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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo a reflexão sobre a alfabetização 

e as práticas pedagógicas que a favorecem, enfatizando o letramento para uma 

aprendizagem significativa da língua escrita. 

 A pesquisa está constituída primeiramente pelo levantamento 

bibliográfico para então pautar-se em observações e intervenção em sala de 

aula voltada ao processo educativo e alfabetizador de crianças do 1º e 2º anos 

do ensino fundamental de uma escola municipal na cidade de Jaboticabal, 

interior do estado de São Paulo e integra as ações do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência –PIBID. 
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2. INTRODUÇÃO 

Por muito tempo acreditou-se que a alfabetização consistia na 

aprendizagem dos códigos da escrita, ou seja, acreditava-se que para 

alfabetizar havia a necessidade de se apresentar gradativamente as letras e 

sinais gráficos, garantindo a aprendizagem de um para que se desse 

seguimento ao próximo código. Dessa forma, a aprendizagem se dava de 

forma mecânica e sem relação com as vivências, com a realidade da criança 

que aprendia.  

Foi a partir de estudos realizados na segunda metade do século XX que 

a alfabetização voltou-se à importância do respeito ao modo de pensar do 

educando. Assim, o sujeito passou a ser visto como alguém com a capacidade 

para tomar decisões sobre sua realidade, fato que influenciou os métodos e 

práticas de ensino da linguagem escrita. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais PCN’s, (BRASIL, 2001) é preciso pensar sobre aquilo 

que se deseja escrever, sobre o que a escrita representa e como ela 

representa a linguagem. O foco do processo de alfabetização passou a ser o 

letramento. 

Através de práticas pedagógicas diversificadas, aluno é inserido no 

mundo da escrita, com a intenção de escrever e compreender o sentido pelo 

qual se escreve. Desta forma, cabe ao professor oferecer um ambiente com 



textos escritos, estimular o gosto pela leitura de forma prazerosa e despertar o 

desejo pela busca do conhecimento (ABRAMOVICH 1995). 

Nessa perspectiva, o presente trabalho visa elencar algumas das 

práticas pedagógicas que favorecem o letramento, bem como compreender o 

processo e as etapas pelas quais a escrita se desenvolve.  

 

3. OBJETIVOS 

Analisar como as experiências construídas em estágio do PIBID, aliadas 

à formação do professor, bem como à sua prática docente, podem corroborar 

para uma alfabetização significativa e para formação do sujeito letrado. 

Tal análise abordará também as determinantes que ampliaram o 

processo de formação das próprias estudantes que integram o PIBID do curso 

de Pedagogia no que concerne à elaboração de ações pedagógicas capazes 

de auxiliar as crianças em seu processo de alfabetização e desenvolvimento, e 

ainda os relatos sobre a evidência de uma maior motivação para a 

aprendizagem de diferentes conteúdos, bem como o aprimoramento dos 

comportamentos sociais considerados adequados ao espaço da escola. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa se deu através revisão bibliográfica, seguida de  observação 

e participação em estágios do PIBID. 

A observação do espaço da escola e da prática docente em sala de aula 

forneceu subsídios para o desenvolvimento de ações de intervenção capazes 

de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos educandos da série em 

questão.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No decorrer dos estágios realizados através do PIBID em uma escola do 

município de Jaboticabal-SP, com estudantes do ensino fundamental I, foram 

realizadas observações da prática docente e intervençõesque consistiam em 

desenvolver os conteúdos disciplinares de forma lúdica. Foram realizadas 

atividades cujo objetivo era despertar o desejo por aprender, motivar os 

estudos e, consequentemente, melhorar a disciplina e o rendimento por parte 



dos estudantes. São exemplos destas atividades: contação de histórias, leitura 

de poesias, teatro, jogos e brincadeiras. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os estágios propostos através do PIBID possibilitaram que as 

estudantes-bolsistas se posicionassem como professoras responsáveis pela 

sala, planejando suas ações, estabelecendo uma conexão entre a teoria e a 

prática, isto é, considerando os conceitos e a formação inicial do professor. 

 A partir do desenvolvimento escolar apresentado pelas estudantes em 

questão, fez-se necessária uma atenção maior em relação ao processo de 

alfabetização, criando situações de aprendizagem e planejando atividades de 

acordo com o nível de escrita em que cada criança se encontrava. 
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