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Objetivos 

✔ Subsidiar o trabalho com gêneros 

textuais em salas de alfabetização; 

✔ refletir sobre o conceito de gênero 

textual e sobre possibilidades de 
entrada/trabalho com gêneros 
textuais na sala de aula; 

✔ analisar uma proposta de trabalho 

com gênero textual. 



Gêneros textuais 

 

 Todo texto se organiza dentro de um 
determinado gênero... 





















 





Gêneros textuais 

 Segundo Bakhtin (2000, p.279-287), 
gêneros do discurso são “tipos 
relativamente estáveis de enunciados” 
(grifo do autor) elaborados nas diferentes 
esferas de utilização da língua. Tomados 
como enunciados concretos (orais e 
escritos), refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada esfera pelo 
conteúdo temático, pelo estilo verbal e 
pela construção composicional. 



Tipos textuais 

* narrativo; 

* descritivo; 

*expositivo; 

* argumentativo; 

* Instrucional (injuntivo); 

 - conversacional; 

 - preditivo. 

 



Domínio discursivo 

  

 Esferas/instâncias de atividade humana 
que produz textos com algumas 
características comuns, isto é, o lugar 
onde os textos ocorrem/circulam (lugar 
de produção/recepção), como o 
literário, o religioso, o jornalístico, 
escolar etc. 

 



Gêneros textuais na escola 

  

Os gêneros textuais estão na escola? 

 

Se não, por que ainda não entraram? 

 

Se sim, como têm “entrado” nas salas 
de aula? 

 

 

  



 Como destacado por Souza e Leal 
(2012, p.09), “É comum ouvirmos 
professores alfabetizadores 
perguntarem: ‘Por que, apesar de 
usarmos textos diversos em sala de 
aula, trabalhando numa perspectiva do 
letramento, não conseguimos alfabetizar 
os alunos?’” (Unidade 5, Ano 1) 



O que se tem observado 

✔ crescente presença de textos em 

sala de aula; 

✔ foco apenas nas características dos 

gêneros; 

✔ trabalho sobre os gêneros; 

✔ predominância de situações de 

interação com os gêneros; 



 

✔ um gênero explorado na leitura serve 

de “mote” para a produção de 
outro(s) gênero(s), geralmente em 
função de sua temática... 

 



Um exemplo... 

 Leitura da fábula “A formiga e a 
cigarra”, de Esopo  exploração do 
texto e de suas características  

discussão sobre o assunto do texto e 
da moral do texto  proposição de 

uma produção textual em que seja 
noticiada a morte da cigarra  o 

texto produzido será exposto no 
mural da sala... 

 



Algumas questões: 

- os gêneros tornaram-se apenas 
pretextos para o ensino do sistema de 
escrita ou de outros conteúdos? 

 

- a presença de diversos gêneros em sala 
tem significado, efetivamente, um 
trabalho sistemático com gêneros?  

 



 Retomemos o foco da Unidade 6 que 
estamos estudando... 

 

 Os gêneros são apontados como 
potenciais “favorecedores” do 
trabalho interdisciplinar. 

 

  



 De acordo com Mendes, Cunha e Teles 
(2012), o trabalho com gêneros 
textuais cujo ponto de partida seja a 
área de Linguagens, pode se configurar 
como uma oportunidade de as crianças 
“participarem de situações em que 
possam desenvolver ou consolidar 
certos “Direitos de aprendizagem” (...) 



 (...) como os relativos à aprendizagem 
do componente curricular Língua 
Portuguesa (Leitura, Produção textual, 
Linguagem oral e Análise Linguística, 
incluindo a Apropriação do Sistema de 
Escrita Alfabética) em contextos de 
reflexão sobre os gêneros textuais, em 
atividades de textos cujas temáticas 
são de áreas diversas.” (Unidade 6, Ano 
3, p.6-7) 

 



  

 Ou seja, o trabalho com os gêneros 
textuais em uma perspectiva 
interdisciplinar não pode anular o 
trabalho sistemático de ensino do 
gênero.  

  



 Nesse sentido, o trabalho com 
sequências didáticas, conforme vimos 
discutindo, favorece a unificação dos 
“estudos de discurso e a abordagem 
dos textos, implicando uma lógica de 
descompartimentalização dos 
conteúdos e das capacidades.” 
(Unidade 6, Ano 2, p.21)   

  

 



Sequência didática 

Em relação ao ensino da produção oral e 
escrita, Schneuwly e Dolz (2004) mostram 
como a sequência didática pode ser uma 
importante ferramenta para se trabalhar 
gêneros textuais orais e escritos na escola. 
Segundo esses autores, “uma sequência 
didática é um conjunto de atividades 
escolares organizadas, de maneira 
sistemática, em torno de um gênero textual 
oral ou escrito” (Unidade 6, Ano 3, p.21). 

 



 Componentes uma sequência didática, 

conforme Schneuwly e Dolz (2004): 

✔ Apresentação da situação: exposição 

detalhada para os alunos da tarefa de 
expressão oral ou escrita que será realizada e 
preparação para a produção inicial. 

✔  Produção inicial: primeira produção, oral 

ou escrita, permite avaliar os conhecimentos 
dos alunos em relação ao gênero proposto e as 
capacidades que precisam ser desenvolvidas; 

 



✔  Módulos: são constituídos por 

atividades e exercícios diversificados que 
visam aprimorar o domínio do gênero 
textual em estudo. Nos módulos, são 
trabalhados os problemas detectados na 
produção inicial do texto. Cada módulo 
contemplará um dos problemas 
identificados e características do gênero, 
ou seja, sua estrutura composicional, seu 
conteúdo temático e seu estilo. 

 



 

✔ Produção final: é o momento em que o 

aluno coloca em prática os 
conhecimentos adquiridos e, junto com o 
professor, podem avaliar os progressos 
ocorridos. 

 

 



Esquema da sequência didática 



z 

✎ A forma como a sequência didática 

se estrutura supõe/exige um 
planejamento consistente, clareza 
em relação aos objetivos que se 
pretende alcançar e construção de 
uma visão de produção textual 
como processo em que, conforme 
Antunes (2003): 



✔ há um planejamento da escrita em 

função do gênero, do interlocutor, da 
esfera de circulação, do suporte; 

✔ acontece uma primeira versão; 

✔ é realizada a revisão e busca de 

conhecimentos para melhoria do texto; 

 ✔ ocorre a elaboração de uma nova 

versão.  

 



Retomando o exemplo... 

 Leitura da fábula “A formiga e a 
cigarra”, de Esopo  exploração do 
texto e de suas características  

discussão sobre o assunto do texto e 
da moral do texto  proposição de 

uma produção textual em que seja 
noticiada a morte da cigarra  o 

texto produzido será exposto no 
mural da sala... 

 



  

 Como traduzir essa proposta 
esquemática em uma sequência 
didática? 

 

       Uma possibilidade... 

 

  



Apresentação da situação 

 A alfabetizadora propõe para os alunos a 
produção de uma notícia para o jornal da 
escola, pois está sendo realizado o projeto 
“Notícias literárias” e cada turma foi 
convidada a contribuir com notícias sobre 
personagens de textos lidos em sala 
(fábulas, contos de fada, contos 
modernos...). Uma vez que a turma estava 
trabalhando com fábulas, a sugestão foi de 
escolher uma delas. 



Apresentação da situação 

Feita a escolha, a professora faz um 
levantamento junto com as crianças das 
principais características do gênero textual 
“notícia”. 

 

Direitos de aprendizagem: reconhecer 
gêneros textuais e seus contextos de 
produção. Antecipar sentidos e ativar 
conhecimentos prévios relativos aos textos a 
serem lidos pelo professor ou pelas crianças. 

 



 Na sequência, a professora traz, e também 
solicita que as crianças tragam, para a sala de 
aula diversas notícias e lê para/com os 
alunos, trabalhando oralmente a 
compreensão dos textos lidos e, novamente, 
chamando a atenção para as características... 

 

Direito de aprendizagem: compreender 
textos lidos autonomamente ou por outras 
pessoas, de diferentes gêneros e com 
diferentes propósitos.  

 



Produção inicial... 

   

 Nessa etapa, os alunos são solicitados 
a realizar uma primeira produção da 
notícia, obedecendo às seguintes 
condições da produção... 

 

 



 

 

  Continua... 



   

 

     

    Obrigada! 
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