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Resumo 
 
Este projeto pretende discutir questões relativas à alfabetização e letramento e à 

visão da escola pública e particular sobre este tema. Para esta investigação a 

coleta de dados será através de uma pesquisa de campo, de caráter qualitativo 

para entender os parâmetros de referência estabelecidos pelas escolas pública e 

particular. 

 

Introdução 
 
 Ao longo dos anos, a alfabetização e letramento tem sido alvo de inúmeras 

controvérsias teóricas e metodológicas, exigindo que a escola e, sobretudo, 

aqueles profissionais que lidam com o desafio destes conceitos se posicionarem 

em relação às mesmas, o que certamente terá consequências para as práticas 

pedagógicas que irão adotar.  

Para mapear e analisar o tema proposto neste estudo torna-se de fundamental 

importância contextualizar na historiografia da educação brasileira o pensamento 

e direcionamento inicial sobre a temática e referenciar teoricamente a 

investigação. 

Com o objetivo de entender os conceitos e concepções da escola pública e 

particular sobre alfabetização e letramento é importante destacar que são 

processos indissociáveis, mas que para conhecer é necessário estudar as suas 

particularidades e singularidades nos diferentes meios. 

No contexto educacional brasileiro atual, é possível evidenciar pressupostos na 

politica educacional como: preocupação em ampliar a oferta do ensino, a 

equidade, elevar qualidade da educação. Na busca de melhorias do ensino 

Moreira (2009) ressalta que qualidade é aquela que garante conhecimentos 

escolares relevantes. 

Para Durkheim (1978, p.79), “cada tipo de povo tem um tipo de educação que lhe 

é próprio, e que pode servir para defini-lo, tanto quanto sua organização moral, 



politica e religiosa”, e, portanto, pode-se evidenciar que não existe um sistema 

educativo universal. 

Libâneo (2012) ressalta que a formação dos mais pobres, na escola pública é 

voltada para o acolhimento social e à cidadania, enquanto que as escolas 

particulares são centradas numa aprendizagem tecnológica e no 

desenvolvimento do futuro. 

 Assim sendo, este estudo propõe revisar a produção acadêmica sobre o assunto 

na literatura brasileira, a fim de contextualizar a temática; investigar as 

perspectivas sobre letramento e alfabetização na escola pública e particular nas 

series iniciais do ensino fundamental com foco pedagógico, analisar os 

resultados da pesquisa e por fim, as considerações finais. 

 

     Objetivos 
 

 Investigar como os conceitos de alfabetização e letramento são 

internalizados na prática da escola; 

 Analisar as possíveis diferenças nos parâmetros dados pela escola pública 

e particular para os professores construírem a sua prática; 

 Compreender a importância dos conceitos claros de alfabetização e 

letramento no processo de ensino. 

 

    Metodologia  
 

Será uma pesquisa de campo, do tipo qualitativo, a ser realizada no período de      

um ano, e envolverá pesquisa bibliográfica, documental. 

A escolha da metodologia é no sentido de contemplar a subjetividade do processo 

educacional, entender o fenômeno social complexo e investigar o entendimento da 

escola pública e particular do processo de letramento e alfabetização, optando por 

instrumentos disponíveis na literatura e validados como métodos de pesquisa. 

O trabalho de campo como defende Minayo (2008) pode ser definido como um 

fenômeno social e historicamente condicionado que analisa profundamente uns 

poucos objetos que permitam um conhecimento amplo e detalhado, ou seja, toda 

investigação se inicia com um problema, com uma questão ou dúvida. A questão 

inicial que serve como ponto de partida deste projeto é: “Como é constituída 



historicamente e politicamente o letramento e alfabetização na perspectiva pública e 

particular”? 

 

Desenvolvimento 
 
A pesquisa esta em fase de construção bibliográfica e documental como 

elementos constitutivos para a construção da entrevista semiestruturada a ser 

aplicado nas escolas pública e particular já determinada.  

 

 
Resultados Preliminares 
 

Como resultado preliminar é evidenciado na literatura a diferença de atuação da 

escola pública e particular, pois a primeira realiza o seu trabalho pedagógico 

voltado para o acolhimento social e na construção da cidadania devido à situação 

da população menos privilegiada e a segunda constrói suas práticas 

educacionais voltadas para o desenvolvimento de habilidades essências no 

mundo tecnológico e globalizado.  

No final do trabalho será necessário relacionar os dados encontrados das duas 

escolas participantes e fundamentar com a literatura pesquisada. 
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