo cadeias de 

conhecimentos sem percebermos que aquele dia de aula passou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tive bastante dificuldade para conquistar a confiança da turma 201. Não sei se foi 

pela minha insegurança e inexperiência no trato com uma turma de crianças entre 6 e 7 

anos, já que minha vivência anterior havia sido com crianças de 10 anos, no 4º ano. Ou foi 

porque eu não sabia conduzir uma boa conversa na roda, como fazia a minha parceira de 

regência, Ana Paula. Ou, quem sabe, pelos dois motivos. Voltando ao projeto “Caderno de 

passeios da Violeta”, ele constituiu-se basicamente de uma vivência da criança com a 

boneca em seu ambiente familiar, um relato escrito sobre essa experiência e um momento 

na roda de conversas, na sala de aula, onde ela compartilharia através da leitura desse 

relato o que aconteceu durante a visita da boneca. Todas as crianças tiveram a oportunidade 

de levar a boneca para casa.  

 O momento do sorteio para saber quem levaria a boneca naquela vez acontecia na 

roda e era sempre esperado com ansiedade. Foi assim até o final do projeto. Quando a 

primeira criança levou Violeta para a casa e a trouxe de volta, pedi que ela lesse o seu relato 

na roda de conversas que acontecia todos os dias, no início da aula. A roda de conversas, 

ao contrário de ser um momento fértil, com muitos conteúdos e trocas, tornou-se uma rotina 

diária, graças à forma como eu a conduzia. O primeiro relato não veio com fotos, como eu 

achava que aconteceria se as crianças viessem a seguir o modelo que eu acabei fazendo 

na primeira página, mas o pequeno texto mencionou seus familiares e o bairro onde a 

A professora Ana Paula observando o “Caderno de passeios da Violeta” 
juntamente com as crianças em uma Roda de Conversas. 
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criança morava. A criança leu timidamente o texto que escreveu e eu fiquei satisfeita, porque 

era o que eu esperava: ela viveu uma experiência, escreveu sobre ela e leu na roda de 

conversas. Ok, objetivo alcançado. Agora, era só sortear o próximo felizardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esse processo simples, de sortear a boneca, entregá-la à próxima criança e 

aguardar o seu retorno para a roda de conversas com seus relatos, destaco alguns fatos 

que eu observei. As quatro primeiras crianças a levar a boneca para casa, apenas 

escreveram pequenos textos, sem fotos ou desenhos e uma delas colou figurinhas adesivas 

após sua escrita. A partir de então, a maioria das crianças seguiu o modelo que eu 

apresentei no início, colando fotos e fazendo legendas para elas. Duas crianças misturaram 

desenhos e fotos nos seus relatos e uma delas fez desenhos e pediu para uma colega 

escrever o seu texto. Duas crianças demoraram quase duas semanas para devolver a 

Violeta, porque não haviam tirado fotos para colocar no caderno. Observei também que, em 

alguns casos, não era a criança que escrevia o texto e sim um adulto da família. 

Uma das coisas que dificultava a minha ação nas rodas de conversas com as 

crianças era a preocupação com tudo o mais que teria (teria?) que realizar com as crianças 

ao longo daquele dia, havia sempre uma preocupação com o tempo e, por conta disso, o 

diálogo, ao menos de minha parte, não fluía naturalmente, eu não conseguia aprofundar as 

conversas ou conduzi-las de maneira interessante, aproveitando assuntos por elas 

propostos. Apesar disso, o momento da leitura dos relatos na roda era apreciado pelas 

crianças. Enquanto uma delas contava suas aventuras com a Violeta, as outras ouviam 

curiosas e, dependendo do que haviam feito e das fotos tiradas, todos tinham curiosidade 

Primeiro relato do caderno: A criança fala da família, da casa e do bairro 
onde mora. Não faz desenhos nem coloca fotos. 
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para ver o caderno. Considero que, de certa forma, essa atividade viabilizou o 

aprimoramento da leitura e da oralidade das crianças, apesar de não ter sido apenas essa 

atividade a promover tais habilidades. A compreensão da escrita como uma forma de 

preservar memórias, de contar a outros fatos vividos, ainda que não tenha sido de todo 

apreendida, foi bastante vivenciada através dessa experiência com o caderno e, no devido 

tempo, esse conceito se tornará mais claro com as lembranças da Violeta. 

6.2 O que poderia ter acontecido 

 Já no final do ano, ainda na dúvida sobre como escrever meu projeto final, conversei 

com a professora Luisa, coordenadora da Área VIII. Falei de minhas dificuldades e dúvidas 

e ela sugeriu que eu pegasse o caderno com os relatos sobre a Violeta e fizesse uma 

atividade coletiva com as crianças, usando um dos textos ali escritos. Já não havia tempo 

para esse tipo de atividade, porque estávamos praticamente encerrando o ano no meu 

colégio, mas fiquei pensando na sugestão da Luisa. Por que teria ela sugerido essa 

atividade, será que o que eu fiz com as crianças não foi suficiente? O caderno foi para todas 

as casas, os relatos foram lidos na roda, o caderno ficou pronto, o que ficou faltando fazer? 

  

 

Alguns relatos do “Caderno de Passeios da Violeta” 
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Então comecei a imaginar que, na roda, poderíamos ter discutido questões sobre os 

sentidos da escrita, o porquê de a criança ter contado aquele fato e não outro, se ela teria 

feito mais coisas com a Violeta e não as tinha escrito no caderno, eu poderia ter feito 

provocações para novos relatos escritos, sugeridos na roda pelos alunos, as crianças 

poderiam ter feito (teriam feito?) questionamentos sobre as experiências dos colegas. 

Poderíamos ter analisado as escritas de cada um, para que o próximo a escrever viesse a 

aprender com o colega que o fez antes. Enfim, havia uma série de atividades que poderiam 

ter sido aprofundadas na roda, com um olhar mais cuidadoso em torno do caderno e seus 

relatos. Bem, isso é lindo no campo das ideias, mas me parece que ainda tenho que me 

libertar dessa dicotomia teoria X prática, ideia X ação na minha prática docente.  

 

 

 

 

 

Momentos na Roda de Conversas: Lendo a narrativa escrita, mostrando fotos e 
compartilhando oralmente as aventuras vividas durante a visita da Violeta às suas casas. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 O ano de 2014, considerando todas as atividades educacionais com as quais eu me 

envolvi, foi cheio de conflitos, questionamentos e confrontos, mas, ao mesmo tempo, um 

ano de descobertas, esclarecimentos e vitórias.  

 Pensar nas questões que me levaram a propor à minha turma de 2º ano a realização 

do projeto “Cadernos de passeios da Violeta”, levaram-me a compreender melhor o que vem 

a ser uma alfabetização como processo discursivo. Pude perceber também que, na prática, 

para uma pessoa que teve toda a sua formação calcada em outro paradigma, atuar como 

mediadora desse processo e nessa perspectiva, não é tarefa fácil. Fui flagrada várias vezes, 

por eu mesma, agindo de maneira impositiva e nem um pouco dialógica com os meus 

alunos, fugindo completamente das propostas apresentadas em meu referencial teórico.  

 Por outro lado, a realização do projeto, ainda que ele não tenha alcançado todo o 

potencial que podia oferecer dentro dessa perspectiva dialógica, atingiu os objetivos básicos 

aos quais se propôs, que foram realizar uma escrita sabendo a sua finalidade, exercitar a 

oralidade diante do grupo e compartilhar suas experiências cotidianas. Ao final, obtivemos 

um caderno que é o memorial da boneca Violeta. 

 Para mim, muito mais do que um projeto pedagógico realizado para/com as crianças, 

esse trabalho me levou a pensar sobre a minha própria prática e a buscar uma melhor 

compreensão das perspectivas e dos conceitos teóricos envolvidos na docência que desejo 

realizar, com o objetivo de ampliar esse desempenho. Portanto, diante de toda a experiência 

vivida no PRD, na minha turma de 2º ano e nos cursos de formação continuada em que 

participei em 2014, sinto-me muito mais segura e mais preparada para atuar nas classes de 

alfabetização. Ainda assim, não julgo que o meu processo de formação tenha acabado e, 

por isso, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, quando disse:  

Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é 

que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que 

estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de 

Deus em Cristo Jesus. (FILIPENSES 3:13-14)  
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ANEXOS 

1. FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO “CADERNO DE PASSEIOS DA 

VIOLETA” 

2. CADERNO DE PASSEIOS DA VIOLETA 

 


