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RESUMO 

 
O presente artigo consiste em um relato de experiências, realizadas no ano de 2008 no Colégio 
Estadual Industrial do município de Francisco Beltrão, a respeito do trabalho com gêneros textuais 
constitutivos do jornal escrito em situações de uso efetivo da língua. Para embasá-lo, inicia-se com 
uma revisão reflexiva sobre a teoria da enunciação, a seguir descreve-se as atividades realizadas, tendo 
como suporte o Jornal Mural com ênfase na produção de texto em situações reais. Na parte final, 
procede-se à análise a respeito dos desafios enfrentados e faz-se uma reflexão sobre os resultados 
obtidos. Pretende-se, através desse trabalho, compartilhar a trajetória efetivamente vivenciada em sala 
de aula no que se refere ao desafiador compromisso de transformar em ação os pressupostos teóricos 
norteadores da prática docente. 

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: língua em uso, gêneros jornalísticos, consistência argumentativa cartas de 

leitor.  

 

 

RESUMEN  
 
Este artículo es un informe de los experimentos, realizados en el año 2008 en el College Estadual 
Industrial de la ciudad de Francisco Beltrão, en relación con el trabajo con los géneros textuales 
constitutivos de periódico escrito en el caso de un uso eficaz del lenguaje. Para que embase, comienza 
con un examen de reflexión sobre la teoría de la enunciación y, a continuación, se describen las 
actividades y el apoyo como el Diario Oficial de Mural con énfasis en la producción de texto en 
situaciones reales. Al final, proceder al análisis sobre los desafíos y es una reflexión sobre los 
resultados. Es a través de este trabajo, compartir la trayectoria realmente experimentado en el aula con 
respecto a la difícil empresa para transformar en acción los supuestos rectores teoría de la práctica 
docente.  
 
 
PALABRAS CLAVE: lengua en uso, los géneros periodísticos, la coherencia argumental cartas de los 
lectores. 
 

 

                                                
1 Artigo elaborado como requisito proposto pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, em parceria com a 
Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento para apresentar os resultados do Programa de Desenvolvimento 
Educacional – PDE. 
2 Professora da rede pública estadual, participante do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na produção textual dos alunos do Ensino Médio percebemos, entre outros 

problemas, que é preocupante o números dos que apresentam inadequação e impropriedade no 

uso de argumentos ao defender seus pontos de vista. Refazer os textos com problemas – 

atividade, sem dúvida, necessária - nem sempre traz os resultados esperados a médio e longo 

prazo. No ano seguinte, e até no texto seguinte, as mesmas falhas são detectadas. Há que se 

buscar novas formas de fazer com que o aluno se identifique como sujeito da palavra e 

aprimore sua expressão escrita por meio de atividades significativas.  

Nesse sentido, gêneros que fazem parte do jornal escrito, de modo especial os textos 

opinativos como o Editorial, a Carta de Leitor, o Artigo, tomados como objetos de estudo, 

podem contribuir para que o aluno se posicione como autor/sujeito da palavra e podem ser 

importantes na busca da superação da artificialidade e da inconsistência argumentativa, 

problemas recorrentemente constatados na produção escrita. 

 Optar por ter o gênero textual como objeto de estudo, isto é, como próprio conteúdo, 

exige de nós, professores de Língua Portuguesa, além do imprescindível conhecimento 

teórico, a constante reflexão sobre a prática a fim de não cair na armadilha de mascarar 

concepções adotadas em abordagens aparentemente inovadoras sem, entretanto, atentar para o 

essencial e sem apresentar a devida consistência e continuidade.  

Por essa razão, iniciamos o trabalho, efetuando uma revisão reflexiva sobre a teoria da 

enunciação. Num segundo momento, relatamos experiências em sala de aula no trabalho com 

gêneros constitutivos do jornal escrito, com ênfase, inicialmente, no gênero carta de leitor, 

buscando detalhar as possibilidades do emprego da língua em uso na abordagem desses 

gêneros. Pretendemos trazer à discussão os desafios professor no trabalho efetivo de sala de 

aula: a dificuldade em pôr em prática a teoria estudada; a busca de estratégias de ação eficazes 

nas condições atuais; a necessidade de atentar para o essencial;  

Finalizamos efetuando uma análise reflexiva sobre as atividades desenvolvidas, as 

dificuldades encontradas no decorrer do processo e os resultados obtidos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 A base teórica que sustenta esse trabalho está ancorada na abordagem enunciativo-

discursiva de Bakhtin (1929-1953) segundo a qual a língua só se constitui pelo uso, 

materializada pelos sujeitos que interagem. De acordo com essa abordagem, a língua não 
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existe fora dos grupos sociais, desapegada de situações de interação e, conseqüentemente, o 

discurso só pode existir, de fato, na forma de enunciações concretas que, por sua vez, 

constituem os denominados gêneros do discurso.  

 Se partimos do pressuposto que, todas as vezes em que nos comunicamos, fazemos 

isso através do uso de  um gênero textual,  a compreensão do  funcionamento efetivo dessas 

realizações lingüísticas concretas é de grande importância  no desenvolvimento das 

capacidades de linguagem. 

 Dentre os autores que, seguindo as premissas básicas do pensamento bakhtiniano, 

ressaltam a necessidade de se efetuar o estudo dos gêneros na escola estão Dolz e Scheneuwly 

(1996 e1998), Rojo (2000) e Marcuschi (2002).  

Dolz e Scheneuwly (p. 49), inspirando-se numa concepção interacionista explicitam 

que trabalhar com os gêneros consiste em dar prioridade ao funcionamento comunicativo dos 

alunos “ajuda-los a construir uma representação das atividades de escrita e de fala em 

situações complexas, como produto de um trabalho e de uma elaboração”. Esses autores 

também sugerem que o estudo dos gêneros seja feito através de cinco agrupamentos: narrar, 

relatar, argumentar, expor e instruir ou prescrever. 

     Os gêneros da ordem do narrar compreenderiam a cultura literária ficcional (romance, 

conto, crônica, conto de fadas, piada...); os gêneros da ordem do relatar envolveriam a 

representação pelo discurso de experiências vividas situadas no tempo como relato de viagem, 

testemunho, autobiografia, notícia, biografia...; dos gêneros da ordem do argumentar fariam 

parte:  textos de opinião, carta de leitor , debate regrado,  resenha critica, ensaio , entre outros; 

os gêneros do expor serviriam para a transmissão e construção de saberes como, por exemplo,  

o texto expositivo,  o seminário , a  conferência, o relatório científico e os gêneros da ordem 

do instruir ou do prescrever seriam aqueles usados para regulação mútua de comportamentos 

como receita, instrução  de montagem, regulamento, regras de jogo, textos prescritivos (...). 

(Idem p. 60/61). 

Rojo (p. 30) observa que a necessidade de se valer dos gêneros textuais como objeto 

de ensino faz parte das orientações contidas no PCNs, mas alerta para a necessidade de os 

órgãos estatais levarem a efeito “providências no sentido de uma efetiva reorganização da 

formação inicial e contínua dos professores”. Marcuschi (p. 35) considera que trabalhar com 

os gêneros na escola constitui uma “extraordinária oportunidade de se lidar com a língua em 

seus mais diversos usos autênticos no dia-a-dia”. 
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Ainda, com relação ao trabalho com os gêneros textuais na linha do pensamento 

bakhtiniano e de seus seguidores, as Diretrizes da Educação básica do Paraná fornecem a 

seguinte orientação: 

 

O gênero, antes de constituir um conceito, é uma prática social e deve orientar a ação 
pedagógica com a língua, privilegiando o contato real do estudante com a multiplicidade de 
textos produzidos e que circulam socialmente. Esse contato com os gêneros, portanto, tem 
como ponto de partida a experiência e não o conceito. Essa percepção é fundamental para que 
não se caia na normatização do gênero, e, conseqüentemente, no que Rojo ( 2004, p.35) define 
como “pedagogia transmissiva das análises estruturais e gramaticais”, que dissocia a língua de 
sua função social. (SEED, 2006, p. 21) 
 

Grande parte dos gêneros são aprendidos informalmente, no convívio social, sem 

necessidade de treinamento específico. Há aqueles, entretanto, que requerem aprendizagem 

sistematizada como os textos literários, jornalísticos e científicos.  Cabe à escola o ensino dos 

gêneros formais e, para se obter bons resultados na aplicação desses pressupostos, é vital que 

se tenha uma concepção muito clara da natureza, das funções e das particularidades do 

enunciado nos gêneros textuais, a fim de que a abordagem metodológica se efetive de forma a 

garantir ao aluno o domínio eficaz das práticas discursivas.  

 

DA TEORIA À PRÁTICA 

 

O trabalho que realizamos com a língua em uso em sala de aula - neste caso 2º ano do 

Ensino Médio - e em atividades predominantemente interativas teve como objeto de estudos o 

gênero  textual  carta de leitor e outros gêneros constitutivos de um jornal escrito e recebeu, 

em linhas gerais, o encaminhamento metodológico que descreveremos a seguir.  

Com o objetivo iniciar com a apresentação do gênero carta de leitor, efetuamos a 

aplicação do material didático FOLHAS que havíamos produzido como parte das atribuições 

ao participar do PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional - SEED/SETI, do Estado 

do Paraná. 

Neste FOLHAS partimos do seguinte problema: Que alternativas tem o leitor ao 

concordar ou ao se indignar com matérias lidas em jornais ou revistas? Iniciamos efetuando 

um diálogo com o aluno sobre o conceito de gênero textual com o objetivo de situá-lo em 

relação à carta de leitor. Depois suscitamos reflexões sobre a pretensa neutralidade da 

imprensa e a necessidade de atenção, por parte de quem lê, para perceber a intencionalidade 

que permeia a matéria veiculada, fazendo a relação interdisciplinar com História. A seguir, 
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trabalhamos exemplos do gênero carta de leitor em atividades de análise da consistência 

argumentativa e dos recursos utilizados pelos autores dessas cartas na manifestação de seus 

respectivos pontos de vista.  Na seqüência, encaminhamos para leitura de matérias em jornais 

e revistas da atualidade com o objetivo de elaborar cartas para esses veículos de comunicação 

e orientamos a confecção de um jornal mural por equipe, estabelecendo relação 

interdisciplinar com Artes. O desenvolvimento das diversas atividades para a confecção 

desses jornais murais oportunizou a interatividade entre as equipes, bem como entre a equipe 

e a classe. Ao finalizar, o FOLHAS incentivamos o aluno a fazer uso do gênero enfocado 

como forma de se fazer ouvir pelos veículos de comunicação e por outros leitores. 

Com o objetivo de aprofundar o estudo sobre os gêneros textuais constitutivos do 

jornal escrito solicitamos que os alunos trouxessem exemplares de jornais para as aulas  e, em 

dupla, recortassem um tipo de texto de cada gênero, classificando-o e elaborando comentários 

com relação à linguagem, aos recursos utilizados e seus efeitos de sentido, à funcionalidade, 

ao público-alvo e a outros aspectos que houvessem despertado a atenção da dupla. A seguir 

cada equipe reuniu-se a mais outras duas (formando uma nova equipe com seis componentes) 

apresentar os textos selecionados, verificar se foram corretamente classificados (informativo, 

opinativo, publicitário, literário, de entretenimento, e outros) e escolher o texto e comentário 

julgados mais interessantes pela equipe para elaborar uma carta de leitor. A carta elaborada 

por cada equipe foi lida para a classe que teve como função analisá-la com relação: à clareza, 

precisão e objetividade das exposições; ao uso da linguagem padrão; ao uso adequado dos 

recursos que garantem coesão e coerência aos textos bem como à consistência e relevância 

dos argumentos apresentados. Após sugestões e correções as cartas foram reescritas e 

expostas na sala juntamente com o texto de jornal que a suscitou. Dentre as cartas de leitor 

apresentadas foi escolhida a que melhor atendeu aos requisitos do gênero para ser enviada ao 

órgão de comunicação. 

Na seqüência, lançamos para a classe o seguinte desafio: vamos ser repórteres por um 

dia? Cada aluno escolheu o tipo de gênero sobre o que deveria produzir o texto: editorial, 

notícia, reportagem, classificados, tiras humorísticas, coluna de opinião e outros. A 

recomendação foi para que atendessem às características do gênero escolhido, fossem 

criativos, e tivessem também a preocupação de que a matéria produzida não evidenciasse 

nenhum tipo de preconceito, ofensa ou desrespeito ao outro. As produções foram lidas em 

aula, comentadas, refeitas conforme sugestões e correções, agrupadas quanto ao gênero e 

expostas na sala.  
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Depois de estarem bem familiarizados com os gêneros jornalísticos, iniciamos a 

elaboração do jornal mural do colégio, adotando, com a classe, os seguintes procedimentos: 

a) Coleta de sugestões de nomes para o jornal e escolha, através de eleição, da 

denominação preferida pela maioria. 

b) Realização de debate em classe sobre os procedimentos necessários para elaboração 

do jornal: número de seções, redatores, colaboradores, critérios usados na seleção do 

material, forma de funcionamento da coluna do leitor, divisão das atividades por 

equipes, formas de revisão dos textos antes da publicação. 

c) Exposição das matérias no mural seguindo orientações da professora de Artes 

quanto aos aspectos visuais do jornal. 

d) Avaliação dos resultados da publicação observando-se: o interesse demonstrado 

pelos leitores, a manifestação dos mesmos através de críticas e sugestões, bem como 

a autocrítica dos alunos-autores. 

e) Discussão em classe sobre os ajustes necessários para a edição seguinte. 

 

 Para cada uma das edições, seis realizadas até o presente momento, foi escolhido um 

tema para merecer destaque especial. Esse tema foi abordado pelas equipes encarregadas do 

editorial, da entrevista e de uma das reportagens. Iniciamos com a preservação do meio 

ambiente, uma vez que a primeira edição foi afixada no início de junho; a segunda edição teve 

como tema destaque o dia dos namorados; a terceira as festas juninas; a quarta o Dia do 

Estudante; a realidade brasileira, suas potencialidades e desafios foi o destaque da quinta 

edição e para a sexta edição optou-se pelo Dia do Professor.   

  

OS DESAFIOS 

 

Persistir na proposta inicial: trabalhar com a língua em uso e envolver a classe inteira 

em todas as etapas do processo demandou tempo e esforços que não prevíramos. 

 O rodízio de atribuições das equipes gerou freqüentes problemas: trocar a coluna do 

entretenimento pelo editorial ou a reportagem, por exemplo, suscitava discussões que 

pareciam não ter fim, e a atitude firme que precisávamos tomar para resolver os impasses 

gerava, muitas vezes, descontentamento. A falta de criatividade, ou excesso de acomodação 

em alguns casos, originava matérias repetitivas na forma ou até no conteúdo. Um grupo, por 

exemplo, realizou uma entrevista interessante com duas pessoas na primeira edição e lá 

estavam essas mesmas pessoas sendo entrevistadas por outra equipe na edição seguinte. 
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 Afixamos, também, um envelope grande ao lado do mural na tentativa de conclamar 

os leitores para que se manifestassem com críticas, ressalvas e sugestões por meio de cartas de 

leitores que seriam publicadas na edição seguinte, mas a interatividade não ocorreu. Foi 

necessário que uma das equipes saísse a campo para colher essas manifestações. Nessa busca 

pela receptividade, recebemos uma colaboração valiosa do bibliotecário da escola que 

perguntou: cadê as fotos desse jornal?  Vocês já viram jornal sem foto? Tínhamos caprichado 

na ilustração de algumas matérias, mas não havíamos pensado nisso! Na edição seguinte uma 

das equipes, realizou uma reportagem sobre a limpeza da escola no início e no final do 

período, ilustrando com fotos das salas na primeira e última aula e perguntando ao leitor qual 

das salas ele consideraria a mais organizada. Foi um sucesso. Só houve reclamações dos 

alunos do período da tarde que não haviam sido fotografados. 

A coluna que sempre despertou maior interesse em todas as edições foi a dos 

recadinhos, pequenas mensagens que os alunos das diversas turmas podem enviar uns aos 

outros através do jornal, se desejarem. È a seção mais delicada, merece um cuidado muito 

especial pelos problemas que pode gerar. Foi impossível não estabelecer algumas linhas para 

censurá-los.  Apareceram recados obscenos, ofensas, deboches explícitos ou implícitos, entre 

outros não politicamente corretos. A título de ilustração, transcrevemos um desses recadinhos 

omitindo, por questões óbvias, o nome do aluno. 

 

Para T. - 8ª B 

Faz tempo que estou observando você,de longe você é notado, sendo minha inspiração... 

Eu sempre vou comprar alguma coisa na cantina porque você está lá!!! Você é o sol que 

ilumina meu dia, estou muito apaixonada por você e te conheço só faz um ano e meio!!! 

Mas eu sei que você não gosta de mi, então nunca vou te falar quem eu sou de verdade, 

fofura do meu coração!!! 

Então eu fico te olhando de longe, quem sabe um dia você se toca de quem eu sou!!! 

MENINA ANÔNIMA 

      

 Aparentemente inofensivo, esse recadinho havia sido escrito por outros meninos da 

sala e endereçado a um aluno obeso, vítima constante de brincadeiras de mau gosto na hora do 

lanche. Felizmente, uma das meninas de outra equipe alertou sobre o fato antes da edição ir 

para o mural. 

 A maior dificuldade, contudo, foi a realização do trabalho coletivo com relação à 

correção das matérias. Muitas vezes a tentação de levar os trabalhos das equipes para casa e 

trazer corrigido nas aulas seguintes era muito grande, daria menos trabalho, seria muito menos 
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desgastante, mas fizemos o possível para não fazê-lo, já que proposta era trabalhar com a 

língua em uso, realizando os estudos de sistematização gramatical conforme os desvios da 

norma culta fossem aparecendo e tínhamos clareza de que isso só seria significativo se ficasse 

claro para os alunos por que, e com que finalidade, precisávamos estudar determinado 

assunto. 

 De modo geral, podemos dizer que não foram poucos os percalços ao longo do 

caminho até o momento, mas nada que se constituísse um entrave para a continuidade da 

proposta, pelo contrário, foram os desafios que serviram para promover com a classe uma 

reflexão sobre as inúmeras variáveis que envolvem a comunicação escrita: seu poder, suas 

limitações, a força das imagens, a necessidade de se atender às normas de correção 

gramatical, a nem sempre fácil tarefa de se fazer entender, e, fundamentalmente, a 

importância de se levar em conta o leitor, sem o qual a escrita não tem razão de ser. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Nosso trabalho não apresenta nada de inovador, nem era esse o objetivo. O que 

buscávamos, aproveitando a oportunidade de contato com a Instituição de Ensino Superior, 

através da participação no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), do Estado do 

Paraná era, tendo como suporte a orientação da Drª. Rosana Becker – UNIOESTE/Cascavel, 

não só aplicar a concepção teórica com a qual, em linhas gerais, já trabalhávamos, mas fazer 

isso de forma contínua, eficiente e abrangente, ancorada em um projeto amplo e compatível 

com a realidade que enfrentamos, diuturnamente, em nossas salas de aula. Nesse sentido, 

consideramos que nossa meta foi alcançada. 

 É evidente que, fazendo uma análise reflexiva sobre todo o desenvolvimento das 

atividades, percebemos que alguns procedimentos precisam ser aperfeiçoados ou até mesmo 

revistos. Um deles é estabelecer, por escrito com a classe, algumas linhas gerais de ação e 

regras a serem seguidas. Isso pode ser um instrumento valioso para resolver os impasses que 

sempre ocorrem e tumultuam o desenrolar do processo. Outro, é manter um contato profícuo 

com os demais colegas da disciplina. Procuramos promover a interdisciplinaridade com 

História, Arte e Geografia, mas nos faltou o contato mais estreito com os professores de 

Língua Portuguesa, consideramos que num trabalho em equipe o resultado poderia ser mais 

enriquecedor. 

 O que obtivemos de mais positivo foi, sem dúvida, o aprimoramento da escrita dos 

alunos através do trabalho com gêneros jornalísticos. É necessário, todavia, mencionar 
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também que, ao persistirmos na - nem sempre fácil - proposta de efetuar o estudo da 

sistematização gramatical com base nos desvios da norma observados durante as correções 

das matérias a serem publicadas, reforçamos definitivamente a convicção sobre que 

procedimento gera resultados mais satisfatórios em se tratando de sistematização gramatical. 

Continuamos, concomitantemente trabalhando com outros conteúdos, previstos ainda no 

planejamento anual da série, mas foi perceptível a diferença no grau de assimilação entre 

essas duas formas de trabalho. A título de exemplo, quando surgiu um caso de emprego 

inadequado do sinal indicativo da crase e a classe inteira buscou a solução do problema, 

pudemos perceber o real sentido de atividades significativas e a importância do trabalho com 

a língua em uso. O resultado foi surpreendente, nunca havíamos obtido resultados tão bons no 

estudo desse assunto. 

 Ao efetuarmos, em linguagem simples, o relato dessas experiências no trabalho com a 

língua em uso, esperamos incentivar os colegas que estão em sala de aula, local em que a 

teoria mostra (ou não) a sua eficácia, a fazerem o mesmo. Acreditamos que as oportunidades 

que surgem podem e devem ser aproveitadas para fazer com que seja ouvida a voz de quem 

está, efetivamente, na sala de aula. Indubitavelmente, estar assessorados pelas IEES, como no 

caso do programa do qual participamos contribui de forma significativa na busca do 

aprimoramento da prática docente, além de proporcionar segurança para não se perca de vista 

aquilo que é essencial no trabalho com a língua. Em momento algum, porém, podemos 

assumir o papel de meros repassadores.  Temos, sim, nossa parcela de contribuição a dar.  
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