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RESUMO

Este trabalho é resultado da pesquisa realizada para o trabalho de conclusão do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio – Belo 
Horizonte, no qual analisa-se o uso dos gêneros textuais na rotina dos alunos do segundo ano do ciclo de alfabetização com ênfase em suas 
funcionalidades e práticas pedagógicas a fim de desenvolver de forma completa a socialização dos indivíduos mediante sua participação na 
sociedade contemporânea com suas peculiaridades, como meios de comunicação e proposto por alguns autores como forma de letramento.  A 
pesquisa apresenta resultados baseados na observação da vivência, atividades e propostas realizadas nas turmas apreciadas pelo estudo, 
localizadas na cidade de Belo Horizonte, buscando a compreensão das relações estabelecidas entre professores e alunos quanto ao papel dos 
gêneros textuais para a interação dos mesmos em suas vidas cotidianas e como os gêneros textuais são capazes de aumentar as chances desses 
alunos de serem expressivos em sua rede de comunicação. Além da observação outros dados foram coletados por intermédio de entrevistas com 
as docentes das duas escolas distintas observadas. Os resultados foram organizados em três esferas de analise tais como: As disciplinas e os 
gêneros textuais, As atividades e os gêneros textuais e Os docentes e os gêneros textuais. Com o auxilio de caderno de campo e quadros de 
organização os dados foram coletados separadamente escola a escola, constatando os gêneros mais utilizados e a abordagem metodológica 
apresentada pelas professoras. Como base teórica utilizou-se o conceito de letramento (Soares, 2004), algumas outras definições sobre o 
trabalho com os gêneros textuais na formação do letramento ressaltando seu papel social (Marcuschi, 2002).  A pesquisa deliberou alguns pontos 
relevantes quanto ao uso dos gêneros nas turmas observadas e constatou-se que os gêneros são muito pouco usados com relação ao seu aspecto 
social, privilegiando atividades em que o texto era apenas um pretexto para o desenvolvimento de outras capacidades. Percebeu-se no discurso 
dos professores a dificuldade em que os mesmos encontram em trabalhar a alfabetização e o letramento em conjunto, alegando que a presença 
dos gêneros textuais que não estão diretamente ligados a seu contexto social são de difícil assimilação, formado assim sujeitos que apenas 
decodificam e codificam. Conclui-se então que existe uma real necessidade de os professores em sua pratica pedagógica investirem efetivamente 
na formação de sujeitos crítico e reflexivos e ainda que essas docentes compreendam a importância dos gêneros textuais no processo de 
alfabetização e letramento na condução de seus alunos para sua posição relevante em sociedade.
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