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RESUMO

O ensino de gêneros textuais demanda contextualização e reflexão. Diante disso, o presente trabalho visou à
abordagem teórica sobre o ensino de gêneros textuais e sua aplicação numa turma do 2º ano do Ensino Médio, num
projeto de intervenção colocado em prática entre julho e agosto de 2013. A abordagem utilizou os gêneros presentes
no jornal impresso, material de leitura muito rico, porém visto com distanciamento pelos alunos. O objetivo foi
apresentar aos alunos o jornal de maneira interessante e contextualizada, bem como promover a prática de leitura,
escrita e reescrita em sala de aula, com foco especial no gênero notícia. Os resultados mostram o início da tomada de
consciência leitora e criadora por parte dos alunos, os quais debateram os textos apresentados e produziram novos,
empregando os elementos estruturais característicos.

Palavras-chaves: Gêneros Textuais. Jornal. Leitura e Escrita.

ABSTRACT

The teaching of textual genres demands contextualization and reflection. Before that, the actual work aimed the
theoretical approach about the teaching of textual genres and its application in a class of the 2nd year of High School,
in an intervention project put into practice between July and August of 2013. The approach used the genres present in
the printed newspaper, very rich reading material, but seen with detachment by students. The objective was to
introduce to the students the newspaper in an interesting and contextualized way, as well as to promote the practice of
reading, writing and rewriting in the classroom, with a special focus on the news genre. The results show the beginning
of the reading and creative awareness by students, which debated the presented texts and produced new ones, using
the characteristic structural elements.

Keywords: Textual Genres. Newspaper. Reading and Writing.

INTRODUÇÃO

O objeto deste artigo é o ensino de leitura e escrita pautado na intertextualidade entre diferentes gêneros e na

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/aplicacao_de_generos_textuais_no_ensino_medio_uma_intervencao_usa.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



produção escrita contextualizada. Discorreremos sobre essa questão descrevendo um projeto de intervenção aplicado
numa turma do 2º do Ensino Médio do Colégio Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite, entre os dias 24 de julho e 12
de agosto de 2013.

O texto está dividido em dois capítulos: o primeiro é voltado para a apresentação dos teóricos consultados antes e
após o início das atividades; o capítulo dois descreve a intervenção: a metodologia aplicada, a escrita e reescrita, a
avaliação e os resultados.

Durante toda a atividade foram trabalhados vários gêneros textuais, porém o gênero notícia teve maior destaque, por
ser objeto de um projeto maior, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do qual
participamos. O presente trabalho representa uma parte desse programa, que engloba o gênero jornalístico como um
todo, tomando notícias, reportagens, artigos, entre outros como objeto de ensino: é O Jornal em sala de aula, seu
título e objetivo maior.

A motivação para a produção deste artigo foi trabalhar a função da escrita e reescrita no processo de
ensino-aprendizagem, como duas atividades conjuntas que nem sempre são colocadas desta forma pelos agentes do
ensino. Geralmente, a escrita é uma atividade isolada, descontextualizada, sem objetivo e função verdadeiros; este
enfoque está ultrapassado, a sociedade contemporânea exige novos mecanismos de escrita, cabendo à escola
propiciar ao aluno desenvolvê-los de forma efetiva, extendendo sua capacidade leitora,escritora e crítica para além
das fronteiras escolares. As atividades aqui descritas buscam contribuir nesse sentido.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este trabalho tem como base os estudos linguísticos sobre o ensino de leitura e escrita, de gêneros textuais e, de
forma mais específica, as teorias sobre o texto noticiário. Ao pensarmos no ensino de leitura e escrita como uma
atividade contínua que elevará o aluno até os lugares exigidos pela sociedade - não limitada, portanto, ao ambiente
escolar-, estamos colocando os atos de ler e escrever enquanto mecanismos de vida e os sujeitos que os praticam
como agentes do mundo. Foi essa concepção que norteou a intervenção, realizada também com base na
intertextualidade.

Tomando gênero textual na concepção de Bakhtin (1992), trazida por Beth Marchuschi em Escrevendo na escola para
a vida (2010), como constitutivo das práticas discursivas e sociais, entendemos que os gêneros textuais exercem
papéis expressivos nas atividades de interação humana. Dessa forma, cada texto foi abordado junto ao seu contexto
de produção e circulação, e as suas implicações sócio-culturais em momento algum foram ignoradas. Os alunos,
enquanto sujeitos sociais, reconheciam cada um e, resgatando a memória discursiva, transformavam esses
conhecimentos prévios em material para o avanço da aprendizagem.

Se escrever na escola deve ser uma prévia do que será exigido ao aprendiz no espaço social (MARCUSCHI, 2010,
p.78) , então a atividade de escrita de gêneros deve ser contextualizada, do mesmo modo que a de leitura. Também o
objetivo da escrita e o leitor presumido devem estar claros, pois, do contrário, a atividade torna-se artificial e sem
potencial.

De acordo com os PCN (1998), os gêneros do discurso são instrumentos privilegiados para o ensino de língua
materna; devem ser, portanto, trabalhados com base em princípios linguísticos-discursivos bem delimitados. Para
esse trabalho, apoiei-me nos seguintes aspectos de observação de gêneros textuais, levantados por Lívia Suassuna
em Avaliação e reescrita de textos escolares: a mediação do professor (2011):

• natureza da informação ou do conteúdo veiculado;
• nível de linguagem (formal, informal, dialetal, culta etc.);
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• tipo de situação em que o gênero se enquadra (pública, privada, corriqueira, solene etc.);
• relação entre os participantes (conhecidos, desconhecidos, nível social, formação etc.)
• natureza dos objetivos das atividades desenvolvidas. (p.127)

Tais aspectos foram discutidos com os alunos a partir de cada um dos textos trabalhados, a fim de que o gênero não
se desvinculasse do seu contexto e a aprendizagem fosse enriquecedora ao máximo.

Como a atividade de escrita proposta foi moldada no gênero notícia, utilizamo-nos dos apontamentos de Maria Virginia
Brevilheri Benassi em O gênero “notícia”: uma proposta de análise e intervenção (2007). Ela traz algumas
características do texto jornalístico que podem servir ao professor para o trabalho com seus alunos: concretude,
expressão das aparências e não da sugestão, limitação do repertório verbal e redação em terceira pessoa (p.1794). E,
citando Lage (2004), traz outros aspectos presentes na linguagem jornalística, como

registros de linguagem (o formal e o coloquial), o processo de comunicação (uso quase
obrigatório da 3ª pessoa) e compromissos ideológicos (grandes e pequenas questões da
ideologia estão presentes na linguagem jornalística, porque não se faz jornalismo fora da
sociedade e do tempo histórico) (LAGE, 2004 apud BENASSI, 2007, p.1794).

A atividade de reescrita, último estágio do trabalho de intervenção, foi propiciada ao aluno por ser fundamental no
processo de ensino-aprendizagem, ao passo que é através dela que o aprendiz chega até o propósito primeiro da
interação/intercompreensão, à medida que relê e reescreve seu texto e alterna entre os papéis de escritor e leitor,
compreendendo melhor os mecanismos de construção de sentido (SUASSUNA, 2011).

Além disso, Suassuna (2011) traz que

esse segundo olhar pode ser de grande valor na transição entre o que o redator pretendia
produzir, o que pensa ter produzido, o que produziu realmente e o que deveria ter sido
produzido para o bem-sucedido funcionamento do texto junto ao leitor (p.121)

Isso está implicado no trabalho do professor em levar até o aluno a importância da reescrita. Segundo Marquesi , em
Escrita e reescrita de textos no ensino médio (2011), o ato de reescrever passa pela retextualização e, citando
Marcuschi (2003), categoriza-a em compreensão e reformulação, processos que só poderão ser realizados de forma
satisfatória se o escritor conhecer seu texto e sua função, não produzi-lo de modo artificial e se fôr capaz de construir
sentidos criativa e criticamente. Para isso, o texto precisa ser tratado como fenômeno sociocognitivo-interacional e de
acordo com o contexto de interesse do estudante (MARQUESI, 2011) .

2 METODOLOGIA E RESULTADOS

As atividades foram iniciadas no dia 24 de julho de 2013, no Colégio Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite, numa
turma do 2º ano do Ensino Médio. A metodologia, nesse primeiro dia, consistiu em, após a apresentação do projeto “O
Jornal em Sala de Aula”, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, partir para a apresentação do
jornal enquanto lugar de diversidade textual, falando das notícias enquanto textos com os quais os alunos têm contato
cotidianamente e fazendo uma relação com o facebook enquanto lugar de informação. Depois, entregamos
exemplares de jornais diversos, um para cada aluno, e solicitamos que eles os abrissem e atentassem para os
diferentes tipos de texto: a capa com o nome do jornal, a data de publicação, as manchetes e os cadernos . Nesse
ponto, falamos das divisões do jornal em cadernos de acordo com interesses específicos de esporte, cultura, lazer,
compras etc.

Após 10 minutos deixando-os terem contato com o jornal, pedimos para que eles escrevessem a manchete e o
conteúdo de uma notícia veiculada no exemplar que estavam lendo. Feito isso, solicitamos que, em casa,
procurassem a mesma informação em outra fonte, seja na internet ou em outro meio, e trouxessem as duas escritas
na próxima aula, que foi no dia 31 de julho.

Nesse segundo dia, o objetivo foi levar os alunos a perceberem a escrita enquanto espaço informativo, opinativo,
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subjetivo e tendencioso e promover um maior contato com a escrita jornalística. Para isso, recolhemos as atividades
solicitadas no dia 24 e, após escolher um exemplar que se encaixasse no que pretendíamos, escrevemos as
manchetes das duas notícias (uma recolhida do jornal apresentado dia 24 e outra escrita em casa) no quadro. Depois,
lemos as duas notícias, que tratavam sobre a chuva no sertão. A primeira, copiada do Jornal da Cidade, em janeiro de
2013, falava sobre as chuvas tão esperadas nos municípios do sertão sergipano, mencionando o numeral 100 % para
quantificar as precipitações. A segunda, encontrada na internet, no Jornal “Asa Branca” também falava das chuvas no
sertão, porém em cidades de outro estado, e trazia uma grandeza diferente: “choveu cerca de 115 milímetros”.
Partindo dessas observações, procuramos explorar as diferenças e semelhanças na forma como a informação foi
dada nos dois textos, observando os aspectos linguísticos, como os numerais que aparecem, a citação das cidades
onde o fato ocorreu e a previsão para os dias seguintes, presentes em ambas as notícias, ainda que de modo
diferente. Tais aspectos foram levados até a turma na forma de exposição oral e perguntas relacionadas ao que eles
puderam perceber nos textos abordados.

Para o dia 08 de agosto, traçamos os seguintes objetivos: possibilitar que o aluno perceba os aspectos que foram
abordados anteriormente em outros textos e as relações entre eles na configuração da escrita e do sentido; levá-los a
aperfeiçoar o conhecimento sobre a diversidade dos gêneros e explorar o conceito de paronímia e seu emprego em
textos de gêneros diferentes. A fim de atingi-los, trabalhamos a análise de duas notícias do jornal Superpopular,
levando em conta tanto a estrutura quanto o conteúdo e os sentidos trabalhados pelo autor. Encerrando a aula,
mostramos algumas fotos da manifestação ocorrida no dia anterior (07 de agosto), no próprio colégio, explorando as
mensagens dos cartazes que circularam. Os alunos se mostraram interessados, até porque foram eles mesmos que
os produziram e realizaram o evento. Por fim, solicitamos a produção de uma notícia que veicule a informação desse
acontecimento, para ser entregue dia 12/08.

A partir desse ponto, a produção textual foi iniciada. No dia 12 de agosto os textos foram entregues, dentre os quais
selecionamos o que se segue e cuja análise realizamos logo a seguir:

“Se somos o futuro do amanhã, porque o governo não dá valor

Esse foi um dos temas da manifestação que ocorreu no Colégio Estadual Profº Gonçalo Rollemberg Leite, no dia 7 de
agosto de 2013 às 15 horas, com o objetivo de melhorias na escola.

Os alunos do Gonçalo manifestaram-se por melhorias no ensino da rede publica. Na manifestação eles lutavam pelos
direitos, exigindo melhoria no lanche, na manutenção da escola e ocupações nos cargos da escola (como a falta de
professores em determinadas matérias).

Após a semana de avaliação e os dias de receso (férias) caso o governo não tome providência com o que fazer sobre
essa relação, os alunos afirmaram que haverá uma 2ª manifestação só que dessa vez saindo do Colégio em sentido a
uma paciata pacífica ao Palacio do Governo, reunindo todos os turnos da escola (manhã, tarde e noite). E não como a
1ª manifestação só do turno dos alunos da tarde. Professores apoia os alunos por um ensino de mais qualidade. E
assim os alunos agrada por uma resposta do governo até o receso.

Fonte de pesquisa: Na manifestação presente com alunos e professores.”

A aluna/escritora parte de uma das falas/reivindicações veiculadas no acontecimento que serviu de objeto da notícia,
empregando-a como manchete, o que resume o fato e, ao mesmo tempo, dá-lhe credibilidade, “provando” a
veracidade da informação. Sobre isso, BENASSI (2007, p.1794) afirma ser

“ importante relatar não só o fato, mas oferecer o máximo de dados possíveis para que ele
pareça verdadeiro e a notícia, confiável. Não basta que uma notícia seja verdadeira; é
necessário que ela pareça verdadeira.”

Partindo de um dos temas da manifestação, a aluna/autora confere um aspecto verdadeiro ao seu texto e provoca o
interesse do leitor. Entretanto, não traz as informações básicas que devem constar no título, respondendo às questões
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“Como Quando Onde Com quem”.

O relato de fatos numa notícia deve apresentar uma data precisa e a determinação do lugar onde ele ocorreu
(BENASSI, 2007). O texto analisado atende a esse princípio, pois seu parágrafo inicial traz a principal informação,
seguida do local e data, configurando, assim, o lead: “Esse foi um dos temas da manifestação que ocorreu no Colégio
Estadual Profº Gonçalo Rollemberg Leite, no dia 7 de agosto de 2013 às 15 horas, com o objetivo de melhorias na
escola”..

Outras informações que são responsáveis por detalhes mais importantes são colocadas logo em seguida, como a
causa do acontecimento ( melhorias no ensino da rede pública). Contudo, não se observam maiores detalhes do
evento, seu desenrolar e consequências.

É interessante a perspectiva de continuidade que a autora traz: “Após a semana de avaliação e os dias de receso
(férias) caso o governo não tome providência com o que fazer sobre essa relação, os alunos afirmaram que haverá
uma 2ª manifestação”. Ao registrar a fala dos principais envolvidos (os alunos) prometendo a continuidade do
movimento, a escritora está levando até o leitor a perspectiva de novas notícias acerca do acontecimento, o que
denota a preocupação em trazer ao público-alvo essa possibilidade futura. E essa é uma marca do texto jornalístico,
como o são também a concretude, marcada no texto pela transcrição de uma das falas do movimento; o tipo de
linguagem, entre o coloquial e o formal (ainda que com alguns desvios), clara e objetiva; e as marcas temporais ao
longo do texto – os verbos no passado ao narrar o fato e no futuro ao levantar a perspectiva de continuidade.

Partindo para uma análise linguística, observamos alguns problemas de ordem gramatical e textual. Primeiramente,
iremos apontar os de ordem gramatical. Há alguns desvios ortográficos concernentes à acentuação – “publica” – e ao
emprego do dígrafo ss – “receso, paciata”. Também ocorreram desvios de concordância verbal em “ocupações nos
cargo”, “professores apoia” e “os alunos agrada”, sendo este último caracterizado por um caso de ato falho
inconsciente no discurso – pensar que agradaria aos alunos uma resposta positiva do governo gera a aplicação dessa
palavra onde não é cabível, de forma inconsciente. São observáveis, porém, questões positivas: o emprego de
substantivos e verbos, fundamental para trazer mais concretude ao fato relatado e à sua descrição; e o uso da ênclise
em “manifestaram-se”, mais adequada à linguagem exigida pelo gênero.

Os desvios de ordem textual giram em torno da falha no uso de anáforas para retomar o que já foi dito: em
“ocupações nos cargo da escola”, o referente “escola” é repetido sem necessidade, o que compromete a clareza do
texto; do mesmo modo, em “professores apoia os alunos por um ensino de mais qualidade. E assim os alunos agrada
por uma resposta do governo até o receso”, o referente alunos deveria ter sido retomado através do processo de
anáfora; por fim, em “caso o governo não tome providência com o que fazer sobre essa relação”, de que relação se
está falando O referente está colocado sem nenhum antecedente que informe ao leitor do que se trata. Salvo esses
casos, o texto foi construído de forma coerente e coesa, mantendo ligações entre suas partes e o tema geral a que se
propõe.

A seguir, versamos sobre a reescrita da notícia feita pela sua própria autora.

Poucas modificações foram observadas como resultado do processo de reescrita. A mais evidente é a correção
gramatical, por meio da qual a aluna/escritora adequou todas as palavras que apresentavam desvio da norma padrão.
Outra alteração foi a operação de eliminação, citada por Marcuschi (1993) como pertencente ao processo de
retextualização. Os trechos “como a falta de professores em determinadas matérias” e “(manhã, tarde e noite). E não
como a 1ª manifestação só do turno dos alunos da tarde” foram eliminados, o que leva a inferir que a autora julgou as
informações desnecessárias, eliminando-as pela reflexão sobre seu funcionamento junto ao leitor, o que mostra que
deslocou-se do papel de enunciador para o papel de leitor. No entanto, tendo em vista o conteúdo do texto e as
condições em que foi elaborado, as informações suprimidas são relevantes, pois adicionam detalhes que tornam o
entendimento da ocorrência mais abrangente.

2.1 AVALIAÇÃO

A aluna cumpriu com o que foi exigido, veiculando a informação sobre a ocorrência da manifestação no colégio.
Foram observadas no texto as condições estruturais do gênero notícia (linguagem culta, objetividade, local e data do
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ocorrido), bem como o diálogo com o leitor ao trazer as expectativas ao redor do evento. Também observa-se que a
autora empregou seu conhecimento de mundo ao escolher um léxico apropriado para a escrita do gênero e empregou
o modelo interiorizado pelas leituras dos textos jornalísticos trabalhados em sala.

2.2 RESULTADOS

A aplicação de um método que envolve o trabalho com textos diversos potencializa o ensino à medida que torna o
conhecimento mais “palpável” e “atingível”. O aluno tem acesso ao conhecimento por meio daquilo que faz parte da
sua vida, do trivial ao fantasioso, tornando-se ele próprio objeto de aprendizagem para os outros alunos.

Com o gênero jornalístico, esses conhecimentos prévios acentuam-se através do caráter abrangente do seu objeto: a
informação. E, quando ela existe por meio dos mesmos sujeitos que irão metamoforseá-la em texto, inaugura-se um
riquíssimo quadro de diálogo entre produtores-receptores que jazem num único ser e que têm o poder de criar o relato
da seiva da própria matéria-prima: eles próprios formam a matéria, tornam o acontecimento real.

O aluno, então, aprendeu a ser ator e autor simultaneamente, da vida, dos textos, do mundo. Descobriu o refletir, tão
escondido no ensino, mas tão presente em cada passo do ser humano, dentro ou fora da escola. E o jornal deixou de
ser um amontoado de papéis velhos para se tornar um mundo de possibilidades contruídas por palavras, do qual esse
aluno é o reanimador (no sentido de dar utilidade, movimento) e pode vir a ser, até mesmo, o criador.

No entanto, os problemas encontrados, principalmente de ordem linguística, não podem ser ignorados. É preciso,
pois, um esforço maior na aplicação contextualizada e contínua dos gêneros textuais e na insistência no ensino da
prática de leitura e escrita de uma forma mais próxima do aluno e intertextualizada. Assim, o hábito de ler, escrever e
reescrever poderá ser desenvolvido cada vez mais, minimizando-se as dificuldades linguísticas e textuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades aqui descritas buscaram contribuir para um ensino de língua portuguesa mais dinâmico e
contextualizado, levando até os alunos aquilo que já conhecem, porém em uma perspectiva mais “educacional”. Cada
professor tem a missão de elaborar atividades que exijam do aluno o resgate do conhecimento interiorizado, a fim de
transformá-lo em matéria para a aprendizagem de novos conteúdos. A importância do trabalho com gêneros, então,
extende-se infinitamente, ao passo que a comunicação não se faz desvinculada deles e, por conseguinte, a própria
educação não se faz sem comunicação.
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