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A IMPORTÂNCIA DE ALFABETIZAR COM DIFERENTES GÊNEROS  

 

 

1. RESUMO 

Este trabalho apresenta a pesquisa feita por bolsistas do Pibid, na escola E.M.E.F 

PROF. CONSTANTE.L.C.HOULMONT, com alunos do primeiro ano do ensino 

fundamental, visando trabalhar a alfabetização e letramento com diferentes tipos de 

gêneros. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A alfabetização é um processo em que se aprende a ler e escrever, para a partir 

desse momento entrar no processo de letramento, no qual o aluno passa a não 

apenas codificar e decodificar, mas começa a entender e fazer textos mais bem 

elaboradas.  

Para que aconteça a aprendizagem de forma mais significativa é necessário ter um 

amplo conhecimento de palavras e formas de escrita e não existe melhor maneira de 

fazer isso do que tendo contato o quanto antes com as diferentes formas de 

gêneros. 

Esses gêneros podem e deve ser passados antes que a criança esteja alfabetizada 

e mais ainda durante a alfabetização, pois a aprendizagem também acontece 

ouvindo e enquanto ouve vão identificando diferentes tipos de gêneros. 

A alfabetização é um processo pelo qual uma pessoa aprende a ler e escrever, para 

isso é necessário que o individuo ao qual está sendo alfabetizado tenha contato com 

a leitura, pois é a partir dela que pode se criar novos vocabulários e assim aprender 

a escrever e ler. Tendo como base que é necessário ter contato com a leitura é 

levantada a seguinte questão, que tipo de gênero deve ser lido na alfabetização? 

Para responder essa questão, primeiramente é necessário entender o que é 

considerado um gênero textual, segundo Marcuschi: 
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A expressão gênero textual é utilizada de maneira vaga para referir aos 
textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 
apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição característica. (Marcuschi, 
2002, p.22) 

Os gêneros estão em todos os lugares fazendo parte do contexto da sociedade, 

sendo ele na forma escrita ou na forma oral, desse modo ao alfabetizar uma pessoa 

deve se levar em conta que ela já tem o conhecimento de várias formas de textos e 

utilizar desse conhecimento para aprimorar a leitura e a escrita. 

3. OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar a importância de trabalhar diferentes 

gêneros na alfabetização e letramento e comprovar que por meio da diversidade o 

alfabetizando pode aprimorar o seu vocabulário e assim entrar no mundo da leitura e 

escrita.  

4. METODOLOGIA 

Por meio do programa Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência) bolsistas do subprojeto de pedagogia da Faculdade de São Vicente- 

UNIBR trabalhando em conjunto com a professora da sala do 1° ano da escola 

E.M.E.F. PROF. CONSTANT L.C. HOULMONT buscam auxiliar com atividades a 

alfabetização e letramento das crianças. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As atividades a serem passadas para desenvolver os gêneros textuais eram 

planejadas com antecedência nas reuniões realizadas na Faculdade de São Vicente, 

onde os bolsistas apresentavam as dificuldades da sala e assim pensar em uma 

melhor forma de passar o conteúdo.  

No decorrer das aulas na sala do primeiro ano do ensino fundamental, foi levado a 

cada semana um tipo de gênero a ser trabalhado, onde no inicio da semana era 

apresentado à explicação do que vem a ser aquele gênero e a forma como ele é 

escrito. No decorrer da semana ia sendo trabalhado com eles a escrita, sendo assim 

os alunos conseguiam entender o que era do que ele é composto e como elaborar 

esse gênero. 

Os alunos foram apresentados no primeiro semestre do ano de 2014 aos diferentes 

gêneros textuais, tais como: lista, receita, jornal, conto, trava-línguas e bilhete. As 
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atividades foram elaboradas de maneira diversificada, trabalhando com o coletivo 

em algumas vezes, outras com o lúdico e com o real. As produções eram feitas com 

o auxilio dos bolsistas, visando que eles ao mesmo tempo em que se aprendem os 

gêneros já fossem aprendendo também a escrita de novas palavras. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nesse período de seis meses já nota-se algumas modificações na aprendizagem e 

observa-se que eles a cada dia mais buscam aprender novas formas, sentem-se 

motivados a participar das atividades propostas e conseguem entender as 

diferenças que existem nos gêneros textuais, pois trabalhando de forma dinâmica e 

lúdica a aula fica mais prazerosa e alunos passam a não só conseguir ler e escrever 

mais sim ir muito, além disso, conseguem compreender. 
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