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1. RESUMO 

Este trabalho trata do processo da leitura e escrita da criança imbricado com a 

atuação docente do futuro professor, concretizada na práxis da extensão 

universitária. Consideramos, aqui, o programa Bolsa Universidade Alfabetização, do 

Projeto Ler e Escrever, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, como o 

fomentador dessa formação. O campo dos alunos pesquisadores é uma escola 

estadual, na cidade de Cubatão, para observação e intervenção no processo do 

ensino e aprendizado da alfabetização. A análise dos discursos dos sujeitos 

observados – professora regente e alunos  baseia-se nos estudos da Psicogênese 

de Emilia Ferreiro. Recorremos, ainda, aos estudos de Vygotsky para compreender 

a relação entre pensamento e linguagem das crianças. A metodologia organiza-se 

por meio da pesquisa didática organizada por Délia Lerner. Os resultados parciais 

desse estudo mostram que o processo de alfabetização requer conhecimentos de 

natureza fonológica, morfológica, sintática, semântica, além da compreensão das 

questões sociais. A inserção do futuro professor alfabetizador num programa de 

extensão universitária com essa finalidade é imprescindível na formação desse 

profissional. 

Palavras-chave: Alfabetização. Processo de aprendizado da leitura e da escrita. 

Extensão universitária. Formação docente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O processo de alfabetização deve desenvolver no aluno a capacidade de leitura e 

escrita autônoma bem como a apropriação do sistema de escrita e domínio dos 

princípios alfabéticos e ortográficos da língua.  

A alfabetização está atrelado a três períodos principais, no qual as produções 

escritas dos alfabetizandos são desenvolvidas. Tais períodos caracterizam-se por: a) 

Diferenciação de desenho e escrita; b) Reprodução dos traços da escrita, levando 

em conta o contato do alfabetizando com as formas gráficas; c) Leitura do texto 

escrito. 

Para acompanhar a alfabetização de alunos nós adentramos ao programa do 

Governo do Estado de São Paulo chamado Bolsa Universidade Alfabetização que 
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permite que o aluno-pesquisador, futuro professor conviva com a equipe pedagógica 

e a rotina escolar no intuito de contribuir com a sua formação inicial. Desta forma, a 

participação neste programa nos dá condições de observar e relatar como a 

alfabetização é realizada. Para tanto, partimos do seguinte questionamento: Em que 

medida o Programa Bolsa Alfabetização(re)constrói a atuação do alfabetizador? 

Iniciamos nossas observações na Escola Estadual Prof. Zenon Cleantes de Moura 

em Cubatão, SP em uma sala de segundo ano do ensino fundamental. Num primeiro 

momento, observamos o trabalho de alfabetização da professora com a classe: uso 

de materiais didáticos, utilização de técnicas de alfabetização e aplicação de 

atividades que promovam o exercício da leitura e da escrita. Em outro momento, 

observamos como essa alfabetização acontece individualmente em cada aluno. 

Para isso, selecionamos alguns alunos e participamos junto com a professora do 

processo de alfabetização e as vezes até auxiliando o aluno.  

Por fim, temos por intuito integrar os conceitos desenvolvidos na Universidade com a 

prática docente desenvolvida na escola proporcionando-nos uma rica experiência no 

ensinar e no aprender. Isso é fato, pois quem ensina também aprende. 

 

3. OBJETIVOS 

 Refletir sobre a formação inicial do alfabetizador; 

 Compreender o processo de alfabetização da criança; 

 Identificar as dificuldades das crianças na alfabetização e auxiliá-las; 

 Conviver com o ambiente escolar; 

 Vivenciar a prática docente confrontando-a com a teoria aprendida na IES. 

 

4. METODOLOGIA 

Para esta pesquisa utilizamos a investigação didática proposta por Lerner no 

processo de ensino-aprendizagem de leitura e escrita na alfabetização.  

A pesquisa de campo, entrevistas com professores, acompanhamento das aulas e 

auxílio dos alunos com as atividades propostas para a alfabetização também são 

instrumentos utilizados nesse estudo. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

O acompanhamento do processo de alfabetização é diário e percebemos como os 

métodos utilizados pelo professor alfabetizador pode ser bem aceito por alguns 

alunos e insatisfatório para outros.  

A leitura de histórias e parlendas feitas pelo professor aos alunos é sempre bem 

aceita e em paralelo à leitura o professor se utiliza de imagens que fortalecem o 

entendimento do aluno acerca da leitura. 

Observamos, algumas vezes, o agrupamento de alunos com o objetivo de um 

auxiliar o outro porém percebemos que há uma perda do rendimento devido a 

dispersão e desconcentração dos alunos durantes as atividades. 

Durante o acompanhamento que fazemos individualmente aos alunos podemos 

visualizar claramente o nível de alfabetização bem como sugerir e elaborar 

atividades que promovam a alfabetização 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nesses acompanhamentos pudemos colocar em prática toda a nossa criatividade 

aliadas ao conhecimento que adquirimos na IES. 
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