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A importância do uso de gêneros textuais na alfabetização: 

 

1. RESUMO 

 

Esta pesquisa realizada por meio da bolsa oferecida pela CAPES –Pibid, 

pelo subprojeto de Pedagogia da Faculdade de São Vicente – UNIBR, 

tem como objetivo demonstrar a utilização de gêneros textuais em sala 

de aula, baseada na escola EMEF Profº Constante L. C. Houlmont, 

situada na cidade de São Vicente, no 1º ano B do Ensino Fundamental, 

com o foco em Alfabetização e Letramento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A diversidade de gêneros textuais na vida escolar nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental é essencial, de modo que se torne uma prática 

comum em sala de aula, se desenvolvendo até o final dos anos 

escolares. 

O educador tornando o uso habitual, inserindo conforme o cotidiano dos 

educandos, e de acordo com o PCN de Língua Portuguesa do 1º ao 5º 

Ano, onde diz que é de extrema importância que o aluno enriqueça sua 

comunicação e saiba utilizá-la em diversas situações comunicativas, o 

educando irá progredir sua oralidade e escrita. Para que isso aconteça, 

deve se ter uma sequência didática, organização, sempre aspirando as 

dificuldades de cada aluno, para um processo de aprendizagem. 

   

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal é alfabetizar alunos do 1ºB, visando os gêneros 

textuais, para um seguimento de aprendizagem, na oralidade e escrita. 

É importante o educando ter conhecimento da importância dos gêneros 

na rotina de seus alunos, podendo ser utilizado posteriormente em suas 

vidas. 
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4. METODOLOGIA 

Após ser verificado a objeção dos alunos na escrita e na leitura, foi 

elaborado uma sequência didática utilizando os diversos gêneros 

textuais conforme o processo de alfabetização da sala de aula, com o 

uso da teoria e a sua prática, focando no lúdico. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Mensalmente é feito uma sequência didática válida por uma semana, 

abordando temas importantes para a Alfabetização e Letramento, incluindo 

os gêneros textuais, sempre visando o lúdico, o processo de alfabetização 

que a turma se encontra e a sua realidade.   

Os gêneros textuais utilizados durante esse período de trabalho, a partir do 

mês de Abril de 2014, foram “Lista”, com a elaboração de uma lista de 

mercado e de feira feita pelos alunos, onde nós explicamos o conceito, o 

conhecimento sobre o assunto, e a prática. Após este, utilizamos o gênero 

“Conto”, onde explicando o conceito, contamos uma história e 

teatralizamos, onde os alunos desenharam e escreveram sobre o que mais 

gostaram. Depois usamos o gênero “Bilhete”, onde confeccionaram um 

bilhete para o Dia das Mães. Após, usamos a “Receita”, esclarecendo seu 

conceito, e na prática, foi feito uma receita juntamente com os alunos, 

depois de escreverem a receita numa folha. O próximo gênero foi “Cantiga 

de Roda”, onde após o conceito, e a amostra de uma cantiga, eles 

realizaram atividades e usaram a escrita.  Depois retornamos ao gênero 

“Lista” novamente, onde fizeram uma lista coletiva na lousa em ordem 

alfabética, dos desenhos que mais gostavam. O “Trava-Língua” foi utilizado 

depois, onde os alunos conheceram alguns trava-línguas, realizando uma 

atividade de recorte e montagem de um trava-língua.   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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Foi observado o desenvolvimento, e o avanço dos alunos no processo 

de alfabetização, tanto na escrita quanto na oralidade. Alguns estão 

mais à frente do outro, formando frases coerentes, outros já tem uma 

certa dificuldade nesse conceito, mas com auxílio todos conseguem se 

desenvolver.  

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

PCN Língua Portuguesa – 1º ao 5º ANO. 
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