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Subprojeto Pedagogia/Pontal – Alfabetização
Resumo
O subprojeto do curso de pedagogia tem como objetivo contribuir com o processo de formação
inicial dos alunos, futuros professores alfabetizadores, inserindo-os na realidade da escola e
colocando-os em um diálogo problematizador com o contexto das práticas alfabetizadoras.
Estabelecer tais relações direciona uma formação mais consistente, fundada na relação teoriaprática.
Compreendemos que a escola é permeada por uma complexa trama de relações sociais entre os
sujeitos envolvidos, sujeitos estes que nesta trama constroem, dentre outros processos, a
alfabetização. Sendo a alfabetização o eixo central deste subprojeto, defende-se como proposta para
a formação de professores alfabetizadores (inicial para os alunos do curso de Pedagogia e
continuada para os professores em serviço envolvidos no subprojeto) um processo de reflexão e
problematização sistemática sobre as práticas de alfabetização.
Essa dinâmica considera simultaneamente as contribuições dos estudos teóricos e a prática
pedagógica concreta dos professores. O desafio é repensar a alfabetização, a partir dos dados
coletados e analisados no diagnóstico, com o propósito de contribuir com a construção de
metodologias que levem à formação de leitores e escritores e não apenas sujeitos que possam
“decifrar” o sistema da escrita. Ou seja, o desenvolvimento da leitura e escrita compreendido do
ponto de vista de um processo de apropriação de um objeto socialmente construído e não do ponto
de vista de uma técnica de transcrição.
Nesse sentido, faz parte ainda desse trabalho a construção de estratégias metodológicas que
viabilizem o desenvolvimento significativo da alfabetização; subsidiem as ações inovadoras e que
orientem para a superação de problemas identificados no processo de ensino e aprendizagem dos
alunos.
Portanto, este subprojeto envolve a interação entre os alunos bolsistas, professores supervisores do
PIBID, direção e a equipe pedagógica das escolas envolvidas. Salientamos, ainda, o
estabelecimento de vínculos entre a universidade, a Secretaria Municipal de Educação de ItuiutabaMG e a escolas participantes, articuladas na construção de meios para constituição de uma educação
comprometida com a aprendizagem de todos.
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