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INTRODUÇÃO

O presente artigo, vinculado ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência - PIBID, tem como objetivo expor o trabalho que foi realizado durante o ano de
2013 com os gêneros jornalísticos na Escola Estadual Jerônimo Rosado, escola parceira do
projeto PIBID Letras/Português/Mossoró. O foco principal de nossa pesquisa são as
atividades desenvolvidas com os gêneros jornalísticos na escola supracitada que fazem parte
do projeto “Jornal Escolar”. As atividades propostas visam propiciar aos alunos o contato com
diferentes gêneros textuais e, ao final do projeto, publicar para toda a escola as produções
jornalísticas por eles realizadas.

Num primeiro momento, apresentaremos sob a ótica de Bazerman (2011) algumas
concepções sobre os gêneros textuais na sala de aula. Num segundo momento, discorreremos
sobre os gêneros jornalísticos e a grande relevância social, que esses trazem não só para a
formação e a atuação dos profissionais das mais variadas áreas, mas também para a educação,
para a formação do cidadão crítico e para as aulas de língua portuguesa.

Finalmente, trataremos da construção do Jornal Escolar, que foi organizado com a
finalidade de publicar o resultado de algumas produções textuais produzidas pelos alunos.

1. OS GÊNEROS TEXTUAIS NA SALA DE AULA

Segundo Bazerman (2011:23), “Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas
de vida. São frames para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. São os lugares
onde o sentido é construído.”.

Nessa concepção, é possível afirmar que na construção de conhecimento, buscamos,
pois, enquanto professores aproximar o aluno do mundo da informação, da interação, da arte,
do entretenimento, da exposição de opinião, do debate, enfim do desenvolvimento político,
social, educativo e cultural que lhe trará benefícios não apenas no ambiente escolar, mas
também fora dele, já que os gêneros textuais estão presentes não apenas na instituição onde o
ensino acontece, mas também em todo lugar o onde conhecimento é construído.
Para Bazerman (2011), os gêneros moldam os pensamentos que formamos e as comunicações
através das quais interagimos. O autor enfatiza que os gêneros são os lugares familiares para
onde nos dirigimos para criar ações comunicativas inteligíveis uns com os outros e são os
modelos que utilizamos para explorar o não-familiar. Nesse sentido, ressalta que:

O estudo dos gêneros de sala de aula não diz respeito à definição das condições
mínimas de alguma velha proposição, mas à liberação do poder da proposição que,
se bem escolhida, fala ao pleno dinamismo psicológico, social e educacional da
situação. Em qualquer discurso de sala de aula, a vitalidade da produção genérica
dos alunos dependerá da vitalidade que investimos em nossos comentários e nas
tarefas que modelam e eliciam os enunciados dos alunos, bem como da contribuição
do aluno para a tarefa. As questões que propomos nos trabalhos não apenas
identificam o gênero solicitado, mas também propiciam ao aluno um ambiente de
fala, um lugar para investirem sua energia e seu interesse. (Bazerman 2011:31)
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Ainda no mesmo contexto, Bazerman (2011) faz oportunas considerações em relação
ao estudo dos gêneros em sala de aula.

Além disso, o gênero é uma ferramenta para descobrir os recursos que os alunos
trazem consigo, ou seja, os gêneros que trazem de sua formação e de sua experiência
na sociedade. É também uma ferramenta para definir os desafios que levarão os
alunos a novos domínios até então não explorados por eles, mas não tão diferentes
dos domínios que conhecem a ponto de serem ininteligíveis. Como professores
criativos, desejosos de desenvolver a habilidade retórica, a flexibilidade e a
criatividade de nossos alunos, podemos tentar identificar os tipos de enunciados que
nossos alunos estão prontos para fazer, caso lhes sejam dados o desafio e alguma
orientação sobre o que esses enunciados fazem e como eles fazem. Isto é, nossa
escolha estratégica de gêneros para trazer para a sala de aula pode ajudar a introduzir
os alunos em novos territórios discursivos, um pouco mais além dos limites de seu
habitat linguístico atual. (Bazerman 2011:31)

E acrescenta:

De forma similar, os gêneros que atuam na sala de aula são mais do que uma
repetição ritual de proposições padronizadas. Se eles falham em ser mais do que
isso, é porque nós esvaziamos de tal forma o sentido da atividade de sala de aula,
que as produções genéricas se tornam meros exercícios formais. Cabe a nós,
professores, ativarmos o dinamismo da sala de aula de forma a manter vivos, nas
ações significativas de comunicação escolar, os gêneros que solicitamos aos nossos
alunos produzirem. Isso pode ser feito, tomando-se como base a experiência prévia
dos alunos com os gêneros, em situações sociais que eles consideram significativas,
ou explorando o desejo dos alunos de se envolverem em situações discursivas novas
e particulares, ou ainda tornando vital para o interesse dos alunos o terreno
discursivo que queremos convidá-los a explorar. Devemos fazer isso de acordo com
as definições institucionais das nossas disciplinas, de modo que os alunos
considerem apropriado o que estão fazendo na sala de aula. (Bazerman 2011:13)

Salientamos, pois, que em nosso exercício profissional, enquanto professores de língua
portuguesa, consideramos que os gêneros discursivos/textuais, orais e escritos, exercem um
papel significativo na sala de aula, pois são vistos como atividades enunciativo-discursivas
presentes em várias situações cotidianas e esferas sociais, ou seja, em vários domínios
discursivos de caráter oral ou escrito, tais como a música, o poema, a conversa, a carta, a
palestra, o resumo, o relatório, o jornal, os livros, as revistas, entre outros.

Nesse sentido, cumpre salientar as lições de Bazerman (2011:49)

Como professores de leitura e professoras de escrita que dependem da leitura dos
alunos, precisamos procurar textos que engajarão os interesses de nossos alunos – se
necessário, superficialmente, mas, de preferência, profundamente. Ainda mais,
precisamos ajudar nossos alunos a descobrir razões para se interessarem pelo texto
que à primeira vista lhes parece estranho. Se ajudarmos os alunos a verem que um
texto contém algo importante para eles, algo realmente interessante, eles aprenderão
a atravessar montanhas de dificuldades que ficam entre eles e o que eles querem.
Isso é interessante.

Estimular a compreensão e a manifestação dos sentidos presentes no jornal impresso
por meio da linguagem verbal e imagética, despertar o interesse dos alunos pela leitura a
partir de palavras, imagens, cores, temas variados e atuais presentes nesse suporte; incentivar
os alunos a interpretar fatos, divulgar opiniões, refletir sobre tendências, levantar polêmicas,
discutir sobre temas atuais e por fim desenvolver habilidades de escrita (artigo de opinião,
charge, notícias, poemas, entre outros gêneros jornalísticos) são desafios enfrentados na sala
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de aula na preparação de leitores críticos e participativos que desempenharão bem seu papel
na sociedade.

2. GÊNEROS TEXTUAIS JORNALÍSTICOS

Conforme Karwoski (2005:57) os gêneros jornalísticos apresentam uma grande
relevância social, pois as pesquisas desse tipo trazem subsídios não só para a formação e a
atuação dos profissionais das mais variadas áreas, mas também para a educação e a formação
do cidadão crítico e habilidoso no manejo de tais manifestações, já que toda a sociedade é
afetada por elas. Faria (2008) também ressalta a importância do trabalho de leitura no jornal e
preceitua que:

Como formador do cidadão, se a leitura do jornal for bem conduzida, ela prepara
leitores experientes e críticos para desempenhar bem seu papel na sociedade. Na
formação geral do estudante, a leitura crítica do jornal aumenta sua cultura e
desenvolve suas capacidades intelectuais. Como padrão de língua, os bons jornais
oferecem, tanto ao professor como aos alunos, uma norma padrão escrita que sirva
de ponto de referência para a correção na produção de textos. Mário Perini constata
que não se observam grandes diferenças linguísticas regionais entre os jornais do
Brasil todo e por isso ele sugere que “a gramática seja (pelo menos num primeiro
momento) uma descrição do português-padrão tal como se manifesta na literatura
técnica e jornalística”. A leitura do jornal oferece, ainda, um contato direto com o
texto escrito autêntico (e não com textos preparados apenas para serem usados na
escola). Desenvolve e firma a capacidade leitora dos alunos; estimula a expressão
escrita dos estudantes, que aprendem com o jornal a linguagem da comunicação para
transmitirem suas próprias mensagens e informações. Faria (2008:11-12). (Grifos do
original).

Finalizando, Faria (2008:12) afirma que por todos os fatores supracitados, “o jornal se
transforma numa ponte entre os conteúdos teóricos dos programas escolares e a
realidade.” (Grifo do original). Nessa perspectiva, é relevante destacar as contribuições
significativas que os gêneros textuais jornalísticos trazem para as aulas de língua portuguesa,
pois dispõem de linguagem verbal e não verbal, entretenimento, notícias, reportagem, resenha
crítica, artigo de opinião, crônica, charge, apresentam temas variados e atuais que despertam o
interesse dos alunos pela leitura, permitindo a estes uma maior aproximação com o universo
sociocultural o qual estão inseridos. Desse modo, é possível afirmar que o uso do jornal traz
contribuições relevantes não apenas para o aluno, mas também para o professor.

Para os alunos o jornal:- é o mediador entre a escola e o mundo; - ajuda a
relacionar seus conhecimentos prévios e sua experiência pessoal de vida com as
notícias; - leva-os a formar novos conceitos e a adquirir novos conhecimentos a
partir de sua leitura; - ensina-os a aprender a pensar de modo crítico sobre o que lê; -
estabelece novos objetivos de leitura. Para os professores, enfim, o jornal é um
excelente material pedagógico (para todas as áreas) sempre atualizado, desafiando-
os a encontrar o melhor caminho didático para usar esse material na sala de aula.
(Faria 2008:12)(Grifos do original).

O jornal, conforme salienta Faria (2008), apresenta um conjunto dos mais variados
conteúdos, preenchendo plenamente seu papel de objeto de comunicação. Para a autora, é por
meio do jornal que o leitor se situa e se insere na sociedade. Ressalte-se, pois, que é no jornal
onde geralmente encontramos pontos de vista diferentes e conflitantes sobre determinado fato,
cujo propósito é levar o leitor/aluno a conhecer diferentes posturas ideológicas frente a um
acontecimento, a tomar posições fundamentadas e a aprender a respeitar os diferentes pontos
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de vista, necessários ao pluralismo numa sociedade democrática. Nessa perspectiva de
construção de conhecimentos e formação de aluno/leitor e cidadãos críticos, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN+) (2002: 9), enfatizam que

Num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão difíceis
contradições, estar formado para a vida significa mais do que reproduzir dados,
denominar classificações ou identificar símbolos. Significa:
• saber se informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir;
• enfrentar problemas de diferentes naturezas;
• participar socialmente, de forma prática e solidária;
• ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e
• especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado.
Uma formação com tal ambição exige métodos de aprendizado compatíveis, ou seja,
condições efetivas para que os alunos possam:
• comunicar-se e argumentar;
• defrontar-se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los;
• participar de um convívio social que lhes dê oportunidades de se realizar como
cidadãos;
• fazer escolhas e proposições;
• tomar gosto pelo conhecimento, aprender a aprender

Em consonância com os gêneros jornalísticos trabalhados em sala de aula os PCN+
propõem que os alunos interajam ativamente nas atividades desenvolvidas no ambiente
escolar a fim de que haja uma participação mais efetiva no que diz respeito às perspectivas
profissionais, sociais e culturais.

Ressalte-se, ainda, que a escolha dos gêneros jornalísticos deu-se por esse ser um
recurso didático/dinâmico para as aulas de Língua Portuguesa, pois dispõe de imagens,
apresenta temas variados e atuais e despertam o interesse dos alunos pela leitura, permitindo a
estes uma maior aproximação com os gêneros textuais. Nesse contexto, os alunos têm
oportunidades de ampliar seus conhecimentos, analisando o conteúdo ali exposto, pois, a
partir do jornal, poderão não apenas observar as características que fazem deste um gênero
textual, mas também interpretar fatos, divulgar opiniões, refletir sobre tendências, levantar
polêmicas, discutir sobre temas atuais, que contribuirão na sua formação sociocultural e, por
fim, desenvolver habilidades de escrita que é o resultado dessa pesquisa.

3. JORNAL ESCOLAR

Segundo (Faria, 2008:11), “A escola, como toda instituição, é um estabelecimento
relativamente fechado e nela os alunos recebem (ou deveriam receber) instrução e formação.”
Para a autora, dado o retrógrado, em parte inevitável, de sua estrutura e dos programas, na
escola, os alunos ficam isolados da sociedade que evolui à sua volta. Afirma que um dos
principais papéis do professor seria, pois, o de estabelecer laços entre a escola e sociedade.
Nesse sentido, preceitua que levar jornais/revistas para a sala de aula é trazer o mundo para
dentro da escola, pois, dessa forma o aluno terá oportunidade de entrar em contato com o
mundo e com a atualidade. No trabalho com esse suporte, conforme a jornalista Roxana
Murdochowicz (apud FARIA, 2003:11), “o aluno pode atravessar as paredes da escola e
entrar em contato com o mundo e com a atualidade. Jornais e revistas são, portanto,
mediadores entre a escola e o mundo”.

Nessa perspectiva, percebe-se quão é relevante que o aluno seja inserido no mundo da
informação seja por meio de revista, jornal, ou qualquer outro recurso que a escola
disponibilize para que se estabeleçam vínculos entre ele e a comunidade de modo a promover
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nele, enquanto cidadão, um contato político, social e cultural com o mundo que o cerca, pois é
por meio da informação que o aluno interage com a sociedade, constrói conceitos, adquire
conhecimentos, troca experiências, expressa ideias, argumenta, questiona, atribui sentido ao
que lê e melhor se desenvolve política, social e culturalmente. Nessa mesma linha, Faria
afirma que:

O sentido da notícia não é dado pronto ao leitor. Ele deverá aprender a caminhar
no jornal, a interpretar o que lê, ouve ou vê na televisão, para se transformar num
leitor crítico e inteligente. E é neste ponto que o papel do jornal na escola adquire
sua grande importância. Que vai além da prática da leitura, do contato com a
informação, do desenvolvimento de sua inteligência e de outros fatores que nos
aconselham a usar o jornal na sala de aula. É o momento nodal da formação do
cidadão pela escola.  Como escreve Morduchowicz, “o contato dos alunos com a
informação da atualidade contribui para a ampliação do espaço público, porque eles
poderão também compreender que participam das decisões que afetam suas vidas
cotidianas. Assim, poderão tomar consciência de sua qualidade de cidadãos.”
(Faria 2008:16) (Grifos do original)

Os PCN+ (2002) orientam os professores a promover atividades em que o aluno possa
analisar textos com os quais tenha contato fora da escola. Esse tipo de trabalho possibilita que
o aluno construa, de forma significativa, relações entre os conteúdos que estuda no ambiente
escolar e sua vivência. A leitura de textos variados contribui sobremaneira para o
desenvolvimento da competência textual dos alunos.

O jornal, sem dúvidas, possibilita ao aluno conhecer diferentes gêneros. Além disso,
como destaca Faria (2008), o jornal traz registros da história cotidiana de uma determinada
comunidade, de uma cidade ou país. Esse emaranhado de histórias de um mundo caótico que
se entrelaçam, ajudará os alunos a relacionar um fato a outro, a ordenar os fatos no tempo e,
finalmente, a entender que não é possível compreender o presente sem conhecer o passado.

Dessa forma, é possível afirmar que o jornal apresenta características não apenas
informativas que permitem o aluno/leitor se situar e se inserir no seio sociedade do qual faz
parte, mas também que esse recurso didático/dinâmico contribui para o seu desenvolvimento
intelectual, moral, cultural educativo, crítico entre outros. Ressalte, pois, que o jornal
apresenta inúmeras seções que levarão o aluno a descobrir, compreender, conceituar, explicar,
refletir, criticar fatos do mundo a que pertence.

3.1. A produção dos gêneros textuais jornalísticos no espaço da sala de aula

No que diz respeito à produção dos gêneros textuais jornalísticos na sala de aula,
apresentar-se-á o uso do jornal impresso como um excelente recurso didático/dinâmico para a
leitura e o desenvolvimento oral e escrito que atenderá as perspectivas educacionais relativas
aos gêneros discursivos no ensino da língua portuguesa, promovendo a formação de leitores e
escritores capazes de compreender a pluralidade de sentidos e significados de um texto nas
mais variadas circunstâncias cotidianas.

Marcuschi (2003) apud Dell’Isola observa que

Na ótica escolar, os gêneros tornam-se um ponto de referência concreto para os
alunos, operando como entidades intermediárias que permitem estabilizar os
elementos formais e rituais das práticas. Os gêneros são tidos, pois, como as
unidades concretas em que (e por meio de que deve dar-se o ensino.) DELL’ISOLA
(2007:23-24)
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Nesse sentido, as atividades desenvolvidas nas aulas de português com os gêneros
jornalísticos devem estimular a capacidade de expressão dos alunos, as habilidades de ler,
escrever, criar, recriar, ouvir, opinar, questionar, enfim, promover condições favoráveis a um
ensino eficiente para a formação de alunos/leitores críticos e produtores de gêneros diversos.
Dell’Isola (2007) lembra que todo texto, oral ou escrito, se constrói com base em uma
finalidade que direcionará as escolhas a serem feitas. Sobre essa questão, a autora enfatiza
que:

As escolhas envolvem tanto o melhor modo de construção do texto, as formas
gramaticais mais adequadas e tudo que está diretamente vinculado à função de cada
texto, ao objetivo almejado, às situações de uso. Assim, a cada situação, em cada
lugar, através de cada meio, para cada interlocutor, as pessoas expressam de
maneiras diferentes, produzem gêneros distintos. Isso leva-nos a refletir que não só a
língua varia no tempo, no espaço, em diferentes classes sócio-culturais, mas também
os modos de uso da língua variam de acordo com os gêneros textuais. O ensino do
português não pode acontecer sem que todos esses aspectos sejam levados em
consideração. (Dell’Isola 2007:11)

O trabalho com gêneros exige do produtor várias decisões para as quais ele
deverá demonstrar competência. Como os gêneros constituem ações de linguagem, Bronckart
(1999) também trata das decisões que devem ser tomadas pelo produtor. A primeira delas diz
respeito à seleção de um gênero particular entre os gêneros existentes que melhor se adeque à
intenção comunicativa. Direcionando esses conceitos para o jornal, podemos perceber que a
diversidade de gêneros ali presentes possibilitará aos alunos compreenderem que cada gênero
busca atender a propósitos comunicativos diferentes.

Dessa forma, podemos acrescentar que o suporte jornal impresso cria situações em
sala de aula que permitem aproximar os alunos de uma diversidade significativa de gêneros
discursivos e que essa aproximação não está limitada apenas a leitura dos textos ali
publicados, mas também serve de estímulo para produção de atividades que desenvolvem a
oralidade, o raciocínio crítico e a habilidade da escrita.

3.2 O jornal escolar: relatos de experiências

Para Dell’Isola (2011:19), as práticas didático-pedagógicas de Língua Portuguesa
precisam considerar a heterogeneidade de textos existentes em nossa sociedade e levar em
conta a necessidade de tornar nossos alunos proficientes leitores e produtores de texto.

Nesse sentido, apresentaremos um rol exemplificativo dos gêneros textuais
produzidos pelos alunos das primeiras e segundas séries do ensino médio da Escola Estadual
Jerônimo Rosado durante a execução do projeto “Jornal Escolar” realizado nas aulas de língua
portuguesa durante o ano de 2013.

Iniciamos nossas atividades com gêneros jornalísticos, fazendo uma entrevista com os
alunos sobre o suporte jornal impresso. Na oportunidade, procuramos saber que tipo de
contato eles mantinham com o suporte em análise, se sabiam diferenciar as características dos
gêneros jornalísticos ali presentes, indagamos sobre a importância de realizar a leitura através
de um jornal, qual a seção jornalística que mais lhes chamava a atenção, entre outras.

Concluímos, pois, a partir da entrevista que os alunos não mantinham uma
proximidade significativa com o jornal impresso e que também não conheciam a maioria dos
gêneros discursivos ali dispostos. Coube-nos, depois desse diagnóstico, a tarefa de propiciar
aos alunos uma maior interação com a pluralidade de gêneros textuais presentes no jornal
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impresso, que conforme Dell’ Isola (2011:28), enquanto professores de Língua Portuguesa
temos sido desafiados a trabalhar em nossas aulas e precisamos despertar em nossos alunos
atenção para  perceber as várias possibilidades de composição  e de função dos diversos
gêneros existentes na sociedade, propondo ao aluno/leitor atividade de escrita que favoreçam
o entendimento de conexões dos textos com a realidade do meio onde vive.

Nessa perspectiva, na primeira aula em que utilizamos o jornal impresso, distribuímos
com os alunos vários exemplares do Jornal Gazeta do Oeste, jornal de grande circulação em
nossa cidade, para que eles folheassem suas páginas e tivessem um contato direto com esse
suporte. Orientamos que ficassem atentos a forma de como o jornal é organizado, o que
consta na primeira página, seções, cadernos, entre outros. Observamos, pois, que eles
reconheciam alguns gêneros que nele circulam: charges, notícias, entrevistas, classificados.
Pode-se ver, também, que eles se sentiram muito atraídos pelo jornal, pois liam, trocavam
ideias, faziam alguns apontamentos sobre fatos ou imagens que lhes chamavam a atenção,
enfim, aquela situação concreta de interação comunicativa e instrutiva com o uso do jornal
impresso foi para nós, professores, e para eles, alunos, bastante proveitosa. A esse respeito
Dell’Isola assim se pronuncia:

Sendo consensual a necessidade e a validade de se focalizar diferentes gêneros
textuais no ensino da língua portuguesa, propõe-se, como princípio didático, a
organização de situações de aprendizagem que tenham por base a utilização dos
gêneros textuais, levando-se em conta que, em seu cotidiano, as pessoas estão
expostas a vasta diversidade de textos. Inegavelmente, é papel da escola promover
situações que favoreçam aos alunos o reconhecimento dos gêneros textuais de modo
que aprendam a produzi-los e, em consequência, saibam utilizá-los no seu dia-a-dia
em contextos específicos. (Dell’Isola 2007:12)

Na segunda aula, apresentamos aos alunos algumas concepções de gêneros
discursivos, discutimos sobre a função comunicativa inerente a cada gênero, enfatizamos que
eles surgem de acordo com as nossas necessidades socioculturais, que estão em constantes
mudanças, que sempre se baseiam em outros que já existem e que cada um possuem
características e funções próprias que os tornam distintos.

Para Sarmento (2010:326), “A produção de texto requer um modo de organização
discursiva, que deve apresentar características próprias de um determinado gênero e tipo
textual”.

Nesse sentido, observamos, pois, a partir dessa discussão, que os alunos reconheciam
alguns gêneros discursivos presentes no jornal impresso. Dessa forma, propusemos, então, aos
alunos da 2ª série que iniciassem a produção de textos de acordo com o grau de domínio que
tinham em relação ao gênero. Nesta fase, os alunos produziram classificados, charges,
poemas, por serem gêneros discursivos cujas estruturas e características já tinham certo
conhecimento.

Na imagem abaixo, apresentamos um anúncio, semelhante aos classificados de jornal,
produzido em sala de aula:
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Outra atividade solicitada foi a produção de um poema a partir de um panfleto de
propaganda de uma festa.

Vou começar um poema falando de Mossoró
Aqui tem tudo de bom, do bom e do melhor
Trazendo atração pra você não ficar só
Vem Zezo, vem Raça Negra, e o Comando logo atrás
Uma festa muito boa e bandas sensacionais

Vou terminar esse poema falando pra vocês
Que a festa é  muito boa e você vem outra vez
No próximo Park Center um SHOW muito romântico
Que apaixonou até vocês.

Além dos gêneros discursivos supracitados, os alunos também tiveram oportunidade
de produzir gêneros mais complexos como: entrevistas, sinopses de filme, notícias e artigo de
opinião. Em todos os casos, à medida que trabalhávamos um novo gênero apresentávamos
algumas concepções teóricas, analisávamos a estrutura e caraterísticas deles para em seguida
sugerirmos a produção textual.

Na produção do gênero entrevista, os alunos reuniram-se em grupo, escolheram um
tema atual (aborto, saúde, segurança, casamento entre pessoas do mesmo sexo, uso de drogas,
gravidez na adolescência, entre outros), esquematizaram um roteiro, focando o assunto em
pauta e colheram opiniões de pessoas de idade, sexo e profissão diferentes. Ao todo foram
elaboradas aproximadamente setenta entrevistas realizadas dentro e fora da escola. Vale
salientar que todas as entrevistas foram feitas oralmente e depois transcritas para a publicação
no jornal mural. Nesse sentido, apresentamos a seguir trechos de uma das entrevistas.

Questionamentos sobre entretenimento alienante

Entrevistados: Estudante de jornalismo (1)
Estudante do Ensino Médio (2)
Estudante de rádio e TV (3)

- Quando foi a primeira vez que ouviste falar sobre Entretenimento Alienante?
(1) Há um tempo atrás num jornal televisivo da minha cidade
(2) Uns tempos atrás quase que acidentalmente
(3) Com essa nomenclatura, agora. Mas já faz tempo, uns 5 anos que tenho noção

disso
- Você se considera vítima dele?
(1) Depende. Às vezes. Pois assisto muitas novelas e jornais
(2) Não
(3) Não
- Na sua opinião, o que se ganha com o Entretenimento Alienante, seja ele onde for?
(1) Ganha mais sucesso, pois cativa mais o público
(2) Ele engana a população e a controla com perfeição
(3) Enganar, controlar e iludir a população
- Pelo que você vê, onde ele está mais presente?
(1) Televisão em geral. Jornais
(2) Na TV aberta com plena certeza
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(3) Televisão
- Você acha que quem é mais “Alienado”, é o Homem ou a Mulher?
(1) Talvez a mulher. Não acho que tenha algum tipo de preferência
(2) Não é questão de sexo e sim de inteligência ou burrice
(3) Depende. Acho que não há preferência.

Para a produção do gênero sinopse de filme, tivemos a oportunidade de contemplar os
alunos com um filme por série. Os alunos das primeiras séries assistiram ao filme Sociedade
dos Poetas Mortos (1989), de Peter Weir. Enquanto os alunos das segundas séries assistiram
ao filme Don Juan DeMarco (1995), de Jeremy Leven. Saliente-se, pois, que a temática dos
filmes em tela estava relacionada aos conteúdos ministrados nas aulas de Literatura. Após a
sessão de cinema, individualmente ou em dupla os alunos produziram uma sinopse de acordo
com o filme visto. Abaixo, selecionamos dois exemplos:

a) Sinopse do filme Sociedade dos Poetas Mortos

O filme se passa na academia Welton no fim dos anos 50 nos Estados Unidos. A
história é sobre o professor John Keating, que pretende revolucionar o ensino e pensamentos
dos alunos em uma escola completamente tradicional. Induzidos pelo professor, os alunos
lutam por seus desejos futuros, ou seja, suas próprias identidades.

b) Sinopse do filme Don Juan De Marco

Dom Juan de Marco um jovem de 21 anos, que já saiu com mais de mil mulheres, esta
a procura de deu grande amor, como ele não consegue alcançar seu objetivo, tenta suicídio.
Salvo por um psiquiatra começa um tratamento, no qual o médico tenta tirá-lo de todos os
devaneios, mas ao ouvir suas histórias o médico fica contagiado com o mal de don Juan.

O gênero notícia foi produzido a partir de imagens. Para realização dessa atividade,
distribuímos fotos diversas entre os alunos a fim de que eles realizassem uma leitura visual,
interpretassem a cena e que em seguida produzissem uma notícia jornalística de forma
coerente, realizando assim o propósito comunicativo desse gênero, cuja finalidade é divulgar
um fato a fim de informar o leitor sobre acontecimentos atuais. Na ocasião, os alunos da 1ª
série relataram sobre a violência que vitimou um aluno da própria instituição a qual pertence.

Violência nas Escolas: Estudantes da Escola Estadual Jerônimo Rosado atingido
por bala perdida.

Dois elementos em uma Pop cor vermelha, armados abriram fogo contra grupo de
estudante, da Escola Estadual Jerônimo Rosado. De acordo com informações, Por volta das
10h :30 m do dia 23 de outubro 2013 dois homens abriram fogo contra um grupo de
estudantes que estavam em frente a escola. Um aluno identificado como Elias Vitor foi
baleado nas pernas e socorrido para o HRTM por populares. que informaram que os
disparos não seriam para Vitor e sim para um homem, que ate o exato momento não foi
identificado. Vitor foi alvo de bala perdida.

(Notícia produzida pelos alunos da 1ª série)

Na produção do artigo de opinião, os alunos foram convidados a ler e discutir alguns
artigos de opinião publicados no jornal impresso e no Caderno do Professor Orientação para o
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trabalho de textos, Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (2010). Na
oportunidade, sempre analisávamos a questão polêmica levantada pelos autores assim como a
qualidade dos argumentos que apresentavam em relação ao tema abordado.  Durante as aulas
expositivas sobre o artigo de opinião, observamos que os alunos estavam vivenciando uma
questão polêmica, diante de uma medida adotada pela diretora da instituição que exigia o uso
do uniforme para aquele que estivesse regularmente matriculado. Diante da repercussão
causada pela decisão da diretora, sugerimos aos alunos que produzem um artigo de opinião,
abordando essa temática. Dos artigos produzidos, selecionamos o texto abaixo:

Título do Artigo: O Uso do fardamento escolar

É legítimo impedir o acesso à escola por razão de ordem cultural? Sim a partir do
momento em que o aluno tem conhecimento sobre as normas disciplinares de funcionamento
interno da escola. De acordo com a equipe pedagógica, quando o aluno tem consciência de
que é proibido o acesso à sala de aula se não estiver com o fardamento, o uniforme pode ser
exigido sem maiores constrangimentos.

Segundo a diretora da Escola Estadual Jerônimo Rosado, Mª de Fátima Rocha, o
fardamento é uma forma de organização, identificação do aluno, da escola, e segurança de
todos.

Muitas escolas têm enormes quantidades de alunos e nem sempre é fácil identificar
todos por rosto ou por vestes, então, a farda contribui para identificação do aluno e da
escola, amenizando as ocorrências que podem atingir alunos, professores e funcionários em
geral.

Impedir o acesso do aluno à sala de aula é uma das formas de disciplinar e mostrar
que tem que se ter responsabilidade e bom senso.

Em síntese, é importante usar a farda para manter a disciplina e a organização da
escola, mas, sabendo-se que o uso do fardamento ou não, não diminuirá a capacidade de
cada um em aprender e absorver o máximo de conhecimentos e experiências, vindo a se
tornar um cidadão de respeito e contribuinte para o crescimento do país.

3.3 Apresentação do jornal mural

Ao final do projeto, com a finalidade de promover a publicação dos textos produzidos
pelos alunos organizamos um jornal mural, que funcionou como um porta-voz bastante
eficiente para divulgar dentro da escola o resultado do nosso trabalho. Nessa perspectiva, o
nosso maior interesse foi levar o aluno a expor diante de toda a comunidade escolar sua
capacidade crítica de expressão, criação, opinião, reflexão, suas habilidades de escrita e
domínio de alguns gêneros textuais jornalísticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo refletimos sobre as contribuições significativas que o suporte jornal
impresso traz para as aulas de língua portuguesa, pois, esse é um recurso didático/ dinâmico
que apresenta uma diversidade de gêneros textuais jornalísticos que proporciona ao professor
condições de aproximar o aluno do mundo da informação, do desenvolvimento político, social
e cultural que lhe trarão benefícios não apenas no ambiente escolar, mas também fora dele, já
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que os gêneros textuais estão presentes não apenas na instituição onde o ensino acontece, mas
também em todo lugar o onde conhecimento é construído.

Vale ressaltar que ao final das produções textuais construídas pelos alunos nas aulas
sobre gêneros jornalísticos observamos, pois, que existiam alunos que além da habilidade da
escrita, também dominavam outros talentos como a arte de desenhar, de compor poemas,
enfim, habilidades artísticas que só foram reveladas durante a execução do projeto.
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