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RESUMO

Esta pesquisa tem como tema os desafios na alfabetização e letramento dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Com isso, traçamos o seguinte 
objetivo: investigar as estratégias pedagógicas utilizadas por dois professores do Ensino Fundamental I, em uma escola pública do Distrito Federal, 
no processo de alfabetização e letramento. Como objetivos específicos: verificar as concepções dos professores sobre a alfabetização e 
letramento; identificar as principais dificuldades encontradas pelos alunos no processo de alfabetização e letramento, do ponto de vista dos 
professores; averiguar as facilidades e dificuldades encontradas pelos professores na realização do processo de alfabetizar e letrar os alunos do 
Ensino Fundamental. A abordagem desta pesquisa é de natureza qualitativa com fundamentação teórica em Minayo (2012). Optamos pelo uso da 
pesquisa bibliográfica e de campo, tendo como instrumentos para coleta dos dados a observação e a entrevista realizadas com duas professoras 
do primeiro ano do Ensino Fundamental I. Diante da trajetória da pesquisa bibliográfica deste estudo e a pesquisa de campo, os dados nos 
permitiram verificar que as concepções das professoras sobre a alfabetização são ações de ensinar a codificar e decodificar letras, palavras e 
sílabas de forma isoladas, fora de um contexto. Constatamos que as maiores dificuldades encontradas tanto pelos alunos como pelas professoras 
são a ausência de uma formação continuada ausência dos pais no acompanhamento do processo de desenvolvimento da aprendizagem dos 
alunos, e na falta de assistência, apoio, aos professores para desenvolverem um ensino e uma aprendizagem significativa aos alunos. As 
facilidades encontradas são as experiências em sala de aula como alfabetizadora que as permitem lidar com segurança ao trabalhar os conteúdos. 
Ao final deste estudo podemos dizer que a alfabetização ainda é um assunto bastante complexo no cotidiano da escola pesquisada, apesar de 
teóricos da abordagem sociointeracionista sinalizarem a possibilidade de práticas alfabetizadoras através do letramento, ainda persiste nas 
escolas leituras, cópias mecanizadas e sem aproximação com a realidade dos alunos.

Educação e Licenciatura

Pedagogia
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


