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Resumo:  
O presente relato corresponde a um trabalho desenvolvido no âmbito do Subprojeto “Língua 
Portuguesa em uso: trabalhando com as modalidades oral e escrita”, do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), e tem como objetivo principal 
mostrar a relevância de trabalhar com notícias na sala de aula para incentivar a oralidade e a 
escrita. A metodologia baseou-se na leitura de várias notícias sobre política, esporte, saúde, 
crimes e, no uso de imagens, esse método estimula a oralidade e desenvolve a sua capacidade 
de ler a linguagem não-verbal. A pesquisa está sendo realizada com alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental no Colégio Secretário Estadual Francisco Rosa Santos e no Colégio 
Estadual Paulino Nascimento e já apresenta resultados positivos. Assim, torna-se importante 
trabalhar com textos jornalísticos a fim de motivar o aluno a falar, ler, escrever e para mantê-
lo informado, enquanto cidadão, dos acontecimentos atuais da sociedade. 
 
Palavras - chave: Oralidade. Produção de texto. Notícias. 
 

 

Resumo:  
This reporting work developed within the Subproject "Portuguese language in use: working 
with oral and written arrangements", Institutional scholarship program for Teaching beginners 
(PIBID), and aims to show the relevance of main working with news in the classroom to 
encourage speaking and writing. The methodology was based on reading several news about 
politics, sport, health, crime and, in the use of images, this method stimulates orality and 
develops its ability to read nonverbal language. The research is being carried out with 
students of the 6th year of elementary school in College State Secretary Francisco Rosa 
Santos and Pauline Birth State College and is already showing positive results. Thus, it 
becomes important to work with journalistic texts in order to motivate the student to speak, 
read, write and to keep you informed, current developments in society. 
 
Palavras - chave: Oralidade. Produção de texto. Notícias. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os tipos textuais constituem-se de narração, descrição e dissertação, de modo que a 

narração representa um hipergênero, visto que engloba uma variedade de gêneros, entre os 

quais, as novelas, os contos, as fábulas, as notícias e as cartas pessoais. 

A tipificação corresponde a atos de fala específicos que determinam tipos de ações 

sociais que acontecerão, pois ao criar formas tipificadas ou gêneros, tipificam-se as situações 

presentes. Bazermam (2006, p. 31) afirma que “os gêneros tipificam muitas coisas além da 

forma textual. São parte do modo como os seres humanos dão forma às atividades sociais”. 

A extrema diversidade de gêneros do discurso torna-se infinita devido as incontáveis 

possibilidades de atividade humana. Nota-se a riqueza dos gêneros textuais e a forte presença 

dos mesmos na sociedade. As notícias, por sua vez, circulam o cotidiano de todas as classes 

sociais e podem transmitir uma variedade de emoções: alegria, surpresa, espanto e, inclusive, 

a indiferença do público leitor ou ouvinte. 

Realizar atividades a partir do gênero narrativo permite ao professor obter bons 

resultados no desenvolvimento da linguagem oral e escrita dos alunos. Segundo Cardoso 

(2000, p. 169) “a narrativa desempenhou um papel importante na passagem da Humanidade 

da oralidade para a escrita, por serem os textos narrativos os primeiros a constituírem a 

literatura”. 

Desde a infância a criança está em contato com a narrativa, no momento em que 

ouve uma história e quando aprende a escrever seu próprio texto narrativo. Cardoso (2000, p. 

18) considera que a narrativa é um dos aspectos mais importantes do processo linguístico 

humano. 

Entre os aspectos que caracterizam a linguagem das notícias, vale citar: objetividade; 

clareza; redução de adjetivos; presença de dados estatísticos; ênfase ao que, de fato, 

aconteceu. Nesse sentido, Faria (2005, p. 26) esclarece que “o texto noticioso é uma forma de 

narração com modo próprio de organização”. 

É interessante destacar que apesar da notícia ser definida como uma informação nova 

sobre um acontecimento recente, é possível perceber que, nos dias atuais, notícias acerca de 

determinados assuntos como a violência, são recebidas de modo trivial devido os constantes 
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casos de assalto, assassinato, abuso sexual, enfim, a violência tornou-se um assunto comum 

para a sociedade. 

Nota-se que as notícias estão muito próximas à realidade dos alunos, portanto torna-

se um objeto eficaz para trabalhar a oralidade e a escrita dentro da sala de aula, permitindo a 

realização de trabalhos em equipe e a interação da turma, além de proporcionar a leitura de 

textos visuais. 

 

2. A IMPORTÂNCIA DAS NOTÍCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

LINGUAGEM 

As notícias utilizam-se, geralmente, da linguagem verbal e não-verbal (visual) o que 

chama a atenção do público. Assim, as imagens assumem papel relevante para as notícias, 

tendo em vista que atraem o leitor para a leitura da informação ali presente. 

A forma pela qual os textos, fotos, desenhos estão dispostos nas páginas do jornal 

chama-se projeto gráfico ou diagramação ou ainda paginação. Faria (2005, p. 75) explica 

que “uma diagramação agradável favorece à leitura sem que haja muito esforço para 

decodificar os modos pelos quais o jornal se mostra, inclusive orientando o caminho da 

leitura”. 

No momento em que se fala sobre texto, pensa-se de imediato em texto verbal. No 

entanto, há outras formas de linguagem, como a dança, o teatro, a música e o desenho, pois a 

partir de tais atividades, o homem também comunica-se e expressa ideias, visão de mundo, 

sentimentos e mensagens. 

Todos os tipos de linguagem possuem influência de quem a utiliza, portanto, nenhum 

texto representa a cópia fiel da realidade. Fiorin (2007, p. 372) esclarece que “mesmo o texto 

não-verbal, recria e transforma a realidade segundo a concepção de quem o produz”. 

Nessa perspectiva, as notícias devem transmitir uma aparência de veracidade para 

garantir a confiança do público em relação às informações. Assim, o texto deve ser elaborado 

na 3ª pessoa do singular para evitar qualquer indício a respeito da opinião do jornalista e 

revelar apenas os fatos em si. Faria (2005, p. 76) informa que “uma regra básica da 
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propaganda jornalística é a ideia de credibilidade, esta por sua vez obtida pela suposta 

neutralidade, pela imparcialidade”. 

Bakhtin (2006, p. 265) explica que todo enunciado é individual, seja oral ou escrito, 

pois pode refletir o estilo e a personalidade particular de cada falante. No entanto, as notícias 

não podem revelar a opinião dos jornalistas, devem ser neutras e refletir apenas o assunto de 

maior interesse do jornal, portanto a elaboração das notícias exige muita cautela a fim de 

transmitir originalidade e ênfase ao acontecimento. 

A linguagem do jornal escrito é de fácil compreensão e permite uma leitura rápida e 

dinâmica. O leitor pode selecionar o assunto de seu maior interesse, ou melhor, o aluno pode 

escolher em um jornal as notícias que despertaram sua atenção, proporcionando uma leitura 

espontânea e motivadora. Além disso, a neutralidade dos jornalistas favorece a interpretação, 

pois permite que o aluno analise e elabore sua própria opinião acerca dos acontecimentos. 

As notícias permitem que o professor trabalhe a linguagem não-verbal, sendo de 

fundamental importância tal exercício, pois grande parte dos alunos não está preparada para 

ler e compreender determinados tipos de textos. Segundo Fiorin (2007, p. 373) a leitura de 

textos não-verbais exige muitas competências, assim o aluno precisa conhecer os conceitos de 

tema, figura, conotação, metáfora e outros. 

O método utilizado na pesquisa baseou-se no uso de imagens. O aluno visualizava 

uma figura e escrevia uma notícia a ela relacionada, desenvolvendo a imaginação e a escrita. 

Fiorin (2007, p. 375) afirma “como se aprende a ler um texto verbal, também se pode 

aprender a ler um texto não-verbal”. Falta, porém o devido incentivo para atividades que 

envolvam diversos tipos de linguagem. 

A partir do trabalho com notícias, foi possível abordar assuntos acerca da realidade, 

buscando analisar as informações sobre política, esporte, educação, acidentes de trânsito, 

enfim, possibilitar a interação do aluno com o mundo em sua volta e desenvolver-lhe o senso 

crítico diante dos acontecimentos da sociedade. Após explicar sobre as notícias que passam 

nos jornais, solicitei que criassem as próprias notícias e organizei um jornal falado na sala de 

aula, favorecendo assim o desenvolvimento da escrita e da oralidade dos alunos. 

Como o jornal é um veículo que tem como material a palavra, então considera-se que 

cabe ao professor de português a tarefa de organizar o jornal. No entanto, o jornal aborda uma 
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grande variedade de assuntos, portanto, torna-se um objeto de trabalho de todos os 

professores, ou seja, de todas as disciplinas. Nesse sentido, o jornal apresenta uma extensa 

diversidade de textos, ou melhor, vários gêneros textuais.   

O trabalho com notícias permite desenvolver tanto a leitura de textos verbais quanto 

não-verbais, pois é necessário resgatar a importância do texto visual para evitar que apenas o 

texto verbal tenha espaço no mundo da escrita. Faria (2005, p. 92) ressalta que “o peso do 

texto escrito em nossa formação é tão grande que até pouco tempo ainda se estranhava falar 

em ler uma imagem”. 

O ensino de língua portuguesa deve proporcionar ao aluno o domínio da linguagem, 

tornando-o capaz de ler, escrever e falar, pois tais habilidades são indispensáveis para a vida 

social e, de modo mais amplo, para o desenvolvimento tecnológico e científico da 

humanidade. Segundo Câmara (1983, p. 12) cada um de nós precisa saber usar uma boa 

linguagem para desempenhar o papel de indivíduo e membro da sociedade humana. 

Vale observar que as notícias são transmitidas em jornais escritos e falados, em 

revistas e na internet, desse modo, permite a realização de atividades orais e escritas, o que é 

de fundamental importância para a metodologia de ensino da linguagem. De acordo Câmara 

(1983, p.16) a civilização deu ênfase à escrita, porém é preciso não perder de vista que lhe há 

ao lado a expressão oral, mais antiga e mais básica. 

Cardoso (2000, p. 33) acrescenta que “o advento da escrita fez a oralidade 

desaparecer como objeto de estudo: por muito tempo, linguagem passou a ser sinônimo de 

escrita”. No entanto, a linguagem primária é a oral, é ela que está no cotidiano da sociedade, 

proporcionando a comunicação entre os homens e a interação do mundo. 

Torna-se necessário trabalhar a oralidade, reconhecendo seu devido valor, não 

apenas no aspecto lingüístico, mas em sentido mais abrangente, perceber que a comunicação 

oral é indispensável à sobrevivência do homem. Portanto, o papel do professor é fundamental 

para incentivar atividades que favoreçam a fala na sala de aula. 

Faria (2005, p. 25) esclarece “o texto jornalístico é visto apenas como fonte de 

informação e não como técnica para estimular a leitura mais complexa e também terreno fértil 

para a formação de alunos produtores de textos”, pois a escola ainda não reconhece o trabalho 

com texto noticioso como uma prática de leitura e escrita. 
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Nessa perspectiva, é necessário métodos de ensino que desenvolvam a escrita, a 

oralidade e a capacidade de ler e compreender textos verbais e não-verbais. Assim, é 

importante valorizar as notícias, visto que são gêneros narrativos que assumem um papel 

eficaz para o trabalho com diversos tipos de linguagem, além de motivar o aluno a assistir e 

ler jornais, conectando-o à realidade e oferecendo-lhe a possibilidade de entender melhor 

diversos assuntos e de refletir sobre a vida de modo crítico.  

Dentre os aspectos que se observa nas aulas de português, destaca-se a preocupação 

com o ensino da gramática normativa, gerando um estudo de regras soltas, sem relação com o 

uso da linguagem. Não se explora o trabalho com leitura e interpretação de texto, o método de 

ensino limita-se ao uso de questões fechadas e voltadas para a sintaxe.  

É preciso refletir sobre o método de ensino, pois a aula de português deve ser um 

laboratório de desenvolvimento da linguagem nas modalidades oral e escrita e não um 

ambiente de frustração que leva o aluno a acreditar que sua fala é “errada” e que ele não sabe 

escrever “corretamente”. Segundo Guedes (2006, p.35), é na aula de português que o aluno 

fica sabendo que sua fala está errada e descobre que não é ali que vai aprender a usar uma 

língua certa, pois o que se aprende na aula só serve para a prova de português.       

Silva (2000, p 24) ressalta “a promoção da leitura é uma responsabilidade de todo 

corpo docente de uma escola e não apenas dos professores de língua portuguesa. Não se 

supera uma dificuldade ou uma crise com ações isoladas”. É preciso que cada educador 

assuma seu devido papel no ensino de língua portuguesa e compreenda que ler e escrever são 

práticas fundamentais para a construção do conhecimento.  

A leitura ocupa, sem dúvida, um espaço privilegiado não só no ensino da 
língua portuguesa, mas também no de todas as disciplinas acadêmicas que 
objetivam a transmissão de cultura e de valores para as novas gerações. Isso 
porque a escola é, hoje e desde há muito tempo, a principal instituição 
responsável pela preparação de pessoas para o adentramento e a participação 
no mundo da escrita.  (SILVA, 2000, p. 16) 
 

É importante deixar claro que a escola precisa refletir a respeito de seu verdadeiro 

papel quanto ao ensino de língua materna, pois mais importante que ensinar a falar 

“corretamente” é ensinar o aluno a usar as falas adequadas ao contexto de uso. Cabe também 

à escola compreender que leitura e escrita são práticas complementares que permitem ao 

aluno construir o próprio saber sobre diversas áreas do conhecimento. 
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3. CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa está em andamento e já revela a importância de se trabalhar com 

notícias para desenvolver a fala, a escrita e a capacidade dos alunos de fazer leitura de textos 

não-verbais. Faria (2005, p. 94) considera que “a leitura, análise e interpretação de uma foto 

jornalística é uma das atividades mais ricas para serem feitas em sala de aula”. 

Segundo Cardoso (2000, p. 19) a alfabetização é um processo que pressupõe 

intricadas relações entre a oralidade e a escrita. Trata-se, basicamente, de um processo em que 

a língua escrita torna-se uma habilidade que se acrescenta à língua oral da criança e 

transforma suas formas de comunicação verbal. 

A motivação é indispensável para o sucesso da aprendizagem, portanto, é relevante 

buscar assuntos de interesse dos alunos e deixar claro que todos são capazes de aprender. 

Incentivando-os aos hábitos de escrever, falar e ler. 

Qualquer um de nós senhor de um assunto é, em princípio, capaz de escrever 
sobre ele. Não há um jeito especial para a redação, ao contrário do que muita 
gente pensa. Há apenas uma falta de preparação inicial, que o esforço e a 
prática vencem. (CÂMARA, 1983, p. 59) 
                   

O uso das notícias favorece o espírito crítico e uma visão ampla acerca do mundo a 

partir de uma boa discussão em sala de aula e de uma prática de leitura e análise de textos 

jornalísticos, visto que abordam temas da realidade como política, saúde, segurança pública, 

enfim, questões do cotidiano que fazem parte da vida dos alunos. 

Segundo Faria (2005, p. 14) o jornal é um dos ideais instrumentos da 

interdisciplinaridade, pois envolve uma variedade de temas utilizando uma grande diversidade 

de textos. O jornal escolar possui a palavra como objeto e atua como espaço para as seguintes 

atividades: aprendizagem de várias visões de mundo; conhecimento de uma série de assuntos 

e reflexão acerca da realidade do mundo. 

Assim, é importante valorizar os gêneros narrativos, visto que assumem um papel 

eficaz para o trabalho com a linguagem, além de motivar o aluno a utilizar a palavra, 
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oferecendo-lhe a possibilidade de aprender a expressar-se diante da sociedade e a adquirir 

conhecimento em diversas áreas. 

É importante dizer que o professor precisa ser um leitor para tornar seus alunos 

leitores, pois a aula de português só terá sentido se for dada por um leitor para leitores. Assim, 

Guedes (2006, P. 54) esclarece que “Cabe ao professor instalar no aluno o gosto pela leitura, 

transformar esse gosto em necessidade ensinando o aluno a enriquecer o que vive pelo que 

leu. O professor de português não pode esperar por um leitor; sua tarefa é construí-lo”.   

Mais humildade pedagógica, mais diálogo, mais liberdade para os alunos se 
expressarem, mais escuta e partilha dos significados atribuídos aos textos, 
mais ligação entre aquilo que se lê e aquilo que se vive, estes são os 
caminhos para uma leitura libertária e transformadora, tão necessária à 
sociedade brasileira de hoje. (SILVA, 2000, p. 24) 

 

Apesar das dificuldades no sistema educacional, é necessário confiar na capacidade 

do aluno e “plantar as sementes” da leitura prazerosa e da produção de texto espontânea para 

se obter sucesso no ensino de língua portuguesa. O professor é fundamental para a melhoria 

do ensino, portanto deverá assumir seu devido papel a fim de despertar o interesse dos alunos 

pelo mundo da linguagem, assim este aluno se tornará um cidadão participativo da sociedade 

e um leitor crítico do mundo em sua volta. 
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ANEXOS 

 

 

           

           Colégio Secretário Estadual Francisco Rosa Santos  

           Aluna: Thainara  da Silva Santos 

        Série: 6° ano / Turma: B 
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Colégio Secretário Estadual Francisco Rosa Santos 

Aluno: Sérgio Thyago 

              Série: 6° ano / Turma: B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 12

 

 

 

     Colégio Estadual Paulino Nascimento 

     Aluno: Charles Mateus  

     Série: 6 _  ano fundamental 
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          Colégio Estadual Paulino Nascimento 

          Aluno: Lucas Santos da Cruz 

          Série: 6 _ ano fundamental 


