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O Grupo de Leitoras e Escritoras de Educação Infantil teve início no ano de 1997,
sob a coordenação da professora Olga Miranda, cujo objetivo principal é
proporcionar às professoras de Educação Infantil uma formação continuada, e ainda,
incentivar e favorecer à formação o hábito de leitura e escrita.
O público alvo desta ação são as egressas do curso de Pedagogia da Universidade
Federal do Rio Grande/FURG que atuam na Educação Infantil. Nesse sentido, ela
atende os anseios e necessidades destas pessoas que, após o término da formação
inicial, continuam seu processo de formação.
Cabe salientar que, além da formação inicial das professoras de Educação infantil,
percebemos que a formação continuada tem um papel importante na qualificação
profissional, principalmente no que diz respeito à troca de experiências e elaboração
da proposta de trabalho. Nesse sentido, na mesma direção do que aponta Alves
(1998), compreendemos que a formação se dá em múltiplos espaços/tempos, o que
exige que seja tratada de forma complexa. Portanto, não basta referirmo-nos à
formação inicial uma vez que esta não pode ser vista de forma cumulativa e terminal.
Da mesma forma, a formação continuada, que não é linear, incorpora a idéia de
formação inicial. E é nesse processe que articula as múltiplas formas e tempos e
espaços de formação que o projeto vem sendo realizado.
Os encontros acontecem a cada quinze dias, na sala do Núcleo de Estudo e
Pesquisa em Educação de Zero a Seis Anos – NEPE, sendo a leitura, uma fonte de
prazer e a escrita, uma promoção da reflexão e da descoberta. Para isso, o processo
de reflexão proporcionado nas reuniões tem como eixo condutor a ESCRITA DE
ATAS. O ponto alto das nossas reuniões é a leitura da ata da reunião anterior feita
por um dos participantes. Neste sentido propomos que elas sejam documentos
reflexivos, isto é, que elas expressem as significações, histórias, conflitos,
problematizações,... produzidas pelos grupos durante as reuniões. Desejamos que
as atas “desatem” os conflitos vividos por todos e que serão socializados durante as
reuniões.
Neste ano, o grupo optou como tema dos primeiros encontros texto que ilustrassem
a importância da escrita e da escrita enquanto experiência, utilizando como fonte
teórica Walter Kohan (2003) e Jorge Larrosa (2002).
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Com o objetivo de articular o tema de estudo com a metodologia utilizada nos
encontros, propusemos a escrita de um texto, cujo objetivo principal era refletir sobre
o processo de formação no entrelaçamento das experiências que tocam a cada
uma. Diante das leituras de cada uma, podemos perceber a trajetória de vida de
cada uma, bem como as relações que mantém com as suas vidas profissionais e
ainda, a diversidade de escritas. Umas, relatam suas experiências de uma forma
mais poética, com um toque de musicalidade, outras, sentem-se mais seguras,
fazendo uma descrição de fatos e acontecimentos que mais marcaram suas vidas. É
esta diversidade que enriquece e forma a identidade do grupo.
Cabe ressaltar aqui, o meu depoimento enquanto participante do grupo, o quanto
esta experiência tem me modificado. Percebo que todas as discussões, os relatos
das participantes, as leituras feitas, a prática da escrita tem me tocado de uma
maneira que eu possa refletir sobre a minha formação e sobre a minha vida. O grupo
serve como experiência, como aquilo que me acontece, que me toca e me modifica.
Faço aqui minhas, as palavras de Kohan (2003)

Saímos transformados desta escrita. Não somos os mesmos de quando
começamos. No início, não sabíamos exatamente o que escrever, como
fazê-lo. Tínhamos algumas intuições, certos escritos prévios e uma
profunda inquietude a respeito do tema que iríamos abordar. A inquietude,
posterior à experiência de escrita, se multiplicou, aguçou-se, expandiu-se.
Assim acontece com a experiência. (p.14)

A cada leitura de ata, é notável a alegria que as participantes sentem em poder estar
vivenciando esta experiência e aprimorando seus conhecimentos. A satisfação em
fazer parte deste grupo é descrita nas suas atas, como evidenciamos na escrita da
Eloísa, onde nos mostra que “[...] privilegiadas nós que viemos aqui nos reabastecer,
procurar o cerne de cada experiência para que tudo nos toque e nos torne mais
sensíveis e produtivas dentro daquilo que decidimos ser o ideal no trato com a
infância.” (ata nº04/2009).
Utilizamos como forma de avaliação deste trabalho as próprias atas, pois nelas
encontramos as percepções de todas a respeito do mesmo.


