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RESUMO 
A presente investigação de mestrado teve como objetivo geral analisar o desenvolvimento da produção 
da escrita por meio dos portadores de textos dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I da Escola 
Municipal Otávio Ribeiro Borin, em Bom Jesus do Araguaia-MT, tendo como parâmetro os conceitos 
de alfabetização e de letramento. O problema norteador da pesquisa foi o fato de o aluno da escola 
pública, ao desenvolver a produção da escrita, tendo como parâmetro a alfabetização e letramento, 
utiliza ou não, com criticidade, diversos portadores de textos para sua formação, desenvolvendo, assim, 
uma prática no mundo letrado. Foi realizado o marco metodológico por meio de um estudo bibliográfico, 
descritivo, com pesquisa-ação e de campo com abordagem dos métodos qualitativo e quantitativo. 
Foram utilizados como instrumentos de pesquisa dois questionários aplicados aos professores e aos 
alunos. Amparada por teóricos, a análise dos dados apontou que os diversos portadores de textos, 
utilizados para o desenvolvimento da escrita e da leitura em sala de aula, bem como na sua utilização na 
prática diária dos professores investigados, exercem sua função social, ou seja, possibilitam a 
alfabetização e o letramento, que foi o norte principal deste estudo. Inúmeras foram as atividades que 
estes professores realizaram, tendo em perspectiva a formação crítica do aluno. 

 
Palavras–chave: Portadores de Textos. Contexto Social. Ensino. Aprendizagem. Alfabetização. 
Letramento. 

 
 

LITERACY LETTERING: reading as a basis for student training. 
 
 
ABSTRACT 
The present master's research has as a general objective to analyze the development of the writing 
production through the students of texts of the students of the 4th year of elementary school I, having as 
a parameter literacy and literacy. The research problem: Is the public school student who develops the 

 

1 Parecer Consubstanciado Plataforma Brasil/CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – N.3.640.447 
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production of writing, using literacy and literacy as a parameter, using a variety of texts for his or her 
training, to develop a practice in the literate world with criticality? The methodological design was 
designed through a bibliographical, descriptive study, with action-field research. With method approach: 
qualitative and quantitative. As a technique the research instrument was used, two questionnaires applied 
to teachers and students. Trimmed by theorists, such pointed out results that indicate that the various 
writers working in the classroom, verified through their written productions, as well as their use in the 
daily practice of the teachers investigated for the development of writing and reading, that these exercise 
their social function, ie, enables literacy and literacy, which was the main north of this study. Through 
the annexes, it is possible to glimpse the evidences of the numerous activities that these teachers carry 
out with the students. Therefore, it is considered in this research that the workers of text worked are 
fulfilling their specific functions, because they help to approach with written language in their familiar 
environment. 

 
Keywords: Carriers of Texts. Social context. Teaching. Learning. Literacy. Literature. 

 
 

ALFABETIZACIÓN Y LETRAMIENTO: la lectura como base para la formación del 

estudiante. 

 
RESUMEN 
La actual investigación de la maestría tuvo como objetivo general analizar el desarrollo de la producción 
de escritura a través de los titulares de textos de los alumnos del 4º grado de la escuela primaria de la 
Escola Municipal Otávio Ribeiro Borin, en Bom Jesus do Araguaia-MT, teniendo como parámetro los 
conceptos de alfabetización y letramiento. El principal problema de la investigación fue el hecho de que 
el estudiante de la escuela pública, al desarrollar la producción de escritura, teniendo como parámetros 
la alfabetización y el letramiento, utiliza o no, críticamente, varios portadores de texto para su formación, 
desarrollando así una práctica en el mundo alfabetizado. El marco metodológico se llevó a cabo a través 
de un estudio bibliográfico, descriptivo, con acción e investigación de campo con enfoque cualitativo y 
cuantitativo. Se utilizaron dos cuestionarios aplicados a profesores y estudiantes como instrumentos de 
investigación. Con el apoyo de teóricos, la análisis de datos señaló que los diversos portadores de texto, 
utilizados para el desarrollo de la escritura y la lectura en el aula, así como en su uso en la práctica diaria 
de los profesores investigados, ejercen su función social, es decir, permiten la alfabetización y el 
letramiento, que era el principal norte de este estudio. Hubo numerosas actividades que estos maestros 
realizaron, tomando en perspectiva la formación crítica del estudiante. 

 
Palabras clave: Titulares de texto. Contexto social. Enseñanza. Aprendizaje. Alfabetismo. Letramiento. 

 
 
 
Introdução 

A alfabetização tem sido estudada de forma sustentada há algumas décadas, a partir 

do reconhecimento internacional dela como um direito humano e como um instrumento 

essencial para aspirar a outros direitos. No Brasil, as políticas educacionais têm sido orientadas 

para questões de qualidade e equidade, associados com a mobilidade social, em que os conceitos 

de alfabetização e educação estão profundamente interligados. Considerada como um 

fenômeno complexo que afeta a capacidade de acessar grande parte dos códigos culturais da 

sociedade. 
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Soares (2001, p.40), analisando o amplo contexto no que diz respeito ao letramento, 

afirma: “é o uso que se faz da língua escrita com toda sua complexidade, em práticas sociais 

de leitura e escrita”. A autora refere-se àquele indivíduo que sabe ler e escrever, que usa 

socialmente a leitura e a escrita, que pratica e responde adequadamente às demandas sociais. 

Entanto, pode ser considerado letrado mesmo quem não seja alfabetizado, na medida em que, 

ao participar de contextos de letramento, utiliza estratégias orais dos conhecimentos 

construídos sobre a língua que se escreve, pois mesmo sem saber ler e escrever conhece a 

estrutura da língua escrita. 

No desenvolvimento da investigação, com o intuito em compreender as relações entre 

letramento e alfabetização, procurou-se responder alguns questionamentos: A junção da 

alfabetização e letramento oferece ao educando uma prática reflexiva? Como o professor 

possibilita a formação crítica do aluno através da alfabetização e do letramento? Dessa forma, 

durante a pesquisa procurou-se compreender a dimensão que envolve a alfabetização e 

letramento como práticas distintas, porém, indissociáveis, interdependentes e simultâneas, 

consideradas como um pilar fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Os 

professores desempenham um papel importante na junção da alfabetização e letramento, 

oferecendo ao educando uma prática reflexiva, possibilitando a formação crítica do aluno. 

Ao desenvolver este estudo relacionado à prática da leitura e da escrita, na busca por 

entender a importância da conciliação entre alfabetização e letramento numa aprendizagem 

significativa, priorizou-se fundamentar-se em autores como: Ferreiro (2000), Freire (2001), 

Cagliari (2001), Piaget (1978) e outros que dão suporte a respeito da utilização dos diversos 

portadores de textos confeccionados em sala de aula como auxilio do processo de alfabetização 

e letramento, considerando também os aspectos sociais da língua escrita. 

No intuito de aprofundar os conhecimentos a respeito da leitura e escrita, junto aos 

alunos do 4º ano do Ensino Fundamental Escola Municipal Otávio Ribeiro Borin no município 

de Bom Jesus do Araguaia – MT, tratou-se de dividir em cinco capítulos. O primeiro traz o 

marco introdutório sobre o tema abordado, descrevendo os objetivos geral e específico, o 

problema e hipótese levantados e, por fim, a justificativa. 

No segundo capítulo, foi trabalhado o marco teórico, realizando um histórico da 

escrita da leitura, baseada em alguns teóricos importantes como: Freire (2001), Orlandi (1993), 

Coracini (2005), Cagliari (2003), Ferreiro (2000), Piaget (1978), e outros, que trouxeram 

discussão acerca da alfabetização e do letramento, da compreensão e valorização da cultura 

escrita, as concepções de leitura, das práticas pedagógicas alfabetizadoras na perspectiva do 
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letramento, o uso da leitura e da escrita utilizando diversos portadores de textos para a 

formação do aluno. 

No terceiro capítulo, trata dos aspectos metodológicos, o local em que foi desenvolvida 

a pesquisa, o tipo e método de investigação, a forma de coletas de dados, bem como o tipo de 

amostra utilizada, finalizando com marco analítico que apresenta os resultados da pesquisa. 

E, por último, as considerações finais que fecham falando dos objetivos alcançados, 

da comprovação das hipóteses e as contribuições da leitura e escrita para a educação básica e 

sugestões para futuras pesquisas. 

 
Objetivo Geral 

 
- Compreender a dimensão que envolve a alfabetização e letramento como práticas distintas, 

porém, indissociáveis, interdependentes e simultâneas, consideradas como um pilar 

fundamental para o desenvolvimento do ser humano. 

 
Objetivos Específicos 

- Entender a importância da conciliação entre alfabetização e letramento, numa aprendizagem 

significativa. 

- Considerar os aspectos sociais da língua escrita. 

- Compreender e valorizar a cultura escrita, as concepções de leitura, das práticas pedagógicas 

alfabetizadoras na perspectiva do letramento, para a formação do aluno. 

- Possibilitar a formação crítica do aluno através da alfabetização e do letramento. 
 
 
Metodologia 

O processo metodológico da pesquisa delineia-se descrevendo o universo de estudo, 

os procedimentos adotados, os passos que norteiam a presente investigação. Assim, a 

investigação foi referenciada por autores com o intuito de divulgar novos conhecimentos na 

área científica, no contexto da aprendizagem para a aquisição da leitura e escrita, contribuindo 

para obter um olhar diferenciado e estar preparada para perceber a realidade do discurso e da 

prática dos envolvidos no processo. O ponto de análise da pesquisa compreende a alfabetização 

e letramento na quarta série do ensino fundamental I. O estudo realizado encaminha para uma 

análise da literatura, procurando testar as hipóteses, o problema, rever cada objetivo levantado, 

procurar responder ao questionamento formulado, dando legitimidade à pesquisa. 
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De acordo com Prodanov et al. (2013), a pesquisa divide em três categorias: pesquisa 

quanto aos objetivos (Descritiva, exploratória, explicativa), quanto aos procedimentos 

(Bibliográfica, documental, experimental, levantamento, de campo, estudo de caso, pesquisa- 

ação) e a pesquisa quanto à abordagem do problema, que compreende a pesquisa qualitativa e 

quantitativa. A finalidade da pesquisa é “resolver problemas e solucionar dúvidas, mediante a 

utilização de procedimentos científicos” (Gil, 2010, p. 14). 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é descritiva, Prodanov et al. (2013, p. 52) explica 

“quando o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir neles”. A 

valorização deste estudo flui na proposição em que os problemas levantados podem ser 

averiguados e as práticas podem ser melhoradas através de descrição, análise de observações 

objetivas e diretas. Pautou-se pela pesquisa descritiva dissertativa porque procurou descrever 

os avanços obtidos tendo como parâmetro a alfabetização e letramento. 

Em se tratando da pesquisa exploratória, Gil (2010, p.45) discorre que esta 

“proporciona maior familiaridade com o problema (explicitá-lo)”. Assim como envolve 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado, 

podendo encaminhar para a pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

De acordo com Santos (2007, p.46), ao referir-se a pesquisa explicativa, esta procura 

“identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. 

Oferece condições para aprofundar no objeto de estudo, proporcionando o conhecimento da 

realidade pesquisada, uma vez procura explicar a razão, o porquê das coisas. Proporciona ao 

mesmo tempo, oportunidades para o pesquisador explicar a importância da realização do 

estudo. 

Em relação aos procedimentos técnicos adotados de acordo com Prodanov et al. (2013, 

p. 54), se constitui no “elemento mais importante para refinar o olhar para o objeto da pesquisa”, 

pois envolve dois grandes grupos, como fonte manuscrita: pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental”. Nesse sentido, a revisão de literatura realizada, ofereceu condições para 

compreender o momento em que se situa o fenômeno, assim colocar o pesquisador em contato 

direto com todo material já escrito sobre o assunto. 

Nesse estudo, embasado em Santos (2007), realizou-se a pesquisa bibliográfica, após 

exaustivas elaborações por meio de um plano provisório, utilizando o fichamento dos achados 

escritos que foram confiados em livros, artigos científicos, teses, dissertações, com o cuidado 

de fazer uma interpretação baseada em teóricos primários e secundários. Durante o 

levantamento bibliográfico procurou referendar em teóricos que trouxeram confiabilidade para 

este estudo como: Ferreiro (2011), Soares (2009), Vygotsky (2001), dentre outros, trazendo 
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suporte para a compreensão dos processos de alfabetização e letramento e a utilização dos 

portadores de textos. 

Realizou-se também a pesquisa de campo, conforme discorrem Prodanov et al. (2013, 

p. 59), no trajeto da pesquisa de campo procurou coletar informações pertinentes a necessidade 

ao uso da leitura e da escrita utilizando diversos portadores de textos para uma formação crítica. 

Aqui, o trabalho de campo foi decisivo para conhecer melhor o objeto pesquisado, permitindo 

além de quantificar dados, tomar conhecimento da realidade encontrada. Nesta fase, foram 

desenvolvidos os questionários aplicados aos professores e entrevistas junto aos alunos, assim 

como o conhecimento dos portadores de textos trabalhados pelos alunos da referida escola, da 

turma do 4º ano do ensino fundamental I no período da matutino da escola in loco. 

Como procedimento metodológico foi utilizada, ainda, a pesquisa-ação conforme Gil 

(2010, p.65) é uma metodologia muito utilizada em projetos de pesquisa educacional: “com a 

orientação metodológica da pesquisa-ação, os pesquisadores em educação estariam em 

condição de produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível 

pedagógico”, neste caso, o pesquisador inteirado e participante da pesquisa, minuciosamente 

baseado em uma autorreflexão junto aos outros professores participantes, relatou as próprias 

práticas sociais e educacionais, como também o entendimento dessas práticas e de situações 

onde aconteceram. 

Em relação à abordagem do problema, segundo Gil (2010, p.56), “São dois tipos 

distintos de pesquisas, a qualitativa e quantitativa, que possa muitas vezes se complementar”. 

No que se distinguem, refere-se ao tipo de abordagem que corresponde a cada um dos métodos. 

O problema levantado nesta pesquisa está focado no letramento, se contribui ou não 

para uma alfabetização segura, tendo em vista as hipóteses de leitura e escrita das crianças do 

(4º) quarto ano do ensino fundamental I por meio dos portadores de texto que consiste no 

seguinte problema: O aluno da escola pública que desenvolve a produção da escrita, tendo como 

parâmetro a alfabetização e letramento, utilizando-se de diversos portadores de textos para sua 

formação, irá desenvolver uma prática no mundo letrado com criticidade? 

Neste aspecto envolveu uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Na pesquisa 

qualitativa segundo Oliveira (2013), onde o objetivo da amostra é de produzir informações 

aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja para 

mostrar a dinâmica do mundo contemporâneo, em que o aspecto alfabetização envolve o ato 

educativo com o propósito em alfabetizar de forma segura os alunos das séries iniciais. 

A pesquisa embasou-se nos estudos quantitativos, pois Oliveira (2013) explica que 

procura através de gráficos mostrarem a evolução das hipóteses de leitura e escrita por meio 
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dos portadores de texto, numa tentativa de enxergar o verdadeiro significado da investigação 

em termos de quantidade. 

A pesquisa qualitativa de acordo com Oliveira (2013, p.78) está relacionada a respeito 

do levantamento de dados, “os quais motivam o pesquisador, em compreender e interpretar 

determinados comportamentos”. 

Em relação à pesquisa quantitativa, Prodanov et al. (2013, p. 69), “considera que tudo 

pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões” assim, procedeu-se neste 

estudo. Para a pesquisa quantitativa foi utilizado os meios de coleta de dados estruturados por 

meio da entrevista individual e os questionários objetivando a confiabilidade, utilizando os 

gráficos para ilustrar os dados pesquisados. 

 
Resultados 

Após a construção e aplicação do material pedagógico interdisciplinar, procedeu-se a 

avaliação do processo, com base nas evidências obtidas na coleta de dados apresentados e 

analisados. A pesquisa em questão, para resolver a problemática levantada e os objetivos 

propostos, seguiu alguns procedimentos como: a análise dos questionários por meio dos 

gráficos com resultados. A apresentação dos dados da pesquisa se deu de forma qualitativa e 

quantitativa. Os portadores de textos são todos aqueles materiais escritos (livros, jornais, 

revistas, enciclopédias, etc.) frequentemente utilizados na sociedade. 

Ao cruzar os dados com as respostas dos professores, percebe-se que existe a 

integração da leitura e escrita com fatos cotidianos vivenciados pelos alunos, por isso a maioria 

desses alunos pesquisados estão lendo com desenvoltura. Kleiman (2004) coloca que para 

dominar a leitura, a criança ao começar a aprender progressivamente passa por várias etapas, 

nas quais precisa adquirir certas habilidades essenciais para seguir em frente. Essas etapas 

foram percebidas durante o estudo, em que os professores desenvolvem hábitos, pois os alunos 

manuseiam sempre os portadores de texto. 

Como resultado desta pesquisa, procurou-se entender como o professor possibilita a 

formação crítica do aluno através da alfabetização e do letramento encaminhando para uma 

prática reflexiva. Constatou-se que o processo que desenvolve a leitura e a escrita é muito 

amplo, envolvendo aspectos que exigem do professor redimensionar sua prática pedagógica. 

Contudo, conforme a investigação realizada, os professores estão sempre procurando orientar 

seus alunos a relacionar aquilo que leem em sala de aula com sua realidade, levando-os a 

conviver com práticas reais de leitura e de escrita, levando em conta cada experiência 

significativa que as crianças trazem consigo, compartilhando em sala de aula. Assim, leva-as a 
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crescer e avançar no seu processo de leitura, uma vez que este se torna um processo 

enriquecedor, na medida em que as crianças têm argumentos para se apropriarem nos momentos 

de construção do significado. 

 
Considerações Finais 

Este estudo foi guiado pelo objetivo de analisar o desenvolvimento da produção da 

escrita por meio dos portadores de textos dos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I da 

Escola Municipal Otávio Ribeiro Borin, tendo como parâmetro a alfabetização e o letramento. 

A análise foi realizada a partir dos dados coletados pelas entrevistas com professores e 

acompanhamento e análise das produções dos alunos em sala de aula. 

Concluiu-se que a leitura abrange todas as áreas da vida da pessoa, por isso é essencial 

educá-los diariamente na escola. Porém, o professor deve assumir a responsabilidade de criar o 

hábito da leitura na criança, aproximando-o da leitura de maneira agradável, excitante e 

motivadora. No entanto, isso requer a cooperação de todos os agentes mediadores envolvidos 

nesse processo, portanto a colaboração entre famílias, escola, biblioteca e outros mediadores 

deve ser muito próxima. 

Portanto, este estudo possibilitou perceber que os portadores de texto, quando bem 

utilizados, contribuem para a alfabetização e letramento e que uma das tarefas mais importantes 

da prática dos professores é oferecer condições em que os educandos possam ter espaços para 

produzirem textos espontâneos ligados à sua realidade; porém se o aluno não tiver conhecimentos 

dos subsídios que a leitura lhe fornece, será difícil para ele se expressar, uma vez que a leitura 

mobiliza e qualifica os níveis conceituais de escrita que ajudam a acessar gradualmente outros 

níveis de interpretação. 
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