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RESUMO
As experiências de alfabetização praticadas no último século, com ênfase na
codificação e decodificação, têm gerado problemas de aprendizagem nos
estudantes, indicando ineficiência do processo. Isso se dá, pois ser alfabetizado não
se restringe apenas a entender o que está sendo lido, já que a alfabetização é algo
muito mais amplo, trata-se de um processo de compreensão/expressão de
significados através do código escrito (SOARES, 2012). Diante da preocupação com
os problemas na alfabetização e letramento de educandos dos anos iniciais do
Ensino Fundamental, esta dissertação tematiza a utilização de gêneros textuais no
processo de alfabetização e letramento de alunos em uma turma desse nível
escolar. Acredita-se que esta proposta pedagógica possa contribuir para que os
estudantes tenham acesso a diferentes formas de práticas sociais da linguagem,
favorecendo assim a alfabetização e o letramento. A partir desse cenário, projetouse a questão que deflagrou esta pesquisa: Quais os impactos da aplicação de um
material didático com uso dos gêneros textuais para auxiliar os processos de
alfabetização e letramento de uma turma de alunos do 2º Ano do Ensino
Fundamental? E foram eleitos os objetivos a serem atingidos: descrever o processo
de aplicação de uma sequência didática referente ao gênero regras de convivência
na sala de aula junto a uma turma do 2º Ano do Ensino Fundamental de uma escola
municipal de Cambé, Paraná; apresentar informações sobre a aplicação desse
produto educacional e refletir a respeito dos resultados obtidos. Com alicerce em
pressupostos teóricos e metodológicos da Teoria dos Gêneros Textuais, foi
elaborada e aplicada uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY,
2004), para compreensão e produção do gênero regras de convivência na sala de
aula, em uma classe de 2º Ano do Ensino Fundamental, de uma escola pública da
cidade de Cambé, Paraná, no ano de 2019. Quanto à metodologia, a pesquisa
identifica-se como de campo, bibliográfica, descritiva e analítica. A análise dos
resultados revelou o atingimento dos objetivos previstos. Os alunos demonstraram
progresso de autonomia para ler e produzir o gênero em estudo, com consequente
apresentação de amadurecimento nos processos de alfabetização e letramento.
Portanto, a dinâmica de trabalho com gêneros textuais configura um produtivo
instrumento didático para as ações escolares de ensino e aprendizagem da língua
materna, incluindo a leitura e escrita de textos.
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Gêneros Textuais.
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ABSTRACT
The initial reading instruction experiences practiced in the last century, with an
emphasis on coding and decoding, have generated learning problems in students,
indicating inefficiency of the process. It happens because being taught on the initial
reading instruction is not limited to just understanding what is being read, since the
initial reading instruction is something much broader, it is a process of
understanding / expressing meanings through the written code (SOARES, 2012).
Before the concern on the problems on the initial reading instruction and literacy of
students in the early years of elementary school, this paper focuses on the use of
genres on the process of initial reading instruction and literacy of students in a class
at this school level. It is believed that this pedagogical proposal may contribute so
that students have access to different forms of social practices of language, thus
favoring initial reading instruction and literacy. The question that triggered this
research was projected from this scenario: What are the impacts of the application of
teaching material using genres to support the processes of initial reading instruction
and literacy of a class of students of the 2nd grade of Elementary School? And the
objectives to be achieved were chosen: describing the process of applying a teaching
sequence referring to the gender rules of coexistence in the classroom with a class of
the 2nd grade of Elementary Education of a municipal school from Cambé, Paraná;
presenting information on the application of this educational product and reflect on
the results obtained. Based on theoretical and methodological assumptions of the
Theory of Textual Genres, a teaching sequence was developed and applied (DOLZ;
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), for the comprehension and production of the
genre rules of coexistence in the classroom, in a 2nd grade of elementary school,
from a public school in the city of Cambé, Paraná, in 2019. As for the methodology,
the research is identified as field, bibliographic, descriptive and analytical. The
analysis of the results revealed the achievement of the predicted objectives. Students
demonstrated progress in autonomy to read and to produce the genre under study
herein, with a consequent presentation of maturity in the processes of initial reading
instruction and literacy. Therefore, the dynamics of working with textual genres
constitute a productive teaching tool for school actions for teaching and learning the
mother tongue, including reading and writing texts.

Keywords: Initial reading instruction. Literacy. Textual genre.
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1 INTRODUÇÃO
Conforme o afirmado por Antunes (2009, p. 212), é notável no cenário
nacional “que o desempenho dos alunos, na escrita [e mesmo na leitura e na fala],
não tem correspondido, em geral, ao tempo e de recursos envolvidos na atividade
pedagógica do ensino da língua.” De forma semelhante, Soares (2012) aponta que a
prática de alfabetização com base no conceito simplista de decodificação e
codificação da língua não tem gerado bons resultados, produzindo uma falsa
alfabetização naqueles que têm sido ensinados nesses modelos.
Devido a tal realidade, a compreensão quanto aos processos de alfabetização
e letramento tem sido discutida nas últimas décadas, havendo uma série de
conceituações mais ou menos distintas. Junto a tais definições, muitos modelos
teóricos e pragmáticos têm sido propostos, a fim de que se possa articular a prática
do ensino da língua com as descobertas na área que permitem compreender as
facetas sociais de sistemas linguísticos empregados nas mais diversas comunidades
de falantes (SOARES, 2012; MARCUSCHI, 2002; GODENY, PEREIRA e SAITO,
2005; BRONCKART, 1999).
Dentre tantos modelos, destaca-se aquele denominado como Teoria dos
Gêneros Textuais. Tal modelo propõe a articulação de textos pertencentes aos mais
diversos gêneros textuais na prática pedagógica da alfabetização e letramento.
Nota-se, no entanto, que uma série de elementos deve ser levada em conta nessa
prática, tais como uma percepção bem fundamentada do assunto e a escolha de um
método adequado para sua efetivação; método que leve em conta as características
da fase de desenvolvimento do aluno sobre os gêneros a serem trabalhados com ele
e demais elementos relacionados (MARCUSCHI, 2002, GODENY, BONINI, 2204;
PEREIRA e SAITO, 2005; BRONCKART, 1999; SCHENEUWLY e DOLZ, 2004;
SANTOS, 2013).
Em conformidade com as diretrizes dos PCN (Parâmetros Curriculares
Nacionais de Língua Portuguesa), para o Ensino Fundamental I, é papel
imprescindível da escola proporcionar aos educandos o acesso a diversas formas de
textos orais e escritos, encontrados em diferentes situações sociais, ensinando-os a
compreendê-los e produzi-los. Nesse sentido, o presente estudo discute a relevância
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da utilização dos gêneros textuais como colaboradores do processo de alfabetização
e letramento no Ensino Fundamental I.
O processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa na alfabetização
com gêneros textuais requer uma intervenção intencional, organizada e sistemática,
objetivando que produza nos alunos o domínio mais amplo e rico da linguagem.
Desse modo, o trabalho realizado no Município de Cambé - PR demonstra-se
produtivo, visto que compreende ações pedagógicas de alfabetização e letramento
dos alunos por gêneros textuais e, portanto, favorece a aproximação com as reais
experiências sociais.
A partir desse contexto, elegeu-se como problema a ser respondido nesta
pesquisa: Quais os impactos da aplicação de um material didático com uso dos
gêneros textuais para auxiliar os processos de alfabetização e letramento de uma
turma de alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental? Em alinhamento à construção
de resposta a essa problemática, pretende-se atingir dois objetivos:
• Descrever os processos de aplicação de uma sequência didática referente
ao gênero textual regras de convivência na sala de aula junto a uma turma do 2º
Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Cambé, Paraná;
• Apresentar informações sobre a aplicação desse produto educacional e
refletir a respeito dos resultados obtidos.
Com este trabalho teórico e empírico, espera-se contribuir com a ampliação
da compreensão dos complexos processos de alfabetização e letramento escolar.
Em outra perspectiva, a investigação se justifica porque o material didático
resultante poderá servir de suporte para a intervenção docente diante de alunos do
2º Anos do Ensino Fundamental, favorecendo um aprendizado inicial mais
significativo e consolidado no tocante à leitura e escrita de gêneros/textos.
A presente dissertação está organizada em seis seções. A primeira Introdução - traz os elementos básicos da pesquisa – tema, problema, objetivos e
justificativas. A segunda explicita brevemente os conceitos linguísticos de
alfabetização e letramento e aborda a finalidade e utilidade deles no processo de
ensino-aprendizagem da língua materna. A terceira define a noção de gênero textual
e discute o uso funcional de gêneros na alfabetização e letramento como meio de
favorecer a aprendizagem da língua oral e escrita para alunos dos anos inicias do
Ensino Fundamental I. A quarta descreve os procedimentos metodológicos adotados
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na pesquisa. A quinta relata a aplicação do produto educacional e apresenta
informações e reflexões a partir dos suportes teóricos anteriormente abordados. A
sexta e última – Considerações Finais – esclarece até que ponto foi possível
responder ao problema de pesquisa e alcançar os objetivos previstos no trabalho.
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2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Muito embora seja evidente a associação íntima entre os conceitos de
alfabetização e letramento, enquanto atuantes em ação de complementariedade,
ambos não devem ser confundidos. A clareza de tais conceitos, portanto, viabilizará
uma ampliação da perspectiva pedagógica do docente frente aos alunos dos
primeiros ciclos da educação básica, permitindo um efetivo alcance dos objetivos
propostos nesta pesquisa. Com base nisso, a presente seção trará uma breve
revisão de literatura que permitirá observar tais conceitos e seu histórico,
fundamentando desse modo a discussão aplicada que será proposta em sequência.
2.1 DEFININDO CONCEITOS - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Conforme Soares (2012) apresenta, o conceito de alfabetizar é definido pelo
Novo Dicionário Aurélio com base no fenômeno pragmático de “ensinar a ler”. Nesse
sentido, o alfabetizado é compreendido como sendo aquele que sabe decodificar os
elementos linguísticos presentes em um texto verbal. A definição que consta no
mesmo material referente à pessoa letrada, por sua vez, assume que tal termo diz
respeito àquele versado em letras, ou erudito.
Com sustentação nessas ideias, a autora aponta que se entende por
alfabetização no Brasil o processo de aquisição da leitura e da escrita, desenvolvido
nos anos inicias da escolarização, por meio da língua materna (SOARES, 2012). Tal
percepção, já possuidora de status consolidado e comum no ensino brasileiro, que
percebe a prática em questão como o ensino das habilidades de “codificação” e
“decodificação”, foi levada à sala de aula no final do século XIX, com a criação de
diversos métodos para sua efetivação (ALBUQUERQUE, 2007).
Dentre tais métodos, é possível classificar os assim denominados métodos
sintéticos (silábicos ou fônicos) e métodos analíticos (global). Essas construções
teóricas exerceram importante influência na padronização da aprendizagem da
leitura e da escrita em solo nacional, sendo amplamente empregadas em cartilhas
utilizadas como livros didáticos em períodos mais tardios (ALBUQUERQUE, 2007).
Buscando distanciar-se de tais percepções e construções um tanto simplistas,
Soares (1985) expõe que uma série de outras concepções pode ser atribuída a tal
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vocábulo. A autora atribui ao conceito de alfabetização um significado abrangente,
considerando-o como um processo permanente que se estenderia por toda a vida e
que não se esgotaria na aprendizagem da leitura e da escrita.
Desse modo, Soares (1985) defende que a alfabetização é, além do
desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem da representação de
fonemas em grafemas, um processo de compreensão/expressão de significados
através do código escrito. Com isso,
não se considera “alfabetizada” uma pessoa que fosse apenas capaz
de decodificar símbolos visuais em símbolo sonoros, “lendo”, por
exemplos, silabas ou palavras isoladas, como também não se
consideraria “alfabetizada” uma pessoa incapaz de, por exemplo,
usar adequadamente o sistema ortográfico de sua língua, ao
expressar-se por escrito (SOARES, 1985, p.21).

Diferente do conceito de alfabetização, o vocábulo “letramento” é um termo
que recorre de forma mais categórica aos elementos sociais da recepção do texto
escrito. Tal conceito surgiu nos discursos de especialistas da área de Educação na
segunda metade dos anos 80, sendo reconhecida como uma de suas primeiras
ocorrências uma menção encontrada no livro “O mundo da escrita: uma perspectiva
psicolinguística”, de Mary Kato, publicado em 1986 (SOARES, 2012).
No material em questão, a autora introduz o conceito afirmando crença em
que a língua falada culta “é consequência do letramento”. Seguindo tal concepção,
para Soares (2012), letrar e alfabetizar são ações distintas, embora estritamente
atreladas. Assim, a autora defende que, no âmbito pragmático, o ideal seria
alfabetizar letrando. Antunes (2009) clarifica tal asserção ao afirmar que letramento
se trata de
um conceito que ultrapassa a simples conquista das competências
em decifração dos sinais de escrita. Em estado de letramento já se
encontram as crianças que veem, que ouvem ou que manuseiam
diferentes suportes de escrita (livros, jornais, folhetos, anúncios,
avisos e etc.). Esse estado vai-se afirmando, vai-se ampliando,
continuamente, de maneira que, em estado de letramento, estamos
nós todos a vida inteira. Assim, entre escrita, leitura e escola se
estabelece uma vinculação de interdependência tão forte que
qualquer uma das três, necessariamente, leva às outras (ANTUNES,
2009, p. 192).

Antunes (2009, p. 204) parte do pressuposto de que o alfabetizar apenas
(como sinônimo de codificação e decodificação) não é suficiente. Antes disso, é
necessário “que o alfabetizado vá inserindo-se, sempre mais, no universo da
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comunicação escrita - o que se tem definido como letramento -, pelo contato com
diferentes materiais e objetivos de leitura”.
2.2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: FINALIDADE E UTILIDADE
Tendo em vista as definições propostas, pode-se realizar o seguinte
questionamento: qual a utilidade e consequente finalidade da alfabetização e do
letramento? A claridade quanto à compreensão de tal resposta permitirá um maior
engajamento e interesse na prática do ensino por meio de uma alfabetização e de
um letramento efetivos, seja por docentes ou gestores educacionais.
Primordialmente, é necessário compreender que a língua é um instrumento
de poder que adquire legitimidade na relação entre texto e contexto de produção e
circulação. É, portanto, por intermédio da língua que as relações sociais são
travadas e o indivíduo consegue assumir papel relevante diante da sociedade,
assumindo para si o poder de voz e lugar (ANTUNES, 2009).
Sendo assim, o contato com a língua e a sua compreensão mais profunda, a
partir das competências da escrita e da leitura, promovem a inclusão social, sendo
um exercício fundamental de cidadania. Basta considerar que uma pessoa que
desconhece suas leis, não sabendo interpretá-las e contextualiza-las, ou mesmo lêlas, dificilmente conseguirá exercer de forma efetiva sua cidadania. É nesse sentido
que a alfabetização e o letramento empoderam o indivíduo, dando-lhe condição de
vida, voz, poder e fala (ANTUNES, 2009).
Além disso, no âmbito técnico, a leitura (competência gerada mediante a
alfabetização e o letramento) favorece o acesso às informações em geral, bem como
permite o ensino escolar de conhecimentos científicos em todas as disciplinas. Por
isso, essa competência básica precisa ser adquirida e desenvolvida pelos alunos, já
que é ela o instrumento de transposição de todo e qualquer conhecimento
especializado (ANTUNES, 2009). Nessa linha de pensamento, Antunes (2009)
assevera que
a leitura é uma espécie de porta de entrada; isto é, é uma via de
acesso à palavra que se tornou pública e, assim, representa a
oportunidade de sair do domínio do privado e de ultrapassar o
mundo da interação face a face. É uma experiência de partilhamento,
uma experiência do encontro com a alteridade, onde,
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paradoxalmente, se dá a legítima afirmação do eu (ANTUNES, 2009,
p. 195).

Por essas reflexões, nota-se que a importância da alfabetização e do
letramento real (não apenas vinculado ao ensino simplista da decodificação, mas à
real compreensão daquilo que se escreve e se lê) está atrelada ao elementos
centrais da vida social e política que fazem do indivíduo um sujeito. É
essencialmente por esse intermédio que uma pessoa pode vir a se tornar um
cidadão detentor de seus direitos, com poder e fala efetivos, em conhecimento de si
e da sociedade que o cerca.
De acordo com Rojo (2010), as recentes abordagens dos letramentos
apontam uma distinção de práticas sociais de leitura, escrita e os usos da linguagem
em geral na sociedade letrada. Com o efeito da globalização, o mundo mudou e
essa mudança também chegou à escola. Rojo (2010) afirma que na década de 1990
atingiu-se a universalização do acesso à educação pública, porém ressalta que
ampliação e universalização não querem dizer permanência nem qualidade de
ensino, contudo essa ampliação de acesso impactou visivelmente nos letramentos
escolares, trazendo para dentro da escola letramentos locais ou vernaculares
desconhecidos e ainda hoje ignorados.
Para Rojo (2010), um dos objetivos principais da escola é possibilitar seus
alunos a participarem das várias práticas sociais que utilizam a leitura e a escrita
(letramentos) na vida da cidade, de maneira crítica, ética e democrática. A autora
preconiza que, para isso acontecer, é necessário levar em conta:
• os multiletramentos ou letramentos múltiplos, relacionar com os
letramentos valorizados institucionalmente os letramentos das culturas locais.
• os letramentos multissemióticos que levam a noção de letramento para o
campo da imagem, da música e não somente a escrita.
• os letramentos críticos e protagonistas “requeridos para o trato ético dos
discursos em uma sociedade saturada de textos e que não pode lidar com
eles de maneira instantânea, amorfa e alienada”, como afirmam Moita-Lopes
e Rojo (2004, p. 37-38, apud ROJO, 2010, p. 437)
No entendimento de Rojo (2010), o mundo contemporâneo coloca para a
escola inúmeras exigências, portanto as práticas e textos que circulam e são
abordados na escola vão se multiplicar e o letramento como conhecemos hoje,
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voltado apenas para as práticas de leitura e escrita de textos escolares (anotações,
resumos, resenhas, narrações, etc), não serão suficientes para atingir as três metas
que foram enunciadas anteriormente.
Por sua vez, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) preconizam que o ensino da
língua mostra-se frutífero quando ocorre a partir do agrupamento dos gêneros por
ciclos, considerando os diversos domínios sociais de comunicação, as capacidades
de linguagem envolvidas na produção e a variedade de gêneros orais e escritos. O
Currículo para a Rede Municipal de Cambé, Paraná (2016), apresenta um quadro de
gêneros que foi organizado a partir das experiências de ensino anteriores e visa
proporcionar o ensino de gêneros de relevância social, como se pode observar no
quadro abaixo.
Figura 1- Quadro dos gêneros textuais para trabalhos no Ensino Fundamental I

QUADRO DOS GÊNEROS
1º

2º

3º

4º

5º

NARRAR

Conto
Acumulativo

Conto de
Fadas

H.Q.

Fábula

Lenda

RELATAR

Relato de
Experiência
Vivida

Biografia

Carta Pessoal

Notícia

Reportagem

Carta do Leitor

Carta de
Solicitação/
Reclamação

Artigo de
Opinião

ARGUMENTA
R

EXPOR

Legenda de
Foto

Bilhete

Verbete
Enciclopédico

Anúncio
Publicitário

Sinopse

INSTRUIR

Receita

Regras de
Convivência

Instrução de
Montagem

Instrução de
Jogo

Regulamento

POEMA

Parlenda
Cantiga
TravaLínguas

Poema

Fonte: Cambé, (2016), baseado em Noverraz; Dolz; Schneuwly (2004)

Poema
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De acordo com o Currículo para Rede Municipal de Cambé (2016), o uso de
gêneros textuais como ferramentas de ensino e aprendizagem da linguagem torna
produtivos a alfabetização e o letramento por meio de características intrínsecas aos
textos. É afirmado no documento que, mediante as informações fornecidas pelo
estudo teórico do gênero e das dimensões ensináveis, fica a cargo do professor
planejar como se dará a transposição didática.
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3 O USO DE GÊNEROS TEXTUAIS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
Tendo em vista as reflexões quanto aos conceitos de alfabetização e
letramento, registradas na seção anterior, pouco se mantém na atualidade a
concepção simplista de uma alfabetização mecânica e superficial. Desse modo,
visando a uma prática pedagógica mais relevante, que toma como prerrogativa o
ensino interativo e contextual, uma série de propostas metodológicas foi concebida
ao longo do tempo a respeito do tema. Dentre elas, ressalta-se o uso de gêneros
textuais no processo de alfabetização e letramento, prática que será discutida nas
páginas seguintes.

3.1 OS GÊNEROS TEXTUAIS – DEFINIÇÃO
Ainda no primeiro tratado teórico ocidental referente ao estudo e
sistematização de obras escritas, a atenção quanto à existência de diferentes
gêneros textuais já é indicada. Aristóteles (2008, p. 38-42), nesse sentido, já
defendia que obras médicas eram distintas de outras de cunho poético, tecendo a
percepção de que os textos possuem gêneros específicos que os limitam e
diferenciam. Seguindo tal premissa, uma série de propostas foi cunhada desde
então, a fim de definir os gêneros textuais.
Em períodos mais recentes, uma corrente de pensadores tem elaborado seus
conceitos com base na associação entre gêneros textuais e o uso linguístico. A
designação de Bronckart (1999), por exemplo, surge do entendimento de como os
discursos se organizam. Nessa linha de pensamento, é defendido que todos os
textos se manifestam em um dado gênero textual; em outros termos, o gênero é
materializado por um texto que exige do produtor competência para escolher o
modelo que melhor se adequa ao contexto, a partir de elementos como sua intenção
comunicativa e interlocutor.
Dessa forma, o gênero textual constitui o texto em si com todos os seus
elementos linguísticos e extralinguísticos, considerando suas condições de
produção, recepção e circulação em determinado domínio discursivo. Nesse caso, o
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domínio discursivo se caracteriza como o meio social onde os textos são produzidos
e lidos pelos indivíduos (por exemplo, cotidiano familiar, escola, trabalho, religião,
entre outros); o qual irá influenciar significativamente sua forma e conteúdo
(BRONCKART, 1999).
Seguindo o mesmo caminho teórico, na concepção de gênero textual
abordada por Scheneuwly e Dolz, saber falar (não importa em que língua) é dominar
os gêneros que nela emergiram historicamente, dos mais simples aos mais
complexos. Articulando tais conceitos com suas estruturas de pensamento, os
autores afirmam que o gênero textual pode vir a ser compreendido de forma mais
fundamental como um instrumento discursivo (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). E
acrescentam:
os gêneros podem ser considerados, como instrumentos que fundam
a possibilidade de comunicação. Trata-se de formas relativamente
estáveis tomadas pelos enunciados em situações habituais,
entidades culturais intermediárias que permitem estabilizar os
elementos formais e rituais das práticas de linguagem.
(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 64).

Além disso, Scheneuwly e Dolz defendem categoricamente que os gêneros
textuais ocupam papel principal no ensino da fala e da escrita e propõem seu uso, a
fim de que se possam criar relações entre as práticas comunicativas escolares e não
escolares, fornecendo referências significativas no desenvolvimento do processo de
aquisição da leitura e da escrita. Com isso, torna-se possível promover o
reconhecimento da língua como fenômeno social, elemento fundamental de sua
constituição. Ao se referirem à prática educacional, os autores são enfáticos em
dizer que
o trabalho escolar, no domínio da produção da linguagem, faz-se
sobre os gêneros, quer se queira ou não. Eles constituem o
instrumento de mediação de toda estratégia de ensino e material de
trabalho, necessário e inesgotável, para o ensino da textualidade. A
análise de suas características fornece uma primeira base de
modelização instrumental para organizar as atividades de ensino que
esses objetos de aprendizagem requerem (SCHNEUWLY; DOLZ ,
2004, p. 51).

Marcuschi (2002, p.19), pesquisador brasileiro na área da linguagem humana,
defende posição similar. O autor define os gêneros textuais como sendo famílias
textuais que têm características convergentes, vinculados a necessidades
socioculturais. Estes podem ser caracterizados, portanto, como “eventos textuais
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altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos”. Embasado nesses pressupostos, o
autor afirma que “é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum
gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum
texto”, seja ele oral ou escrito (MARCUSCHI, 2002, p. 22).
Essa percepção tão bem associada ao elemento linguístico permitiu maiores
esclarecimentos da relação entre gêneros textuais, alfabetização e letramento.
Assim, por compreender esse elemento do texto escrito como um reflexo da
linguagem e, em última instância, da própria constituição humana, o uso de gêneros
textuais na prática de alfabetização e letramento tem sido estimulado por uma série
de razões, as quais serão abordadas a seguir.

3.2 GÊNEROS TEXTUAIS, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
A associação entre gêneros textuais e alfabetização se dá, principalmente,
por duas razões: sua adequação teórica/conceitual e a inefetividade da prática de
alfabetizar adotada historicamente em tempos passados. Quanto a esse último
elemento, Soares (2012) aponta que a maioria das pessoas que passaram pela
alfabetização até as décadas finais do século passado teve uma experiência com
ênfase na codificação e decodificação; no entanto, esse processo de “decodificar” as
palavras não necessariamente significava entender o que estava sendo lido. Com
isso, verificou-se ineficiência no processo escolar de alfabetização.
Esse fato levou muitos estudiosos da área educacional a se voltaram a outras
opções metodológicas e conceituais, vendo na aproximação do texto escrito
(especialmente no uso dos gêneros textuais) um caminho produtivo para uma
alfabetização e letramento efetivos e relevantes. Dentre os conceitos articulados
nesse sentido, nota-se que o conhecimento das funcionalidades e propriedades do
gênero propicia o desenvolvimento significativo da linguagem, haja vista que as
condutas humanas são mediadas e organizadas por essa competência
(BRONCKART, 1999).
Além disso, conforme já defendido por Bakhtin (1992), a atividade humana é
inesgotável e revela diferentes maneiras de representação da língua, tanto na fala
quanto na escrita. Tal reflexão enfatiza a importância de considerar o fato de que
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todas as esferas da atividade humana utilizam a língua em forma de enunciados/
gêneros textuais, os quais têm relação intrínseca com a intenção do locutor. Sendo
assim, ao compreender a aproximação de ambas as faces da língua e sua
potencialidade, empregá-las de forma conjunta nessa prática pedagógica se tornou
um caminho aparentemente efetivo para ir da alfabetização ao letramento.
Isso se dá, pois o gênero reflete as condições específicas e as finalidades de
cada uma dessas esferas, nas quais a riqueza e a variedade dos gêneros textuais
são infinitas. Para analisar os textos/discursos, portanto, é importante levar em
consideração os contextos, as condições e as situações, nas e para as quais eles
são produzidos. Desse modo, Bakhtin (1992) defende a concepção de língua (falada
e escrita) como fenômeno histórico, onde o gênero é considerado uma ação de
linguagem com foco na interação dos sujeitos.
É importante entender que nesse processo de ensino - aprendizagem de
língua não é suficiente apenas disponibilizar para os alunos modelos de textos, ou
seus gêneros. É imprescindível refletir sobre os elementos linguísticos e
extralinguísticos que constituem tais gêneros, considerando o contexto de uso dos
locutores e interlocutores.
Nesse viés, torna-se válida a efetivação da alfabetização e do letramento
mediante atividades com textos, os quais se materializam e auxiliam a organização
das diversas situações de comunicação vivenciadas no cotidiano. O trabalho com a
diversidade de gêneros textuais na alfabetização e letramento, portanto, oportuniza
ao aluno o envolvimento concreto em situações reais de uso da linguagem
(MARCUSCHI, 2002, p. 22).
Com base nesses princípios, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
1998) defendem os gêneros como fortes aliados no processo de ensino e
aprendizagem da Língua Portuguesa e propõem a utilização dos gêneros textuais
como objeto de ensino para a prática de leitura e produção. Assim, conforme
exposto por Scheneuwly e Dolz (2004, p. 179), “quando um gênero textual entra na
escola, produz-se um desdobramento: ele passa a ser, ao mesmo tempo, um
instrumento de comunicação e um objeto de aprendizagem”. É nesta perspectiva
que surge a Teoria de Gêneros Textuais, na qual os autores acima citados e tantos
outros consideram que a inserção de um gênero na escola é resultante de uma
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decisão didática com o objetivo preciso da aprendizagem (GODENY, PEREIRA e
SAITO, 2005).
O trabalho com os gêneros textuais na sala de aula auxilia na ampliação do
uso dos registros socialmente construídos da língua. Para que isso se efetive,
portanto, o estudante precisa conhecer como funciona a linguagem em diferentes
situações de comunicação e representação das diversas situações sociais em que
está inserido – algo viabilizado pelo contato com os mais distintos gêneros
(ANTUNES, 2009).
Conforme já mencionado, é necessário um trabalho metódico planejado e
refletido, a fim de que seja efetiva sua realização. Nesse sentido, é possível reunir
uma série de sistematizações dessa temática, dentre as quais destaca-se aquela
proposta por Antunes (2009).
Antes de descrever os elementos essenciais da prática de alfabetização e de
letramento a partir de gêneros textuais, a autora em questão critica as problemáticas
existentes no tocante aos recursos e tempos aplicados no ensino e à pouca
assimilação por parte do aluno. Antunes (2009) indica, no entanto, que, diferente do
que é feito até então, onde é lançada aos alunos a responsabilidade por tais
problemas, é necessário compreender que ao sistema escolar cabe tal ônus; haja
vista a forma como sua prática pedagógica é efetivada. A autora propõe seis
elementos fundamentais, os quais podem ser descritos resumidamente:
•

Privilégio da leitura, análise e produção de diferentes gêneros: A alfabetização
e letramento e seus processos extensivos devem privilegiar a leitura, análise
e produção dos mais diversos gêneros textuais. Isso porque os gêneros
indicam elementos sociais dos quais somos testemunhas e agentes
constantes – logo, permitem uma maior associação efetiva entre a língua e a
realidade. Além disso, “os critérios de escolha desses gêneros, conforme
cada estágio da escolaridade, poderiam advir das ocorrências comunicativas
atuais, ou seja, daquilo que, de fato, é usado no cotidiano de nossas
transações sociais” (ANTUNES, 2009, p. 213). Desse modo, seria possível
promover a elaboração de textos relevantes socialmente, o que aprimoraria o
interesse e maior presteza pela prática dialógica da aprendizagem. Além
disso, tal prática permitiria um início de formação e posterior ampliação do
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leque cultural que é formado também pelo contato com os mais diversos
gêneros.
•

Estudo da estrutura dos gêneros: Os gêneros em questão não devem apenas
ser lidos e produzidos, mas os elementos essenciais de sua formação e
constituição devem ser ensinados aos alunos. Tal aspecto permitirá uma
leitura mais inteligente e racional, gerando maior interesse pelos materiais
disponibilizados, aguçando, além disso, a criatividade. Desse modo, “a partir
da consideração dessa cara prototípica [de cada gênero] é que seriam
exploradas as variações que podem acontecer dentro de um mesmo gênero”.
(ANTUNES, 2009, p. 213). Com isso, seria afastado o foco da competência
escrita do simplismo da “correção gramatical ou da higiene ortográfica das
palavras” (ANTUNES, 2009, p. 214), dando espaço para uma relação de
ensino-aprendizagem mais completa que, considerando tais elementos
relevantes (como de fato são), leva em conta também os demais aspectos
formadores da língua e do texto escrito.

•

Motivações externas à escola: As motivações da produção textual dentro da
escola devem encontrar inspiração nas motivações externas ao ambiente da
instituição. Desse modo, deve ser ensinado o uso real da língua ao aluno,
sendo propostas elaborações de textos que sejam de fato relevantes aos
mesmos, e não desconexos de sua realidade, “sem traços da singularidade
autoral” (ANTUNES, 2009, p. 214).

•

Gramática a partir do texto: O ensino da gramática deve se dar mediante
requisição desses gêneros, “em função do que se poderia estabelecer, com
mais precisão e muito mais consistência, o alcance das nomenclaturas e das
irrelevâncias classificatórias.” Desse modo, “seria uma gramática dos
gêneros, voltada para os diferentes domínios sociais de ocorrência desses
gêneros, lugar onde a língua, de fato, cobra inteira relevância” (ANTUNES,
2009, p. 214).

•

Destaque da complexidade da variação: No ensino referente ao contato com
o texto escrito, é necessário expor a complexa relação entre a liberdade que o
sujeito tem ao exprimir sua criatividade individual, tencionada com os
compulsórios padrões naturalmente conduzidos pela sociedade na qual
encontra-se inserido (ANTUNES, 2009).
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•

Consideração pelo interlocutor: No uso dos gêneros, é essencial destacar o
interlocutor que recebe o gênero produzido, bem como sua influência na
escolha do modo de produção do gênero, tanto no que se refere a seus
elementos vocabulares, gramaticais e estruturais, quanto funcionais. Assim,
compreende-se “seu papel social particular, para levá-lo em conta na
dosagem da informação veiculada, na antecipação das posições contrárias e,
mais profundamente, na escolha sintático-semântica das unidades
linguísticas” (ANTUNES, 2009, p. 215).
Para auxiliar na atividade docente, podem ser utilizados instrumentos que

organizem o trabalho com o objetivo de otimizar o ensino e a aprendizagem do
gênero. A Sequência Didática/SD é uma das ferramentas propostas para auxiliar na
organização das dimensões ensináveis do gênero (CAMBÉ, 2016). Segundo
Schneuwly e Dolz (2004), a SD consiste em um conjunto de atividades para a
compreensão e produção de determinado gênero. Os autores definem as seguintes
etapas para a elaboração da SD: a apresentação da situação; a produção inicial; os
módulos; e a produção final.
Figura 2 - Etapas da sequência didática segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly

!
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 64).
De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a SD efetiva-se no
decorrer de todas as etapas propostas, objetivando levar o aluno a dominar
(compreender e produzir) um determinado gênero. A proposta dos autores ressalta
que a SD tem caráter integrador em relação à aprendizagem, pois não basta
apresentar um exemplar de determinado gênero com algumas questões de
interpretação, acreditando que o aluno irá assimilar o conteúdo e apropriar-se do
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gênero. Para os autores, se faz necessário um trabalho sistemático, modular e
reflexivo para que o aluno se aproprie dos conhecimentos relativos ao gênero em
estudo.
Em síntese, o esquema da SD de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) começa
com a situação inicial, em que o professor apresenta aos alunos uma situação de
comunicação com informações (quem produz, para quem, qual o tema central, qual
a finalidade de produção, quais as características da organização textual, entre
outras) sobre a produção de determinado gênero textual. Na fase seguinte, a partir
dessa base de conhecimentos, o professor propõe a produção inicial do gênero em
estudo, que revela ao professor o os alunos dominam do gênero e o que ainda
precisam aprender para chegar a um desempenho satisfatório. Numa fase posterior,
o professor trabalha módulos com atividades relacionadas às necessidades dos
estudantes, a fim de que se preparem para a produção final e mais qualificada do
gênero, que consiste na última etapa do processo.
No entendimento de Santos (2013), cada gênero textual possui traços
característicos próprios, como nome especifico; contexto de produção, recepção e
circulação; tema/objeto de estudo; função/objetivo; organização/estrutura;
linguagem/estilo. Essas características necessitam ser trabalhadas pelo professor
por meio de atividades que capacitem o aluno para a compreensão e produção do
gênero selecionado para trabalho em sala de aula.
A seguir, apresenta-se um quadro com os traços característicos do gênero
textual regras de convivência na sala de aula.
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Figura 3 - Quadro com traços característicos do gênero textual regras de
convivência na sala de aula

Traços característicos

Gênero textual

1 nome específico

Regras de convivência na sala de
aula

2 contexto de produção,
recepção e circulação
a) produtor
a) alunos e professores da sala
b) leitor previsto
b) alunos e professores da sala
c) suporte (material físico que c) papel, cartaz.
carrega o gênero)
d) tempo de produção
d) normalmente 1 aula.
e) lugar de produção
e) sala de aula.
f) evento deflagrador
f) cumprimento de uma atividade
escolar.
3 tema/conteúdo

Regras para bom convívio social e
aprendizagem de conhecimentos
em sala de aula.

4 função/objetivo

Definir/ apresentar ações/
comportamentos específicos a
serem seguidos pelas pessoas na
sala de aula.

5 organização básica/estrutura

Organizado em frases ou tópicos:
com título e lista de ações/atitudes.

6 linguagem adequada/estilo

Escrita formal, clara, concisa, com
uso de verbos nas formas infinitiva
ou imperativa.

Fonte: Elaboração da autora, com base em Santos (2013)
Santos (2013) destaca ainda a importância de se dominar esses traços para
ser proficiente em um gênero textual, portanto, para que o aluno seja capaz de
compreender e produzir determinado gênero textual, é necessário que ele tenha
clareza sobre os traços apresentados acima.
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3.3 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE ALUNOS DO 2º ANO DO
FUNDAMENTAL E OS GÊNEROS TEXTUAIS
Em seu livro, Coelho (1991, p. 28-31) propõe um modelo de inserção do
indivíduo no campo da leitura a partir do material próprio à sua fase de
desenvolvimento, dividindo-as em cinco fases (Pré-Leitor, Leitor Iniciante, Leitor em
Processo, Leitor Fluente e Leitor Crítico).
Devido ao escopo do presente trabalho, a atenção será voltada unicamente
às primeiras duas fases, as quais se concentra o período da alfabetização e
letramento efetivos. Tais fases são descritas pela autora da seguinte forma:
•

Período do Pré-Leitor (composto pelo que é denominado como primeira e
segunda Infância, dos 15/17 meses até os 3 anos e dos 3 anos em diante):
Nessa fase, encontra-se o princípio da percepção da realidade em redor por
parte da criança. Esse reconhecimento inicial é feito por intermédio do uso
dos sentidos, como o tato e demais recepções afetivas. Além disso, nesse
momento a criança começa a conquistar o que formará sua própria
linguagem, elemento que é impulsionado pela prática de nomear os objetos e
demais elementos da realidade em seu entorno. Nesse primeiro contato do
aluno com a linguagem verbal, torna-se indispensável a apresentação de
livros que são, em sua maioria, compostos por desenhos e imagens situadas
em ocorrências concretas. Nota-se também a constituição humorística e
repetitiva dos materiais produzidos e publicados para essa fase prévia de
leitura (COELHO, 1991).

•

Período do Leitor Iniciante (fase que compreende a idade entre os 6/7 anos e
os 8/9 anos, momento exato da alfabetização escolar): momento da
aprendizagem sistemática da leitura e compreensão de textos, bem como da
produção linguística por meio da escrita. Nesse momento, além de
compreender a realidade, essa começa a ser alocada em um processo de
socialização. Além disso, os elementos que circundam o indivíduo são
racionalizados, e os motivos, bem como as relações com suas
consequências, são compreendidos. No material textual próprio, nota-se que
é necessária ainda a ocorrência de imagens, sendo dispostas junto a
narrativas simples e lineares, como as fábulas e contos infantis. O elemento
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humorístico se mantém, atribuído a personagens que podem vir do real ou do
fantástico/maravilhoso. Os textos apresentados devem possuir, de forma
similar à linguagem, uma estrutura simples e linear, estimulando em suas
narrativas e proposições a imaginação, a afetividade e a inteligência do
sujeito (COELHO, 1991).
Essas proposições levam ao entendimento de que no processo de
alfabetização e letramento o texto/gênero escrito, por exercer papel fundamental,
deve ser empregado de forma pensada e bem articulada (ANTUNES, 2009). Antes
de encerrar, no entanto, a presente seção, algumas considerações podem ser
destacadas no que envolve a associação entre a alfabetização, o letramento do
aluno do Segundo Ano do Ensino Fundamental e o uso de gêneros textuais:
a) Em primeiro lugar, ambas as fases se tornam evidentemente importantes
na prática da alfabetização e do letramento, já que a primeira viabilizará e
potencializará (ou não) a segunda. Ainda assim, é notável que essa esteja
relacionada em grande medida ao âmbito familiar. A instrução, no entanto,
quanto ao material próprio para a apresentação nessa fase, bem como a
importância do processo, cabe essencialmente ao educador (ANTUNES,
2009).
b) No que se refere ao aluno e sua relação com os gêneros textuais, dois
elementos devem ser levados em conta. Primeiramente, seguindo a linha
de pensadores já explicitados, o uso de gêneros diversos na
aprendizagem permitirá uma expansão da habilidade da percepção da
socialização da realidade, presente no aluno desse ciclo educacional.
Desse modo, ter contato com diversos gêneros textuais viabilizará ao
aluno uma melhor identificação com a realidade, haja vista a variação
natural existente na sociedade que o circunda (ANTUNES, 2009).
c) Ainda assim, é importante levar em conta que, conforme exposto, o
indivíduo que passa por tal fase necessita do contato com gêneros
específicos que possam alimentar de forma mais efetiva sua
aprendizagem. Desse modo, o educador não pode incorrer no equívoco de
pensar que todo e qualquer gênero pode ser aplicado nesse momento
sem prejuízo do avanço educacional. Antes disso, o educador deve levar
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em conta os elementos positivos de tal associação (alfabetização,
letramento e gêneros textuais), recorrendo a estudos como o citado acima,
que orientam o professor na seleção de gêneros textuais significativos
para o trabalho em sala de aula (ANTUNES, 2009).
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4 METODOLOGIA
Esta pesquisa foi idealizada, devido às dificuldades encontradas pela
pesquisadora no processo de alfabetização e letramento nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental de uma escola pública da cidade de Cambé - Paraná, onde atua há 3
anos. Realizou-se inicialmente uma pesquisa bibliográfica (SEVERINO, 2007) sobre
os pressupostos teóricos que nortearam o presente trabalho, sobretudo, a relevância
do uso de gêneros textuais no processo de alfabetização e letramento.
O referido estudo bibliográfico fundamentou a elaboração de uma sequência
didática/SD sobre o gênero regras de convivência na sala de aula, aplicada no 2 º
ano do Ensino Fundamental da escola, em uma turma de 18 alunos, na qual a
pesquisadora era a professora regente. A aplicação da sequência didática não
interferiu no conteúdo a ser seguido pela turma, pois o município de Cambé - PR
organiza seu plano de trabalho docente a partir do modelo teórico sobre os gêneros
textuais, conforme já mostrado nesta dissertação.
Em consonância com as informações anteriores, a pesquisa também
identifica-se como de campo, pois aconteceu em espaço educativo escolar “A
pesquisa de campo é aquela que recolhe os dados in natura, como percebidos pelo
pesquisador. Normalmente, a pesquisa de campo se faz por observação
direta” (SANTOS, 2007, p. 29). Ainda caracteriza-se como pesquisa descritiva, em
razão de explicitar conceitos que servem de suporte para o trabalho, como
alfabetização, letramento e gênero textual.
O caráter analítico se efetiva nas informações e reflexões registradas a partir
dos resultados obtidos na aplicação do produto educacional e pela relação com os
fundamentos teóricos que alicerçam o estudo: “Analisar é explicar e criar uma teoria
aceitável a respeito de um fato/fenômeno/processo” (SANTOS, 2007, p. 48).
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4.1 ELABORAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL
O produto educacional, que tem como título “Sequência didática do gênero
textual regras de convivência da sala de aula: trabalho de alfabetização e letramento
com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental” (Apêndice), foi elaborado a partir da
prática docente da pesquisadora e do processo de formação obtida no Programa de
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais da Natureza, da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR.
A sequência didática foi aplicada em 6 aulas ministradas pela pesquisadora,
no mês de março do ano de 2019, em uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental
de uma escola pública localizada na cidade de Cambé – PR. Na próxima seção,
será apresentado um relato da aplicação da mesma, bem como informações e
reflexões a partir dos pressupostos teóricos discutidos nesse trabalho.
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5 RELATO DO PROCESSO DE APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL E
ANÁLISE DOS RESULTADOS
5.1 AULA 1
No início desta primeira aula, a professora organizou a turma em semicírculo
e retomou oralmente com os alunos algumas ideias – já discutidas no começo do
ano letivo – sobre os objetivos para os quais as pessoas usam a língua oral e escrita
no dia a dia. Entre as colocações surgidas, a turma relembrou que no cotidiano as
pessoas usam a língua para se comunicar com as outras pessoas do seu convívio
nos ambientes onde se encontram, por exemplo, na família, na escola, no trabalho,
na igreja. Então a professora explicou aos estudantes que cada uso oral e escrito da
língua forma um texto/gênero textual específico e apresentou alguns exemplos,
como conversa espontânea, pedido oral de informação, discussão, aula escolar,
conto de fadas, receita culinária, regras de convivência na sala de aula, bilhete,
fábula, notícia. Nesse diálogo, os alunos disseram que já haviam lido e produzido,
sobretudo em casa e na escola, alguns desses gêneros. De fato, o currículo da
Secretaria de Educação da cidade de Cambé prevê o trabalho com gêneros textuais
(Ver seção 2.2).
Em seguida, a professora distribuiu aos alunos um material impresso com
quatro textos – texto1: instruções de montagem de flor pela técnica origami; texto 2:
receita culinária; texto 3: regras de convivência na sala de aula; texto 4: jogo da
memória – para leitura e resolução de três questões (Apêndice). Primeiro, foi
solicitado que todos realizassem leitura silenciosa dos textos. Após isso, a turma
toda participou de leitura oral coletiva dos textos, em que cada aluno leu pelo menos
um trecho de um texto. A partir desse momento, passou-se à resolução oral das três
atividades.

Essa fase do trabalho pedagógico visou introduzir os alunos na

apresentação da situação de comunicação relacionada ao gênero selecionado para
estudo na Sequência Didática/SD, em consonância com a proposta de Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004, p. 64), em que o professor levanta o que os alunos
sabem sobre o gênero a ser mais profundamente compreendido e, em etapa futura,
produzido.
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A primeira questão solicitou que os alunos identificassem, de acordo com
seus conhecimentos prévios, qual dos quatro textos apresentados seria regras de
convivência na sala de aula. Para responder a essa atividade, foi necessário que os
alunos retornassem a cada texto lido, objetivando reconhecer características de um
gênero textual que para muitos, no decorrer de sua vida escolar (Educação Infantil e
1º ano do Ensino Fundamental), já tinham tido algum contato. O texto 3 foi indicado
adequadamente por todos os alunos.
A questão seguinte demandou que os alunos elencassem características do
texto escolhido como sendo regras de convivência na sala de aula. Os estudantes
foram unânimes em afirmar que o texto 3 traz frases com comportamentos a serem
seguidos durante as aulas para evitar situações de desrespeito, desatenção e
indisciplina, a fim de criar boas condições para a aprendizagem dos conteúdos.
A última questão instigou os alunos a refletirem e exporem atitudes
importantes para o convívio harmonioso dentro da sala de aula. Dentre as diversas
respostas, as três mais citadas foram: “respeitar o professor e os colegas”, “prestar
atenção na aula” e “manter a sala organizada”. O desenvolvimento das atividades
desta primeira aula permite salientar o quanto é promissor o uso de gênero como
ferramenta didática e objeto de ensino para a alfabetização e letramento da língua
(ANTUNES, 2009; COELHO, 1999), pois
A representação do gênero fixa o horizonte de expectativa para o
produtor e para o receptor. O gênero orienta não só as atividades e
as estratégias de leitura e escrita do aluno, mas também permite o
desenvolvimento de estratégias de intervenção organizadas em
função dos conhecimentos existentes sobre as estratégias utilizadas
pelos leitores e escritores iniciantes.
[...] um gênero é um pré-construído cultural histórico resultante de
uma prática e de uma formação social. A aprendizagem de uma
língua oral e escrita se faz pela confrontação com um universo de
textos “já existentes”. É uma apropriação das experiências
acumuladas pela sociedade. O ensino escolar, sob esse ponto de
vista, se organiza em uma perspectiva histórica e cultural. Trata-se
de contribuir para a construção de referências culturais. Referências
não somente aos textos dos patrimônios, mas também ao conjunto
da herança social inscrito nas redes da intertextualidade. Um gênero
é também um produto de configurações linguísticas cristalizadas,
sedimentadas e estabilizadas no decorrer do tempo. Ele se
apresenta como lugar para a aprendizagem integral dos recursos
linguageiros; aprender a escrever e a falar significa mobilizar esses
recursos (DOLZ ; GAGNON, 2015, p. 38-39).
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5.2 AULA 2
A aula 2 foi iniciada com a retomada da reflexão da aula passada sobre as
atitudes importantes para um convívio harmonioso em sala. Nas suas falas, os
educandos voltaram a enfatizar principalmente a necessidade de relações de
respeito entre os envolvidos na aula. Logo na sequência, cada aluno recebeu uma
folha impressa (Apêndice) para que, utilizando seus conhecimentos, escrevesse
algumas regras de convivência para a sala de aula da qual era participante. A turma
demonstrou boa receptividade com a proposta de produção textual e compreendeu
que a atividade poderia auxiliar o convívio na sala. Nesse sentido, essa prática
escrita se alinha à proposição de Soares (1999) referente a um dos principais
objetivos do ensino de língua na escola:
Desenvolver as habilidades de uso da língua escrita em situações
discursivas diversificadas em que haja:
- motivação e objetivo para ler textos de diferentes tipos e gêneros e
com diferentes funções;
- motivação e objetivo para produzir textos de diferentes tipos e
gêneros, para diferentes interlocutores, em diferentes situações de
produção (SOARES, 1999, p. 4, grifos da autora).

De acordo com a segunda fase do esquema de Dolz, Noverraz e Schneuwly
(2004, p. 64), essa primeira produção objetivou proporcionar à professora
diagnóstico dos traços enunciativos que os alunos realmente dominavam do gênero
regras de convivência na sala de aula, isto e, diagnóstico do grau de autonomia que
os estudantes apresentavam na produção desse gênero, e o que eles precisavam
aprender para que essas dificuldades pudessem ser trabalhadas nas atividades dos
módulos a serem implementados no decorrer da SD. A seguir, apresentam-se
produções dos alunos, nessa fase de aplicação da SD, representativas de algumas
das relevantes capacidades e dificuldades demonstradas pela turma e que serão
comentadas.
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Figura 4 - Primeira produção de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora

Figura 5 - Primeira produção de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Figura 6 – Primeira produção de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
Figura 7 - Primeira produção de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
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As produções textuais observadas indicaram que os alunos possuíam
razoável domínio sobre os traços fundamentais do gênero regras de convivência na
sala de aula. Enquanto leitores e escritores iniciantes (COELHO, 1999), eles
revelaram ter satisfatória autonomia nas dimensões desse gênero que necessitam
ser aprendidas – e ensináveis pela professora, em conformidade com os
apontamentos de Santos (2013) expostos na seção 3.2: nome específico; contexto
de produção, recepção e circulação; tema/conteúdo; função/objetivo; organização
básica/estrutura; linguagem adequada/estilo. Intui-se que esse bom desempenho na
produção do referido gênero em processo ainda inicial de estudo ocorreu devido às
experiências de leitura que a turma havia com tal gênero (Ver seção 2.2) e às
atividades implementadas em sala de aula, marcadamente na aula anterior de
apresentação da situação de produção (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p.
64).
As dificuldades dos alunos nas dimensões organização básica e linguagem
adequada chamaram a atenção para a necessidade de ampliação da aprendizagem
de determinados elementos para o desejável progresso na eficiência de produção do
gênero em foco. Quanto à organização básica, constatou-se que: os alunos não
colocaram título nos textos, embora o exemplar do gênero identificado na aula 1
trouxesse; a maioria dos textos não foi organizada adequadamente, pois trouxe mais
de uma frase/regra na mesma linha, separadas por vírgula ou sem pontuação
indicativa de separação, enquanto a organização típica do gênero consiste em pôr
uma frase/regra em cada linha, terminada em ponto final.
No que se refere à linguagem apropriada, verificou-se que a maior parte dos
alunos omitiu a letra “r” no final da forma verbal do infinitivo no início da frase,
escrevendo, por exemplo, “Respeita” em vez de “Respeitar”. Isso se deve,
provavelmente, em razão de influência da oralidade. Também ficou evidente nos
textos a necessidade de intervenções no processo de aprendizagem da língua
escrita no tocante à grafia de palavras, pontuação, acentuação gráfica e
segmentação da escrita. Todo esse movimento para sondagem e clarificação das
potencialidades e necessidades da competência linguística e textual-discursiva dos
alunos, por intermédio de ações pedagógicas por gênero textual, tende a contribuir
para a consolidação dos processos de alfabetização e letramento, segundo

38

estudiosos do ensino escolar de língua materna (ANTUNES, 2009; ROJO, 2009;
KLEIMAN, 2007; SOARES, 2012; TFOUNI, 2005; PRESSER, 2018).
5.3 AULA 3
Na aula 3, iniciou-se a terceira fase da SD (DOLZ; NOVERRAZ;
SCHNEUWLY, 2004, p.64), composta por módulos com atividades para
fortalecimento e consolidação das diversas dimensões do gênero em curso de
aprendizagem. Esta aula correspondeu ao módulo 1, com foco nas dimensões:
contexto de produção, recepção e circulação; tema/conteúdo; função/objetivo.
Após entregar aos alunos o material didático a ser usado na aula (Apêndice),
a professora solicitou que fizessem uma leitura silenciosa de outro exemplar de
regras de convivência na sala de aula, contido no material. Depois, a docente
realizou uma leitura oral do texto com a participação dos estudantes. Então a
professora abriu a palavra para os alunos falarem livremente sobre suas percepções
a respeito do texto lido. A ideia mais destacada pelos educandos foi que já estavam
familiarizados com aquelas regras presentes no texto, pois já as tinham escutado
desde que ingressaram na escola e que consideravam importante todos cumprirem
para o bom desenvolvimento das atividades na sala de aula.
A professora deu continuidade à aula, solicitando que os alunos lessem as
quatro questões da Atividade 1, refletissem, trocassem ideias e apresentassem suas
respostas.

Após a leitura das questões, as crianças estabeleceram um diálogo

produtivo, demonstrando real comprometimento com a própria aprendizagem e com
o trabalho proposto pela professora. A primeira e a segunda questão perguntavam,
respectivamente, sobre quem era o autor e o destinatário do texto lido. No começo
da conversa que a turma teve, algumas crianças disseram que o autor seria apenas
o professor e o destinatário somente os alunos, mas depois de ouvirem as respostas
e explicações de outros colegas da sala, todos entraram em consenso de que no
gênero regras de convivência na sala de aula professor e alunos assumem ao
mesmo tempo o duplo papel social de autor e destinatário do texto.
A terceira e a quarta questão impulsionavam o pensamento reflexivo dos
alunos para que respondessem qual o objetivo de produção do gênero regras de
convivência na sala de aula e como seria o ambiente em sala se não existissem
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regras. As respostas para as duas questões foram convergentes na turma, pois os
alunos reafirmaram que as regras servem para criar um clima de respeito e manter a
sala organizada.
As respostas dos alunos às quatro questões foram anotadas no quadro pela
professora e escritas por eles no material, conforme mostra o registro abaixo.
Figura 8 – Resposta de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Vale ressaltar que essas quatro primeiras questões do módulo 1 tinham
também como finalidade reforçar a consciência dos alunos para o caráter dialógico e
interacional de todo gênero textual e da escrita, porque
[...] a escrita é um trabalho no qual o sujeito tem algo a dizer e o faz
sempre em relação a um outro (o seu interlocutor/leitor) com um
certo propósito. Em razão do objetivo pretendido (para que
escrever?), do interlocutor/leitor (para quem escrever?), do quadro
espacio-temporal (onde? quando? e do suporte de veiculação, o
produtor elabora um projeto de dizer e desenvolve esse projeto,
recorrendo a estratégias linguísticas, textuais, pragmáticas,
cognitivas, discursivas e interacionais, vendo e revendo, no próprio
percurso da atividade, a sua produção. (KOCH; ELIAS, 2012, p. 36).

Para a realização da Atividade 2, ainda do módulo 1 da SD, a professora
propôs que os alunos observassem o que eles tinham de material para uso dentro
da sala de aula deles para as aulas de Língua Portuguesa. Então disseram que na
sala havia quadro de giz, quadro para avisos, mesas e cadeiras para professor e
alunos e estantes para guardar livros e cadernos. Importa esclarecer que nas
escolas de Ensino Fundamental do município de Cambé há as seguintes categorias
de professores: Regente 1, responsável pelas disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática e Ciências; Regente 2, responsável pelas disciplinas de História e
Geografia; Professor de Artes; Professor de Educação Física. Na escola em que
ocorreu a aplicação do produto educacional, existia na época uma sala específica
para a realização das atividades da aula de Artes, desse modo os materiais de uso
dessa disciplina eram guardados em ambiente próprio, e a escola não possuía sala
de informática, portanto os alunos não tinham acesso ao uso de computadores.
Dando sequência à aula, a professora leu oralmente para a turma as
seguintes regras: “Não morder o amigo. Levantar a mão para falar. Desligar os
computadores ao sair. Lavar os pincéis no final da aula. Cuidar dos materiais
escolares”. Em seguida, questionou os alunos para que, pensando na sala de aula
onde estavam tendo as aulas de Língua Portuguesa, respondessem quais das
regras lidas poderiam ser utilizadas. Os educandos conversaram entre si e com a
professora e concluíram que: na sala de aula de Língua Portuguesa, seriam
adequadas as regras “Levantar a mão para falar” e “Cuidar dos materiais escolares”;
a regra “Não morder o amigo” caberia mais na sala de aula de creche ou Educação
Infantil; a regra “Lavar os pincéis no final da aula” era apropriada para a sala de
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Artes; a regra “Desligar os computadores ao sair” seria aplicada à sala de aula de
faculdade ou escolas que possuem salas ou laboratório de informática.
A professora escreveu no quadro as conclusões consensuais dos alunos e
eles as transcreveram na folha impressa que receberam, como aparece no seguinte
registro.
Figura 9 – Resposta de aluno

!

Fonte: Arquivo da pesquisadora
Essas duas questões da Atividade 2 buscaram reforçar nos educandos a
intrínseca relação entre seleção de informações/conteúdos e lugar de produção do
gênero regras de convivência na sala de aula, chamando a atenção deles para o
fato de que a eficiência na produção de um texto envolve a compreensão ampla e
crítica da situação de interação social (KOCH e ELIAS, 2012;
MARCUSCHI, 2002; SANTOS, 2013; ANTUNES, 2009).

BAKHTIN, 2016;
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5.4 AULA 4
As atividades da aula 4, módulo 2 da SD (Apêndice), pretenderam ativar a
reflexão dos alunos sobretudo com relação à dimensão organização básica do
gênero regras de convivência na sala de aula, visto que tinham sido detectadas
dificuldades nessa dimensão na fase da produção inicial (Ver seção 5.2).
Para essa aula, a professora preparou previamente um cartaz com regras de
convivência na sala de aula, idêntico ao do material entregue aos alunos, e iniciou a
aula solicitando que atentassem ao cartaz. Em seguida, para resolução da questão
a, questionou-os se a forma de apresentação das regras estava adequada e
facilitava a compreensão. Prontamente os alunos disseram que, apesar de
reconhecer que eram regras de convivência na sala de aula, elas estavam escritas
todas juntas, na sequência, sem separação, e aquela forma de disposição deixava o
texto “confuso”, “bagunçado”.
Avançando na análise, a professora passou para a resolução da questão b,
pedindo para que os alunos tentassem dar sugestões de como as regras poderiam
ser organizadas para serem bem compreendidas. Não demoraram para se
manifestar sobre a ausência de ponto final nas frases e a inadequada disposição
das regras: “Professora, todo final de frase precisa ter ponto final e esse texto não
tem” e “Uma regra vem abaixo da outra”. Desse modo, os encaminhamentos
levaram os alunos a perceber a relação da dimensão da linguagem (colocação de
ponto final em cada frase/regra) com a dimensão da organização básica
(apresentação de cada frase/regra em uma linha).
Em momento posterior, a professora realizou uma nova leitura oral pausada
do texto e propôs que os alunos colocassem uma barra no lugar onde deveria ter um
ponto final, separando uma frase da outra. A maioria dos educandos conseguiu
resolver corretamente a questão, conforme o registro da Figura 10, porém alguns
ainda demonstraram insegurança e, portanto, a necessidade de auxílio para
compreensão mais sólida do conhecimento proposto para aprendizagem, como se
nota no registro da Figura 11. Então a professora reuniu esses alunos, realizou mais
uma vez a leitura oral das regras e reforçou as explicações, até que eles também
conseguiram finalizar adequadamente a atividade. A Figura 12 contém um registro
do texto passado a limpo pela turma, sinalizando desempenho satisfatório no
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domínio da composição organizacional do gênero regras de convivência na sala de
aula.
Figura 10 – Resposta de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
Figura 11 – Resposta de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Figura 12 – Resposta de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
A questão c, última dessa aula, solicitava que, com base nas reflexões das
questões a e b, os alunos identificassem entre quatro alternativas (estrofes e versos;
parágrafos e frases; lista de ações ou atitudes; sequência de quadrinhos) aquela que
correspondia à organização característica do gênero regras de convivência na sala
de aula. Com rapidez e acerto a turma indicou a alternativa “lista de ações ou
atitudes”. Ainda assim, a professora pediu aos alunos para que tentassem citar
exemplos de textos que apresentavam formas de organização descritas nas outras
alternativas, uma vez que já haviam estudado alguns gêneros textuais na Educação
Infantil e no primeiro ano do Ensino Fundamental, conforme proposta curricular da
cidade de Cambé. Quanto às alternativas “parágrafos e frases” e “sequência de
quadrinhos”, tiveram facilidade em citar o gênero conto de fadas para o primeiro
caso e o gênero história em quadrinhos para o segundo caso, pois eram textos
muito frequentes na rotina escolar desses alunos. Já com relação à alternativa
“estrofes e versos”, não souberam de imediato dar um exemplo. Por isso, a
professora mostrou-lhes um poema e assim os estudantes puderam perceber que
esse gênero se organiza em estrofes e versos.
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Ao final das atividades do módulo 2, observou-se que as crianças haviam
internalizado razoavelmente a configuração típica do gênero em análise. A propósito,
convém destacar a relevância do estudo da diversidade de gêneros escolares e não
escolares para o progresso da alfabetização e do letramento dos alunos:
A escola, já que é domínio social, também preenche a condição de
lugar de comunicação e, por isso, seleciona um grupo de gêneros
orais e escritos que fazem parte de seu cotidiano.
Consequentemente, deve explicitar as regras de composição desses
gêneros. O bom desempenho dos alunos nesses gêneros também é
relevante para, pouco a pouco, criar e reforçar seu interesse por
regular ou monitorar, eles mesmos, suas atividades e seus
comportamentos com a linguagem (ANTUNES, 2009, p. 70).

5.5 AULA 5
Os exercícios da aula 5, módulo 3 da SD (Apêndice), exploraram,
enfaticamente, a dimensão da linguagem do gênero regras de convivência na sala
de aula, com foco na sua marca linguística típica de conter formas verbais no
infinitivo, ou seja, verbos terminados em “ar, er, ir, or”. Além da oportunidade para
sedimentação de conhecimento sobre a regularidade ortográfica desses verbos,
conforme dificuldade detectada na aula 2 (Ver seção 5.2), visou-se levar os alunos a
perceberem como essas formas verbais estão relacionadas com a função social/
objetivo de produção desse gênero, que é regular o comportamento ou atitudes das
pessoas envolvidas na aula (SANTOS, 2013)
De acordo com o planejamento anual do Município de Cambé para o segundo
ano do Ensino Fundamental, o conteúdo verbo é trabalhado com o objetivo de que
os alunos reconheçam palavras que indicam ações ou atitudes referentes às
pessoas. Por isso, a professora iniciou essa aula com uma abordagem do conteúdo
verbo. Primeiro, deu pequenos pulos e pediu para que os alunos dissessem o que
ela estava fazendo. Responderam que estava “pulando”. Em seguida a professora
questionou-os sobre qual ação se realiza quando alguém está pulando.
Prontamente responderam “pular” e a professora grafou essa palavra no quadro de
giz.
Em um segundo momento, a professora narrou um fato do cotidiano deles
dentro de sala: “Quando um amigo cai e você o segura pela mão para que ele
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consiga se levantar, o que você está fazendo nesse momento?” Os alunos refletiram
e um deles respondeu: “Professora, quando um amigo nosso cai, nós temos que
ajudar ele.” A professora aproveitou o gancho e disse que quando ajudamos alguém
estamos realizando uma atitude muito bonita que é “ajudar”, e também escreveu
essa palavra no quadro. Avançando, a professora pediu que observassem com
atenção as duas letras finais das palavras escritas no quadro. Os alunos apontaram
facilmente: “Terminam em ‘ar’”.
Após esse início, a professora distribuiu aos alunos material para essa quinta
aula (Apêndice). Houve um tempo para leitura silenciosa da Atividade 1 e a
professora pediu que um dos alunos realizasse leitura oral do comando para
resolução do exercício, que orientava para circular as palavras indicativas de ações
ou atitudes que os alunos devem ter para uma boa convivência na sala. Para a
conferência das respostas, a professora pediu que cada aluno lesse uma palavra
que havia identificado. A turma respondeu adequadamente a atividade, como ilustra
o registro da Figura 13. Cabe salientar que a estratégia de abordagem do conteúdo
verbo, implementada pela professora no início da aula, auxiliou os desempenhos
dos alunos.
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Figura 13 – Resposta de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
No exercício seguinte, questão a, os alunos tiveram que copiar no quadro
apresentado as palavras que foram identificadas na atividade anterior. Novamente a
turma respondeu com acerto. Uma mostra disso consiste no registro da Figura 14.
Para fortalecer a aprendizagem, a docente pediu para que os alunos observassem
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as palavras escritas no quadro e tentassem encontrar algo em comum nas letras
finais delas. Notou-se que, com certa desenvoltura, a turma chegou à conclusão de
que todas as palavras terminavam em “r”. Então a professora questionou-os sobre
quais letras vinham antes da letra “r”. Os alunos concluíram que as palavras
encontradas eram terminadas em “ar, er, ir”.
Figura 14 – Resposta de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
Prosseguindo, a professora leu para os alunos as informações contidas no
item “Atenção”, presente no final da questão a, que reafirmavam a ideia de que
aquelas palavras escritas no quadro indicavam ações ou atitudes e eram terminadas
em “ar, er, ir,” e que também existiam palavras com essas mesmas funções
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terminadas com “or”, por exemplo, “pôr, repor, supor”. Para finalizar a aula 5, foi
solicitado que os alunos refletissem sobre o que haviam aprendido e escrevessem
nos espaços devidos da questão b, outras palavras/verbos de seus conhecimentos
com terminação em “ar, er, ir, or” que indicassem ações ou atitudes relacionadas às
regras de convivência na sala de aula. Com relação às formas verbais no infinitivo
terminadas em “ar, er, ir, or”, a turma conseguiu apresentar respostas adequadas,
como provam os registros das Figuras 15 e 16. No entanto, nenhum aluno soube dar
novo exemplo de verbo no infinitivo com final “or”: houve alunos que deixaram em
branco o espaço para exemplificação (Ver Figura 15) e alunos que repetiram o verbo
“pôr” colocado de exemplo no item “Atenção” (Ver Figura 16). Portanto, na ocasião a
turma não demonstrou maior familiaridade com verbos terminados em “or”, uma
explicação provável para esse fato pode ser a pouca idade dos alunos e
consequente pouca maturidade de experiências de uso na fala e na escrita com
esses verbos nos seus círculos de vivência social.
Figura 15 – Resposta de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Figura 16 – Resposta de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
Pela realização das atividades do módulo 3, evidenciou-se que os alunos
possuíam um bom domínio da base alfabética da Língua Portuguesa e puderam
expandir seus conhecimentos linguísticos, particularmente na escrita ortográfica das
formas verbais no infinitivo, relacionando-os com as questões das funções sociais do
uso desses elementos linguísticos no gênero regras de convivência na sala de aula,
portanto, indo da alfabetização ao letramento (SOARES, 2012; KLEIMAN, 2007;
ALBUQUERQUE, 2007; TFOUNI, 2005) e preparando-se para ler e produzir com
mais autonomia esse gênero textual escolar (ANTUNES, 2009; SANTOS, 2013).
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5.6 AULA 6
Enfim, essa sexta aula foi planejada como a fase de produção final, última
fase da SD que, em consonância com as proposições de Dolz, Noverraz e
Schneuwly (2004, p. 64), tem duas finalidades centrais: possibilitar aos alunos
colocarem em prática os conhecimentos que aprenderam durante o
desenvolvimento das atividades dos módulos; sinalizar para o professor os avanços
dos estudantes acerca das habilidades para compreender e produzir o gênero em
estudo.
Inicialmente a professora entregou para cada aluno o material da aula
(Apêndice) e fez uma leitura oral da primeira folha que trazia três orientações/passos
para os trabalhos do dia: cada aluno iria retomar seu texto produzido na aula 2 (Ver
seção 5.2); a turma selecionaria 10 regras; todos participariam da confecção de um
cartaz com as 10 regras selecionadas para expor na sala de aula. O primeiro passo
consistiu na retomada das produções iniciais pelos alunos. Cada estudante leu
silenciosamente seu texto e escolheu regras que considerava importantes para
compor o texto final da turma. No segundo passo, a professora mediou uma
produtiva interlocução entre os alunos, em que cada um deles pôde apresentar sua
proposta de regras e, através de argumentações, tentar convencer os demais
colegas sobre sua escolha. A professora também opinava sobre a relevância de
cada regra sugerida, mas não impunha suas ideias, buscando mais provocar a
reflexão da turma sobre o sentido e a importância de cada regra. Então, os alunos
em diálogo escolheram as 10 regras que foram anotadas no quadro de giz pela
professora.
No momento da escrita no quadro, a docente ia questionando os alunos a
respeito das adequações da organização estrutural e linguagem típicas do gênero
regras de convivência na sala de aula, a fim de que retomassem e efetivassem
características dessas duas dimensões do gênero, nas quais apresentaram
dificuldades na produção inicial (Ver seção 5.2) e que foram exploradas nos módulos
(Ver seções 5.3, 5.4, 5.5). Nesse sentido, acredita-se que foram alcançados, em
razoável medida, as duas finalidades principais dessa etapa, pois em relação à
dimensão da organização os alunos puseram título para o texto e sequenciaram
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uma frase/regra em cada linha, já quanto à linguagem colocaram ponto final nas
frases e grafaram as formas verbais no infinitivo com “r” no final. Constata-se esse
progresso dos alunos no registro da Figura 17 (exemplo de texto de aluno transcrito
do quadro para a folha de seu material) e no registro da Figura 18 (cartaz
confeccionado pela turma, como terceiro passo do trabalho do dia, e que foi exposto
na sala de aula).
Figura 17 – Produção final de aluno

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
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Figura 18 – Cartaz elaborado pela turma com regras de convivência na sala
de aula

!
Fonte: Arquivo da pesquisadora
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo empreendido nesta dissertação permitiu a construção de resposta
para a indagação deflagradora da pesquisa: Quais os impactos da aplicação de um
material didático com uso dos gêneros textuais para auxiliar os processos de
alfabetização e letramento de uma turma de alunos do 2º Ano do Ensino
Fundamental? A partir de suportes teóricos e metodológicos sobre alfabetização,
letramento e gêneros textuais, foi elaborado e aplicado um produto educacional que
consistiu numa sequência didática do gênero regras de convivência na sala de aula,
ou seja, em um conjunto de atividades para que alunos do 2º Ano do Ensino
Fundamental pudessem adquirir compreensão reflexiva desse gênero e produzi-lo
com certa autonomia.
Foram estabelecidos dois objetivos de pesquisa: descrever os processos de
aplicação de uma sequência didática referente ao gênero textual regras de
convivência na sala de aula junto a uma turma do 2º Ano do Ensino Fundamental de
uma escola pública da cidade de Cambé, Paraná; apresentar informações sobre a
aplicação desse produto educacional e refletir a respeito dos resultados obtidos. Os
relatos analíticos, constituídos das atividades implementadas, das respostas dos
alunos e dos comentários interpretativos relacionando prática-teoria, abonaram o
atingimento desses objetivos.
Considera-se oportuno pontuar algumas observações sobre a pesquisa. A
aplicação da sequência didática mostrou que o trabalho com gêneros textuais na
sala de aula impõe-se como instrumento pedagógico válido para promover o
processo de ensino-aprendizagem de língua materna dos educandos, mais
precisamente a alfabetização e o letramento, porque favorece o desenvolvimento
comunicativo e crítico dos alunos – as atividades buscam propiciar-lhes maior
domínio nos aspectos linguísticos (por exemplo, gramática e vocabulário), mas
sobretudo nos aspectos interacionais e discursivos (por exemplo, função social do
gênero).
A dinâmica de trabalho com gêneros textuais, neste caso particular com
regras de convivência na sala de aula, motivou a participação e integração dos
alunos, com demonstração de senso de responsabilidade pelo seu aprendizado e
senso de cooperação com a aprendizagem da turma como um todo. Essa dinâmica
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revelou-se pertinente para a formação de um aluno ser sujeito tanto da sua própria
linguagem, quanto cidadão que atua de maneira consciente no ambiente social de
seu convívio.
Observou-se que a exploração de gêneros textuais na prática escolar requer
planejamento e mediação consistentes do professor, de modo que selecione para
estudo gêneros adequados e significativos, elabore bem as atividades sobre as
dimensões ensináveis desses gêneros - valorizando o conhecimento prévio dos
alunos e ampliando sua competência para compreender e produzir os gêneros
selecionados – e instigue os estudantes a refletirem criticamente sobre os usos
desses gêneros na sociedade. Diante disso, é imprescindível uma formação sólida
do professor em relação aos pressupostos teóricos e metodológicos dessa proposta
pedagógica. E, claro, o êxito da prática docente também pressupõe que o professor
tenha clareza do ser humano que quer formar.
Importa ressaltar ainda duas ideias no tocante ao produto educacional gerado
nesta pesquisa. Primeiro, ele constitui um suporte didático de referência que pode
ser aplicado, com as adaptações pertinentes e considerando aspectos como o
conhecimento prévio da turma, a outros contextos educacionais. Também a
transposição didática do gênero regras de convivência na sala de aula e a mediação
docente relatadas podem servir de base para professores desenvolverem trabalho
semelhante com outros gêneros dos diferentes ciclos de escolaridade.
Segundo, as experiências vivenciadas no campo da pesquisa-trabalho pela
mestranda – professora pesquisadora – no decorrer do percurso de elaboração,
aplicação e avaliação da aplicação do produto educacional impactaram
substancialmente sua formação e prática profissional, transformando seu cotidiano
escolar, inclusive os atores nele envolvidos, particularmente ela própria e seus
alunos. Portanto, o produto educacional resultou na aproximação, valorização e
modificação de realidades e pessoas. Acredita-se que nesse sentido atingiu seu
objetivo primordial de transformação social.
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