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Resumo 
O presente estudo busca tecer reflexões sobre as experiências no Programa de Residência 
Pedagógica, realizado no curso de Pedagogia, na Universidade Estadual de Londrina, 
objetivando descrever e analisar o projeto sobre alfabetização desenvolvido em uma escola 
da rede municipal, localizada na Região Oeste de Londrina, com alunos do 1° e 2° ano do 
Ensino fundamental, bem como, refletir sobre a relevância do programa na formação inicial 
de professores. Constatamos a necessidade de organizar um ensino que utilize estratégias 
didáticas diversificadas de leitura e escrita a fim de compreender sua função social, tendo em 
vista que, ao desenvolvermos essas práticas observamos que os alunos atribuíram sentido 
ao que liam e escreviam, tornando a alfabetização mais significativa. A utilização do portfólio 
como instrumento de avaliação e a autoavaliação foram imprescindíveis nesse processo, 
favorecendo a análise das singularidades de aprendizagem  de cada aluno. Reconhecemos, 
também, a contribuição do programa à nossa formação inicial, ao possibilitar aprofundar 
nossos conhecimentos na área de alfabetização, por meio das formações, além de ampliar 
nossa experiência na Educação Básica , viabilizou a reflexão sobre a prática, além de fornecer 
subsídios para lidar com os desafios que a educação nos apresenta. Um programa que deve 
permanecer como elemento fundamental para contribuir e valorizar a educação. 
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Introdução 
 

A Residência Pedagógica se constitui como uma das ações que 

integram a Política Nacional de Formação de Professores. É um programa da CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior) e tem por objetivo 

induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura das 

Universidades Públicas, promovendo a imersão do licenciando na escola de 

Educação Básica, elevando a qualidade da formação inicial de professores nos cursos 

de licenciatura, no qual passa a integrar a educação de ensino superior e a educação 

básica, a partir da segunda metade de seu curso. Em campo, o Projeto proporciona 

diversas oportunidades de atuação no ambiente escolar, como: práticas docentes 
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inovadoras, aulas interdisciplinares, experiências tecnológicas e metodológicas, 

seguindo o cotidiano da escola e buscando superar problemas e obstáculos 

identificados no decorrer do processo de formação.  O residente é orientado por um 

docente da instituição superior, denominado orientador, e acompanhado por um 

professor da educação básica, na escola-campo, denominado preceptor. 

A participação no programa possibilitou diversas experiências no 

processo formativo docente. Aqui o destaque é para o trabalho realizado na escola-

campo, voltado especificamente para a alfabetização. Assim, considerando a 

importância da temática, o presente estudo fomenta essa discussão a partir das 

vivências no Programa de Residência Pedagógica, na Universidade Estadual de 

Londrina, no qual desenvolvemos um projeto voltado para a alfabetização, incluindo o 

1° e 2° ano do Ensino Fundamental, de uma escola municipal de Londrina, com o 

objetivo de desenvolver a necessidade da escrita e da leitura por meio da diversidade 

de estratégias didáticas. 

Refletir sobre a apropriação da escrita e leitura, nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, torna-se algo desafiante e, ao mesmo tempo necessário, tendo 

em vista, que muitas vezes, as instituições de ensino baseiam-se em práticas de 

ensino cuja ênfase se dá no método fônico, limitando-se à relação grafo-semântica, 

como única forma de alfabetização. Nesse sentido, Arena (2003) salienta que 

 

a escola, instituição responsável por apresentar de modo sistemático 
o escrito à criança, elaborou historicamente o conceito de que a 
relação entre o leitor aprendiz e o escrito diante de seus olhos deveria 
acontecer, não pela atribuição de sentido, mas pela vocalização dos 
sons convencionalmente aprisionados nas marcas gráficas (2003, p. 
56). 

 

Assim, torna-se necessário o entendimento da escrita para além de 

um aspecto técnico e mecânico,  que não considera e nem promove a necessidade 

da escrita, compreendendo que esta precisa ser apresentada à criança como um 

instrumento cultural complexo, um objeto da cultura que tem uma função social (Mello, 

2010). 

Nessa direção, Dangió e Martins (2015), com base na concepção 

histórico-cultural de alfabetização, destacam que o conceito de linguagem está 

associado ao processo de comunicação e expressão, visto que, a todo o momento 

nossas vidas estão permeadas pelo diálogo. As autoras alertam para a artificialidade 
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da língua e a consequente perda da sua vivacidade na sala de aula, pois ressalta-se 

o domínio das regras e técnicas em detrimento do expressar-se,  e da não valorização 

da linguagem enquanto criação da humanidade a partir das necessidades 

historicamente produzidas. 

Segundo as autoras, precisamos expor as crianças às mais ricas 

objetivações humanas e disponibilizar o máximo de possibilidades do sistema 

simbólico complexo. Reflexão esta que se apresenta de extrema importância no 

interior das instituições escolares, ao compreender que os processos de alfabetização 

vão além da escolha de métodos e técnicas de ensino. 

Deste modo, este estudo apresenta como objetivo descrever e 

analisar as atividades vivenciadas na escola-campo, assim como, refletir sobre a 

relevância do programa na formação inicial do estudante de Pedagogia a partir de 

experiências vivenciadas no programa. 

 

Metodologia 
 

No decorrer da graduação de Pedagogia aprofundamos nossos 

estudos em teorias importantes para a formação de professores, reconhecendo a 

prática enquanto elemento essencial para esta formação. A partir da inserção no 

Projeto da  Residência Pedagógica, tivemos a oportunidade de vivenciar essa prática 

docente atuando como bolsistas do projeto vinculado a uma escola de Rede Pública 

da cidade de Londrina - PR.  

Ao longo do programa participamos de palestras e grupos de estudos, 

a fim de aprofundar nossos conhecimentos teóricos e práticos voltados para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, e todos seus desafios. Como forma de materializar a 

práxis educativa, há a imersão na escola campo. Primeiramente, passamos por um 

período de Ambientação, que nos proporcionou conhecer este novo campo de 

atuação, seu espaço físico, quem são os estudantes, os professores e a equipe 

escolar, assim como, a organização pedagógica e administrativa da escola.  

A partir da vivência inicial na escola-campo, foi possível perceber que os alunos 

tinham uma grande dificuldade de aprendizagem, nos processos de alfabetização. 

Diante dessa fragilidade, em diálogo com a Preceptora e Orientadora, criamos um 

projeto no qual partimos do seguinte problema: “Em que medida as atividades 

propostas às crianças em sala de aula auxiliam o desenvolvimento da necessidade 
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da escrita e leitura?”. As turmas selecionadas para fazer parte desse projeto, foram 

as de 1º e 2º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Para isso, utilizamos o Portfólio como um instrumento de avaliação e 

autoavaliação das atividades que foram realizadas, produzidas e desenvolvidas 

durante atuação no Projeto, sendo possível observar a realização de cada etapa do 

trabalho realizado ao decorrer do processo educacional e o aprendizado construído 

ao longo do tempo.  

No início, realizamos um diagnóstico, sendo aplicado uma atividade 

para compreender quais os níveis de aprendizagem e dificuldades dos alunos, em 

relação à leitura e a escrita, para o preparo das atividades que iriam ocorrer 

posteriormente.  

Nesse sentido, propomos que cada criança produzisse o seu portfólio 

e assim pudessem acompanhar o próprio processo de construção da escrita. O 

primeiro trabalho realizado com as crianças consistiu em atividades ligadas ao nome 

delas, trabalhando a escrita e a história do nome de cada um. Também trabalhamos 

com as características de cada um ressaltando qual a cor preferida, idade, comida 

predileta, nome da família, assim como, a relação com seus colegas da turma, pois 

partindo dessa realidade fomos tentando mostrar a importância da leitura e escrita na 

vida dos mesmos.  

Demos continuidade, com atividades que despertassem a 

necessidade da escrita,  como receitas, experiências, história em quadrinhos, entre 

outras, enfatizando a função social da leitura e escrita, realizando o registro de todas 

as atividades no portfólio. 

O portfólio, enquanto instrumento de avaliação formativa, nos 

possibilitou a coleta e análise do processo de ensino e aprendizagem dos alunos, 

permitindo que estes também refletissem sobre seu percurso de aprendizagem, seus 

avanços e dificuldades, além de contribuir para o aperfeiçoamento da ação docente. 

 

Resultados e Discussão 

 

A partir do programa da Residência Pedagógica, pudemos 

aprofundar nossos estudos sobre o processo de alfabetização nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Assim, buscamos, na escola-campo, desenvolver atividades 
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que promovessem a necessidade da escrita nos alunos e a construção de um portfólio 

avaliativo. 

Lugle e Melo (2015), ao refletirem sobre a necessidade da produção 

de sentido para a escrita, alertam que, muitas vezes, as escolas se pautam em 

atividades que envolvem a linguagem escrita enquanto produção alienada de sentido, 

resultando em um analfabetismo funcional. Nossa vivência na escola-campo permitiu 

que analisássemos essa realidade, desenvolvendo um projeto com o objetivo de 

promover e resgatar este sentido 

Para as autoras, frequentemente, as escolas utilizam-se de práticas 

que distanciam os alunos da apropriação da escrita enquanto um instrumento cultural 

complexo. Deste modo, revelam que 

 

as práticas envolvendo a escrita, muitas vezes, afastam as crianças e 
os alunos da cultura letrada e priorizam o ensino de técnicas e ações 
desconectadas de situações em que a escrita tenha um significado 

social e seja utilizada como um instrumento cultural (LUGLE e 
MELO, 2015, p.189). 

 

Na escola-campo, por meio do diagnóstico, percebemos que os 

alunos demonstraram muita dificuldade para estabelecer uma relação entre a fala e a 

escrita, mas com o andamento do projeto, e aplicação das atividades, conseguimos 

observar que o desenvolvimento dos mesmos foi muito significativo, tanto no 

reconhecimento das letras, escrita das palavras e algumas frases e na leitura, quanto 

na atribuição de sentido nas atividades. Constatamos que muitos alunos não 

compreendiam o porquê da leitura e escrita, fato que se acentuava ao serem expostos 

à atividades dissociadas de sua realidade e ausentes de um sentido.  

Na mesma perspectiva, Dangio e Martins (2015) ressaltam que estas 

práticas, ainda, ocorrem de um modo mecanizado, enfatizando apenas a 

decodificação das letras. Comumente, inicia-se o ensino pelas letras, formação de 

sílabas, depois palavras, e assim, por diante, concentrando-se no som das letras. 

Assim, defendem que  

 

A apropriação da escrita pela criança não se limita à aprendizagem de 
sons, como simples soletração, mas deve ser compreendida como um 
processo de aquisição de um complexo sistema de desenvolvimento 
das funções superiores advindo do percurso histórico cultural da 
criança (2015, p. 212). 
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Deste modo, por se tratar também de uma necessidade da escola, 

nos concentramos em propor atividades para o primeiro e segundo ano do Ensino 

Fundamental, favorecendo a apropriação da escrita e lhe atribuindo sentido. 

Optamos pelo portfólio como instrumento avaliativo, assim, cada 

criança produziu o seu. É necessário pensar em uma avaliação formativa enquanto 

uma prática de investigação permanente do processo de ensino e aprendizagem, 

processual. Loch (2000), na concepção formativa de avaliação,  afirma que avaliar: 

 

[...] não é dar notas, fazer médias, reprovar ou aprovar os alunos. 
Avaliar, numa nova ética, é sim avaliar participativamente no sentido 
da construção, da conscientização, busca da autocrítica, 
autoconhecimento de todos os envolvidos no ato educativo, investindo 
na autonomia, envolvimento, compromisso e emancipação dos 
sujeitos (p.31). 

 

Assim, favorece uma reflexão contínua e momentos de autoavaliação 

a seus atores, apresentando seus percursos, suas aprendizagens e dificuldades, 

importante tanto para os alunos, quanto para nós residentes. 

As atividades produzidas buscavam despertar o interesse e a 

necessidade da escrita na criança, compreendendo o processo de alfabetização para 

além da escolha de métodos e técnicas de ensino. Em um primeiro momento 

trabalhamos com seus nomes, sua história e o perfil dos alunos. Depois introduzimos 

atividades como experiências, contação e produção de histórias, construção de 

murais, atividades com argila, receitas, entre outras, sempre utilizando o portfólio 

como forma de registro. 

Observamos o quanto os alunos ficavam ansiosos por nossas aulas. 

A diversidade de estratégias, propondo a produção de receitas, atividades lúdicas, 

uso de materiais diferenciados, entre outros, modificou o interesse e envolvimento 

deles durante as mesmas. Percebemos, também, a influência dessas atividades nas 

outras turmas. Exemplo disso foi uma experiência, que realizamos no 1°ano, e teve 

que ser reproduzida no 3° ano pela professora regente, pois os alunos ficaram 

curiosos e começaram a levantar hipóteses sobre a mesma. 

Outro aspecto observado diz respeito ao desenvolvimento da leitura 

e da escrita, apresentando avanços nesse processo. Muitas dificuldades em relação 

aos níveis de aprendizagem que haviam sido identificadas no início do ano letivo foram 
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sendo superadas gradativamente. Ao vivenciar situações em que a linguagem escrita 

se apresenta à criança em sua função social, a criança atribui um sentido na 

apropriação dessa linguagem, indo além de seu aspecto técnico. Como salientam 

Dangio e Martins,  

 

ninguém objetiva aquilo que não lhe foi dado à apropriação. Que a 
escola se assuma, de fato, como lócus de socialização do universo 
simbólico mais avançado, atuando intencional e sistematicamente na 
promoção do desenvolvimento cultural das crianças (2015. p. 219). 

 

O Programa de Residência Pedagógica, além de nos possibilitar um 

aprofundamento sobre o processo de alfabetização e apropriação de novos 

conhecimentos sobre a docência nos Anos Inicias do Ensino Fundamental, ao 

compreender a escola como espaço de formação, também nos permitiu avaliar nossa 

prática docente, aspecto que nos foi de fundamental importância. 

Nesse processo pudemos refletir sobre atividades que de fato foram 

significativas e geraram a necessidade da leitura e da escrita nos alunos, constando 

os desafios dessa proposta e buscando em nossa formação subsídios para superá-

los. Uma experiência enriquecedora para nossa formação. 

 
 
Conclusões 

 

A aproximação entre a Universidade e a Escola, por meio do 

programa da Residência Pedagógica, nos oportunizou o reconhecimento de ambas 

como espaço de formação. Estar inserida na realidade do contexto escolar, analisar 

as práticas e metodologias de ensino, compartilhando das experiências ali 

vivenciadas, contribuiu para uma formação crítica, nos ajudando a desconexão entre 

os conhecimentos acadêmicos e a dimensão prática da formação docente, assim 

como, os desafios da mesma.  

Ao participar desse Programa, conseguimos reconhecer a 

importância das práticas diferenciadas, bem como a valorizar o profissional da 

educação que se compromete a ensinar nesse nível de ensino. Pudemos considerar 

que ao levar novas situações de aprendizagem, utilizar diferentes estratégias 

didáticas, e usar o portfólio enquanto instrumento de avaliação do desenvolvimento 

dos alunos, os mesmos participaram e puderam reconhecer suas dificuldades, e nós 
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como docentes, percebermos as situações em que eles necessitavam de maior 

atenção.  

Consideramos de fundamental importância compreender o processo 

de ensino e aprendizagem, propor novas experiências para os alunos e desenvolver 

atividades que de fato gerem a necessidade da leitura e escrita na criança e o 

entendimento de sua função social. 

Deste modo, reconhecemos a contribuição do programa à nossa 

formação inicial, ao nos possibilitar aprofundar nossos conhecimentos na área de 

alfabetização, além de ampliar nossa experiência na Educação Básica. Um programa 

com ações concretas que oportunizam melhorar a qualidade da educação. 
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