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Resumo: O desejo de pensar a Educação como elemento da formação da 

cidadania, nos impulsionou a elaborar esse minicurso que pretende levar os 

alfabetizadores a reflexão de sua prática pedagógica. Para tanto, faz-se 

necessário refletirmos sobre o processo de alfabetização de nossos meninos e 

meninas no Brasil que ainda se constitui no grande nó da Educação. A proposta 

divide-se em quatro momentos de reflexão com perguntas dirigidas aos 

alfabetizadores para que a partir das suas próprias narrativas, bem como, a dos 

seus pares eles possam ressignificar suas práticas. Tendo como base o 

referencial teórico de Paulo Freire e Bakhtin esse trabalho elucida que “aprender 

e ensinar faz parte da existência humana ”(FREIRE,2003) 

 

Objetivos: 

 

1-Levar o grupo a refletir a sua prática de maneira a identificar seus sucessos e 

fracassos no processo de ensino-aprendizagem. 

2-Reafirmar a importância das narrativas infantis, a partir da Roda de Conversa 

na Escola. 

3-Identificar novas possibilidades pedagógicas a partir das trocas de 

experiências. 

Conteúdos: 

1- Narrativas docentes, 

2- Narrativas infantis, 

3- Alfabetização, 

4- Práticas Pedagógicas, 

5- Roda de Conversa, 

6- Alteridade, 

7- Relação teoria e prática 

 

Público-alvo: Professores alfabetizadores e interessados pelo tema. 
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