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ALFABETIZAÇÃO NOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM 

CONTEXTO SIGNIFICATIVO 

 

RESUMO 

 

Em muitas situações, o aluno cria um bloqueio de aprendizagem por não se 

identificar com a situação colocada pelo professor e/ou por pensar que nunca vai 

utilizar determinados saberes em sua vida, dificultando sua aprendizagem e o 

trabalho do professor. A partir disso, pesquisamos maneiras de ajudar esses alunos 

e fazer com que tenham interesse em aprender e que esse ensino tenha significado 

para eles dentro e fora da escola, criando meios de trazer a cultura e a bagagem 

desses alunos para dentro da sala de aula e usar essas ferramentas para aproximar 

o aprendizado de seu cotidiano, facilitando assim, a alfabetização nos primeiros 

anos do ensino fundamental. Sempre lembrando que o Construtivismo não é uma 

receita para ser seguida, mas sim, uma proposta pedagógica, onde cada caso deve 

ser analisado como único. 

 

Palavras-chave: Alfabetização; Aprendizado; Significância; Ensino Fundamental; 

Construtivismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Alfabetizar é um processo que envolve muito mais do que ler e escrever. É 

possibilitar a compreensão das fases de aquisição da linguagem escrita. É muito 

mais que traçados e letras, é o caminho que a criança faz ao decifrar códigos e se 

apropriar de uma nova linguagem que complemente a que ela já conhece, 

ampliando suas possibilidades de comunicação, dominando a linguagem oral e 

escrita. 

O professor alfabetizador deve ser um bom leitor e estar em constante pesquisa, 

encontrando formas mais apropriadas de ensinar e assimilar os graus de 

dificuldades nesse processo de alfabetização, intervindo para facilitar a aquisição da 

leitura e escrita pelos alunos. 

 

 



OBJETIVO  

 

O Objetivo geral é descrever o processo de alfabetização, apresentando a 

interpretação do processo, encontrando caminhos para que a criança se desenvolva 

dentro do que está proposto no processo de alfabetização, desenvolvendo-se 

simultaneamente dentro e fora da escola.  

À vista disso, o objetivo específico é de analisar o processo de alfabetização e suas 

metodologias, justificando a importância de lidar com atividades de leitura e escrita 

num contexto significativo. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa será realizada com base em leituras de livros, textos artigos e 

reportagens que abordem o tema. A primeira parte será feita com o levantamento 

sobre os autores, e na sequência uma análise sobre o tema. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Primeiramente, faremos leituras de textos, artigos, livros e reportagens que abordem 

o tema em questão. 

Com base nessas leituras, apresentaremos bases teóricas que reforcem a 

importância de alfabetizar com contextos significantes para o aluno. 

Segundo Teberosky (1989), lemos uma imagem empobrecida da língua escrita: é 

preciso reintroduzir, quando consideramos a alfabetização, a escrita como sistema 

de representação da linguagem. Assim, não são somente olhos e ouvidos. A mão 

que pega um instrumento para marcar é um instrumento formador, que emite sons. 

Atrás disso, há um sujeito cognoscente, alguém que pensa, constrói interpretações, 

que age sobre o real para fazê-lo. É preciso reanalisar as práticas de introdução da 

língua escrita. 

Para Isabel Solé e Cesar Coll (1998) o construtivismo não é uma teoria, e sim uma 

referência explicativa composta por diversas contribuições teóricas, que auxiliam os 

professores na tomada de decisões durante o planejamento, aplicação e avaliação 

de ensino, ou seja, o construtivismo não é uma receita, um manual que deve ser 

seguido à risca sem se levar em conta as necessidades de cada situação em 



particular. Ao contrário, deve-se utilizá-lo com auxílio na reflexão sobre a prática 

pedagógica, sobre como se aprende a ensinar.  

Devemos ressaltar que para Isabel Solé e Cesar Coll (1998), o construtivismo não 

pode e nem deve ser entendido como um método de aprendizagem, e sim, um 

mecanismo para descobrir qual a melhor maneira de ensinar, ou como já citamos 

acima, com ele aprendemos primeiro como devemos apresentar a proposta para 

depois ensinar. 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com base nas leituras realizadas, percebemos a importância de fazer com que o 

aluno sinta-se familiarizado no ambiente escolar, trazendo para dentro da escola 

fatos e acontecimentos do dia a dia e criando dessa forma, um contexto que tenha 

significado para o aluno. Também é sabido que não devemos tratar como um único 

sujeito a sala de aula, mas observar cada caso e trazer essa significância de acordo 

com a bagagem de cada um. 
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