
 

 

 

TÍTULO: OS GÊNEROS TEXTUAIS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NA ABORDAGEM DO PNAICTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PEDAGOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JANETE BEZERRA DA SILVA FRANÇAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SIMONE STRELCIUNAS GOHORIENTADOR(ES): 



RESUMO 
 
A sociologia da infância e outros ideários pedagógicos corrobora em todas as 

instâncias que a criança é sujeito histórico e cultural, cujas políticas públicas 

articulam-se com a sociedade para valer-lhes este direito à educação. 

Este trabalho  tem como finalidade verificar  os gêneros textuais na abordagem do 

PNAIC. 

Os gêneros textuais é atributo indispensável para se trabalhar a alfabetização nos 

anos iniciais de escolarização. Assim verificamos  que é primordial articular o ensino 

aprendizagem com outras disciplinas possibilitando ao educando assimilar e 

acomodar  os conteúdos apresentados. Os paradigmas sociais são intrínsecos e os 

gêneros textuais podem propiciar aos educandos a apropriação desse ensino de 

forma significativa em todo o contexto estudantil. Paulo Freire (1970, p. 39), diz que  

“ a dialocidade como essência  da educação [...]“.  Essa dialocidade  são as  disciplinas 

comunicando-se com as práticas sociais relacionadas aos gêneros textuais 

proporcionando o desenvolvimento da competência  escrita e de leitura do aluno. 

 

Palavras – chave:  alfabetização, gêneros textuais, letramento, práticas sociais, 

PNAIC  

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O PNAIC é objetivo e incisivo “garantir que todas as crianças brasileiras de até oito anos sejam 

alfabetizadas plenamente", e motivou a pesquisa dos gêneros textuais no processo de 

alfabetização como base para as metodologias de alfabetização. Entretanto como 

está sendo essa abordagem para o docente trabalhar e fazer acontecer  os gêneros 

textuais na prática docente? Os eixos dessa  política educacional são subsídios 

necessários para  que no final o educando decodifique os gêneros textuais e a 

conexão que eles  fazem com outras disciplinas no ciclo de  alfabetização 

possibilitando,  a interação verbal e escrita? Explorar esse método de ensino é 

fundamental para os educandos se apropriarem de bens culturais e históricos de 

forma clara e objetiva, e veja significados na sua vida estudantil e cidadã. 

Nossa perspectiva trata da importância da reinserção dos gêneros textuais ao longo 

dos dois ciclos do Ensino Fundamental I. 



Uma vez que o educando já entende que os gêneros são enunciados, construídos  a 

partir de situações sociais; após sua alfabetização, cremos que ele desenvolverá 

outras percepções linguísticas sobre tais gêneros. 

Apresentaremos propostas voltadas para o 3º ano, nas quais os gêneros em todas 

as suas perspectivas será desenvolvido concomitantemente com uma proposta 

interdisciplinar.  

 

OBJETIVOS 

 
A finalidade desde trabalho tem por mérito  levantar questões empíricas baseada em 

bibliografia de autores consagrados de nossa linguística e literatura.  Despertar a 

todos que estão engajados na educação  vejam o PNAIC  com mais clareza em 

suas propostas assumida em todo o território nacional; que todos os que se 

apropriarem deste  documento  de inserção para a alfabetização  possa executar  

seja no seu plano de aula ou a sociedade civil poder cobrar de seus governantes 

melhoras e adequações devido a pluralidade dentro da sala de aula. Por sua vez 

deseja despertar no aluno uma nova visão investigativa, ativa e não receptiva, más, 

ser um agente participativo para filtrar as informações que lhes chegam e 

transformá-las em conhecimento. 

 
METODOLOGIA 

 
A metodologia é do tipo bibliográfico, as fontes de pesquisa foram livros, rede 

mundial de computadores. Os conteúdos pesquisados foram os gêneros textuais 

com temas transversais. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Adequar as metodologias sem perder o foco da alfabetização. “ Alfabetizar é ensinar 

a ler e escrever”...  (CAGLIARI, 2009 p. 106 ). 

Desenvolvendo, conforme menciona (CARDOSO & EDNIR, 2007, p. 45 À 52 )  nas 

experiências vividas por Marialva, sujeito da pesquisa feita pelas autoras. É nesse 

contexto que se fará a interdisciplinaridade para que de fato a teoria e a prática 

sejam indissociáveis no ensino aprendizagem. 

As aulas serão abordadas sempre respeitando o conhecimento que o aluno traz de 

sua visão de mundo letrado, assim o processo de descoberta do código escrito pela 



criança letrada será mediado pelas significações que os gêneros textuais por si só 

permite.  

A argumentação das duas autoras faz parte de muitos históricos escolares e ainda é 

fato na educação atual. Esse fato corrobora mais uma vez com a necessidade  da 

inserção da interdisciplinaridade nas salas de aula.  

Os autores (PLATÃO & FIORIN, 2007 p. 12 ) fazem uma reflexão e  pedem aos 

leitores para não isolarem as frases para conferir o significado que desejam. É 

necessário considerar, o contexto que está inserida determinada frase. 

Elencaremos o gênero noticias abordando na teoria e na pratica para educandos do 

3º ano do Ensino Fundamental . 

 
RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Levando-se em consideração a bibliografia pesquisada, observamos que os gêneros 

textuais são conteúdos indispensáveis para trabalhar a interdisciplinaridade. Propicia 

aos educandos benefícios de  codificação e decodificação dos signos lingüísticos 

desde os anos iniciais de escolarização de forma lúdica sem esquecer a os 

processos empíricos de alfabetização nesse processo educacional. 
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