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1. RESUMO 

Na atualidade, inúmeros são os recursos que podem ser utilizados na alfabetização e 

letramento dos alunos no ensino fundamental, cabe aos professores o planejamento 

adequado das aulas, considerando que a leitura e escrita deve estar inserida nas 

práticas sociais, além de considerar o aluno como sujeito autônomo que aprende do 

objeto concreto em situações de aprendizagem reais e contextualizadas. À luz dos 

teóricos, Fernandes (2010), Kramer (1982), Barbosa (1982), Ferreiro (1987) e 

Teberosky (1990), será investigado quais são os fatores para que contribuem na fase 

alfabetização.  
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2. INTRODUÇÃO 

    Este projeto de pesquisa faz parte do Grupo de Pesquisa Práticas Pedagógicas na 

Formação de Professores (PPR), onde venho pesquisando juntamente com o grupo 

de professores e alunos as práticas docentes e elaborando materiais, estratégias e 

jogos pedagógicos, que estimula a compreensão da criança no Ensino Fundamental. 

    A presente pesquisa tem como objetivo investigativo a análise crítica e reflexiva dos 

processos de alfabetização e letramento dos alunos das escolas públicas nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental I. Para Fernandes (2010), o domínio da linguagem é 

imprescindível para a participação efetiva no meio social em que vivemos, por isso, 

somente aprender a falar e a escrever não é o suficiente para que, o sujeito consiga 

interferir suas ideias na comunidade em que vive.  

 
4.OBJETIVOS 

 Apresentar o conceito de contextualização dentro de uma perspectiva 

alfabetização e letramento;  

● Identificar as hipóteses de leitura e escrita bem como a metodologia dos 

professores;  

● Verificar a existência de incentivo à participação da família na vida escolar dos 

alunos 

 5. METODOLOGIA 

       A pesquisa de campo propõe-se analisar as práticas de alfabetização e 

letramento dos professores e o nível de aprendizagem dos alunos, será feito 

sondagens do nível de leitura e escrita.  



   Os professores regentes serão entrevistados, visando captar qual é o entendimento 

desses diante do processo de alfabetização e letramento, os mesmos consideram que 

ato de leitura e escrita estão atrelados com o cotidiano do aluno que devem ter 

significado e atribuição social? Como os familiares reagem quando o aluno tem 

alguma tarefa de casa, ajudam os estudantes na resolução das tarefas, incentiva a 

pesquisa e práticas de leitura? Os familiares e professores mantém uma comunicação 

periódica sobre o rendimento escolar dos alunos? Quais são as medidas adotadas 

pelos professores e escola para aproximar os pais no processo de ensino? 

6.  DESENVOLVIMENTO 

 Partindo do pressuposto que os fatores fundamentais para que o desenvolvimento 

das habilidades de leitura e escrita provém de diferentes áreas do conhecimento como 

a psicologia, linguística, além de estar relacionado com o contexto sociocultural do 

aluno, apoio da família, qualidade na formação dos professores, ideologia do estado, 

metodologias e recursos, convém identificar quais são os impasses que estão avessos 

a esse processo. 

   De acordo Ferreiro (1987) e Teberosky (1990), o domínio da língua escrita não pode 

ocorrer forma mecânica, na qual o aluno codifica e decodifica os sons em letras, ou 

apenas copia o conteúdo sem ao menos entender do que se trata, deve-se ter 

compreensão e expressão dos significados.  

 “ler” um objeto, um gesto, uma figura ou desenho, uma palavra, em que o 
objetivo primordial é a apreensão e compreensão do mundo, desde o que 
está mais próximo ao que lhe está mais diante, visando à comunicação, à 
aquisição de conhecimento…à troca (KRAMER, SÔNIA 1982, pág.22) 

        De acordo com as pesquisas realizadas pela ANA (Avaliação Nacional de 

Alfabetização) a respeito do nível de escrita em 2016, 66,15% dos estudantes nos 

níveis 4 e 5. Com isso, 33,95% dos estudantes ainda estão nos níveis insuficientes: 

1, 2 e 3. Isso indica que muitos caminhos devem ser trilhados para que possamos 

alcançar uma alfabetização de qualidade, que de fato reconheça o aluno como sujeito 

capaz de aprender através de interações. Nesse sentido, as práticas importantes que 

deve ser adotada pela família é a participação, incentivo e valorização dos 

questionamentos das crianças, bem como contribuir com recursos para que ela 

desenvolva hábitos de leitura, quando o adulto deixa livros da literatura infantil, gibis, 



jornais, manuais de brinquedo, bilhete práticos em lugar de fácil acesso a criança 

passa a ter mais contato com as palavras escritas.  

6. Resultados preliminares;  

   A primeira fase de visita à instituição escolar já foi realizada, pude perceber que 

muitos professores não compreendem o percurso de aprendizagem dos alunos 

quando se trata da alfabetização e letramento, alguns focam nos métodos 

“tradicionais”, com atividades que visam somente a repetição e memorização. A 

sondagem de leitura e escrita foi feita com alunos que estão no terceiro ano do ensino 

fundamental, por se tratar do último ano da fase de alfabetização, identifiquei que 

muitos ainda estão no nível pré-silábicos (não compreende os sons das sílabas e 

usam as letras do próprio nome para escrever variadas palavras), por não haver 

nenhum incentivo e participação dos familiares no processo de alfabetização. 

    Nessa primeira etapa, notei que existem diversos fatores que interferem e 

provocam defasagens no processo de alfabetização e letramento, dentre esses: o 

despreparo dos professores para lidar com uma sala heterogênea, tendo alunos que 

utilizam diferentes estratégias para chegar ao conhecimento; a falta de participação 

da família que não acompanha e incentiva o processo de escolarização; a falta de 

recursos disponibilizados pelas escolas 

7. FONTES CONSULTADAS 

BARBOSA, José Juvêncio. Alfabetização e leitura.  2 ed. São Paulo: Cortez, 1992 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetizando sem o ba-be-bi-bo-bu. Ed.Scipione. São Paulo. 

1998. 

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais, Língua Portuguesa. Brasília, 

1997.Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf 

Acesso: 08/03/2018 às 16h. 

KRAMER, Sônia. Privação Cultural e Educação Compensatória: uma análise crítica, 

São Paulo, n,42, p.54-64 ago.1982 

FERNANDES, Maria. Os Segredos da Alfabetização, 2 ed. São Paulo, Cortez, 2010 

INEP DIVULGA MICRODADOS DA ANA, 22 de dezembro de 2017.  

Fonte: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-

divulga-microdados-da-ana-2016/21206 - Acesso: 20/03/2017 às 17:30 


