


REITORA
Ângela Maria Paiva Cruz

VICE-REITOR
José Daniel Diniz Melo

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA EDUFRN
Luis Passeggi (Diretor)

Wilson Fernandes (Diretor Adjunto)
Judithe Albuquerque (Secretária)

CONSELHO EDITORIAL
Luis Álvaro Sgadari Passeggi (Presidente)

Ana Karla Pessoa Peixoto Bezerra
Anna Emanuella Nelson dos S. C. da Rocha

Anne Cristine da Silva Dantas
Christianne Medeiros Cavalcante

Edna Maria Rangel de Sá
Eliane Marinho Soriano

Fábio Resende de Araújo
Francisco Dutra de Macedo Filho

Francisco Wildson Confessor
George Dantas de Azevedo
Maria Aniolly Queiroz Maia

Maria da Conceição F. B. S. Passeggi
Maurício Roberto Campelo de Macedo

Nedja Suely Fernandes
Paulo Ricardo Porfírio do Nascimento
Paulo Roberto Medeiros de Azevedo

Regina Simon da Silva
Richardson Naves Leão

Rosires Magali Bezerra de Barros
Tânia Maria de Araújo Lima

Tarcísio Gomes Filho
Teodora de Araújo Alves

EDITORAÇÃO
Kamyla Alvares (Editora)

Alva Medeiros da Costa (Supervisora Editorial)
Natália Melão (colaboradora)

Emily Lima (colaboradora)

REVISÃO
Wildson Confessor (coordenador)

Irlane Lira (colaboradora)

NORMALIZAÇÃO
Evânia Leiros de Souza (coordenadora)

Iza Nobre (colaboradora)

DESIGN EDITORIAL
Michele Holanda (coordenadora)

Erinaldo Silva de Sousa (miolo)
Michele Holanda (capa)



G
Ê
N
E
R
O
S
 
D
I
S
C
U
R
S
S
I
V
O
S

D
I
D
Á
T
I
C
A E

N
S
I
N
O

A
P
R
E
N
D
I
Z
A
G
E
M

r e l a t o s  d o  P i b i d

Sequências Didáticas de Gêneros Discursivos

no Processo de Ensino e de Aprendizagem

da Língua Portuguesa:

E r i c a  R e v i g l i o  I l i o v i t z 
O r g a n i z a d o r a



Sequências didáticas de gêneros discursivos no processo de ensino e aprendizagem
da Língua Portuguesa [recurso eletrônico] : relatos  do Pibid / Erica Reviglio 
Iliovitz, organizadora. – Natal, RN : EDUFRN, 2016.
92 p. : PDF ; 4 MB.

Modo de acesso: https://repositorio.ufrn.br/jspui/
ISBN 978-85-425-0677-8

1. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Brasil). 2. Língua 
portuguesa – Estudo e ensino. 3. Gêneros discursivos. 4. Professores de português 
– Formação. 5. Leitura. 6. Escrita. I. Iliovitz, Erica Reviglio.
    CDD  469.07

RN/UF/BCZM 2016/88  CDU 811.134.3(07)

Coordenadoria de Processos Técnicos 
Catalogação da Publicação na Fonte.UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede

Todos os direitos desta edição reservados à EDUFRN – Editora da UFRN
Av. Senador Salgado Filho, 3000 | Campus Universitário | Lagoa Nova | 59.078-970 | Natal/RN, Brasil

e-mail: contato@editora.ufrn.br | www.editora.ufrn.br | Telefone: 84 3342 2221



Sumário

Apresentação, 7
Erica Reviglio Iliovitz

cAPítULo 1  
Como ensinar a ler e compreender?  Uma proposta 
de sequência didática de leitura no Pibid, 13

Erica Reviglio Iliovitz

cAPítULo 2 
O Pibid e o gênero discursivo memórias como mediador 
das práticas de leitura e escrita em  sala de aula, 27

Maria Clara Lucena de Lemos
Mariana Alves Barbosa
Francisca das Chagas Nobre Lima

cAPítULo 3 
Fanzine: objeto de estudo em sala de 
aula como gênero discursivo, 39

Anielle Bruna Fonseca Lopes
Daniele Amanda Costa de Lima
Francisca das Chagas Nobre de Lima

cAPítULo 4

O Pibid e a abordagem do anúncio publicitário 
como gênero discursivo, 53

Anielle Bruna Fonseca Lopes
Daniele Amanda Costa de Lima
Francisca das Chagas Nobre de Lima



Sumário

6

cAPítULo 5
O Pibid e o gênero discursivo reportagem como mediador 
das práticas de leitura e escrita em sala de aula, 67

Genilma Galgano Rosendo de Lima
Nayane Ingrid da Silva Pessoa
Francisca das Chagas Nobre Lima

cAPítULo 6 
Crônica: uma prosa afiada na escola, 79

Evaniele Barbosa da Costa
Ladmires Luiz Gomes de Carvalho
Erica Reviglio Iliovitz



7

APRESEntAção

Trabalhar com a Língua Portuguesa no Ensino 
Fundamental e Médio visa desenvolver e aprimorar o domínio 
das competências de leitura e de escrita dos estudantes. A 
abordagem de gêneros discursivos (aqui definidos basicamente 
como “modelos de textos que circulam socialmente”) em con-
texto escolar, enfatizando determinados aspectos da forma 
e do conteúdo desses gêneros, pode contribuir efetivamente 
nesse sentido.

Nesse processo de ensino e aprendizagem, inserir os 
licenciandos nas escolas pode propiciar a união da formação 
acadêmica (base teórica) com a atuação docente (vivência prá-
tica). Quando isso ocorre sob a coordenação de professores 
universitários e sob a supervisão de professores da Educação 
Básica, os resultados apresentados têm demonstrado ser cada 
vez mais promissores.

A inserção de licenciandos em escolas faz parte das ati-
vidades realizadas nacionalmente no âmbito do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), um pro-
grama do Governo Federal em parceria com as universidades. 
Tal programa visa, basicamente, contribuir para a melhoria do 
aprendizado escolar em várias áreas do conhecimento – entre 
elas, a área de Língua Portuguesa.

A presente coletânea, intitulada de Sequências Didáticas 
de Gêneros Discursivos no Processo de Ensino e de Aprendizagem da 
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Língua Portuguesa: relatos do Pibid, contém seis capítulos redigidos 
por licenciandas bolsistas do programa, por dois professores 
supervisores nas escolas e por mim, que atualmente ocupo a 
função de coordenadora do subprojeto Pibid da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na área de Língua 
Portuguesa no município de Natal-RN.

Os capítulos – que abordam uma reflexão teórico-prá-
tica e cinco gêneros discursivos distintos: memórias, fanzine, 
anúncio publicitário, reportagem e crônica – correspondem 
aos registros de ações do Pibid em duas escolas estaduais do 
referido município: a Escola Estadual Berilo Wanderley e a 
Escola Estadual José Fernandes Machado. 

Através das reflexões aqui sistematizadas, visamos incen-
tivar o exercício da docência de modo crítico e consciente. 
Entretanto, convém destacar que não se trata de propor “fórmu-
las” nem “receitas para bem ensinar”; trata-se, na verdade, de 
mostrar relatos de experiências que possam inspirar e mobilizar 
ações na medida em que tais relatos comprovam a viabilidade de 
uma atividade docente coerente e coesa tanto em pressupostos 
teóricos quanto na vivência prática.

O primeiro capítulo – intitulado de “Como ensinar a ler 
e compreender? Uma proposta de sequência didática de leitura 
no Pibid” – é de minha autoria. Nesse texto, apresento uma 
proposta de sequência didática de leitura que foi discutida 
com os bolsistas de iniciação à docência em uma das reuniões 
semanais dos licenciandos comigo enquanto coordenadora do 
subprojeto Pibid/UFRN na área de Letras – Língua Portuguesa 
em Natal-RN no final de abril de 2015.

Já o segundo capítulo aborda os aspectos referentes à 
metodologia e sequência didática do gênero memórias. Redigido 
pela professora supervisora Francisca das Chagas Nobre de Lima 
(Chaguinha) e pelas licenciandas bolsistas Maria Clara Lucena 
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de Lemos e Mariana Alves Barbosa, esse texto recebeu o título 
de “O Pibid e o gênero discursivo memórias como mediador das 
práticas de leitura e escrita em sala de aula”.

O terceiro capítulo, por sua vez, discorre sobre as van-
tagens de se trabalhar com o gênero fanzine em aula. Tais 
vantagens incluem: a) experimentar diferentes linguagens; 
b) sistematizar a heterogeneidade linguística, a variação lin-
guística, a linguagem verbal e a não verbal, intersemiótica; e c) 
estimular a criatividade. Esse capítulo, intitulado de “Fanzine: 
objeto de estudo em sala de aula como gênero discursivo”, é de 
autoria de Chaguinha e das bolsistas Anielle Bruna Fonseca 
Lopes e Daniele Amanda Costa de Lima.

O quarto capítulo, das mesmas autoras do capítulo 
anterior, com o título de “O Pibid e a abordagem do anúncio 
publicitário como gênero discursivo”, argumenta que o anúncio 
é um gênero que pode contribuir para aumentar o senso crítico 
dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio no que diz respeito 
ao consumo.

No quinto capítulo, “O Pibid e o gênero discursivo reporta-
gem como mediador das práticas de leitura e escrita em sala de 
aula”, é discutida a identificação das características do referido 
gênero e a compreensão do contexto no qual ele circula. Esse 
capítulo é de autoria de Chaguinha e das bolsistas Genilma 
Galgano Rosendo de Lima e Nayane Ingrid da Silva Pessoa.

Para concluir, o sexto e último capítulo, intitulado de 
“Crônica: uma prosa afiada na escola”, relata as etapas do 
preparo dos estudantes do 1º ano do Ensino Médio para as 
Olimpíadas de Língua Portuguesa através da aplicação de uma 
sequência didática do gênero discursivo crônica (que pode ser 
inserido tanto na esfera jornalística quanto na esfera literária) 
envolvendo a leitura e produção do referido gênero. Esse capítulo 
foi elaborado conjuntamente pela bolsista Evaniele Barbosa 
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da Costa, pelo professor supervisor Ladmires Luiz Gomes de 
Carvalho, da Escola Estadual José Fernandes Machado, e por 
mim.

Em síntese, esperamos que esse volume possa estimular 
a reflexão e discussão dos processos de ensino e aprendizagem 
da Língua Portuguesa.

Agradeço aos professores supervisores e às estudantes 
bolsistas pela colaboração nesse projeto.

Erica Reviglio Iliovitz
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como EnSinAR A LER 
E comPREEnDER? 

UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA 
DIDÁTICA DE LEITURA NO PIBID

Erica Reviglio Iliovitz1

introdução
O ensino da leitura e da compreensão leitora é um pro-

cesso complexo que envolve vários aspectos, desde a decodifi-
cação (isto é, desde o conhecimento das relações entre letras/
grafemas e sons/fonemas) até o conhecimento linguístico e o 
conhecimento de mundo. Neste capítulo, será argumentado que 
a sistematização da abordagem desses aspectos pode contribuir 
para um resultado mais eficaz no domínio das competências e 
habilidades de leitura.

O objetivo desse capítulo é apresentar a proposta de uma 
sequência didática de leitura que foi discutida com os bolsistas 
de iniciação à docência em uma das reuniões semanais dos 
licenciandos comigo enquanto coordenadora do Subprojeto 
Pibid/UFRN na área de Letras – Língua Portuguesa em Natal-RN 
no final de abril de 2015.

1 Coordenadora do Subprojeto Pibid-UFRN – Letras – Língua 
Portuguesa em Natal-RN. E-mail: ericarevi@gmail.com.
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Antes de apresentar a proposta propriamente dita, é pre-
ciso, em primeiro lugar, esclarecer alguns aspectos envolvidos 
nessa abordagem, tais como:

● Concepções de leitura e correspondente prática docente; 

● O conceito de sequência didática.

Para abordar esses aspectos, este capítulo será orga-
nizado em três seções principais. Na primeira seção, serão 
discutidas três diferentes concepções de leitura e respectivas 
práticas docentes possivelmente decorrentes dessas concepções. 
Na segunda seção, será apresentado o conceito de sequência 
didática. Finalmente, na terceira e última seção, será exposta 
a proposta de sequência didática de leitura que foi discutida 
com os bolsistas de iniciação à docência. 

Vejamos primeiramente três concepções de leitura.

concepções de leitura
É sabido que a prática docente revela subjacentes 

concepções teóricas. Em outras palavras, a maneira pela qual 
um professor ensina indica o referencial teórico no qual ele se 
baseia, conscientemente ou não. No que se refere ao ensino da 
leitura e da compreensão leitora, não é diferente. Nesse sentido, 
serão apresentadas e discutidas a existência de basicamente 
três concepções de leitura, conforme Koch e Elias (2006):

a) Leitura com foco no autor;

b) Leitura com foco no texto;

c) Leitura com foco na interação autor-texto-leitor.

A primeira concepção de leitura define o ato de ler como 
“atividade de captação das ideias do autor”, cabendo ao leitor, 
portanto, “o reconhecimento das intenções do autor” (KOCH; 
ELIAS, 2006, p. 10). Nessa concepção, o autor registraria e 
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explicaria as próprias ideias e intenções no texto e o leitor 
deveria apenas “absorver” essas ideias, em uma espécie de 
“transmissão de pensamento”.

Se um professor tiver essa concepção de leitura, é provável 
que ele conduza o processo de ensino da compreensão leitora 
através de, por exemplo, exercícios de interpretação textual 
que envolvam a localização de informações e o preenchimento 
de lacunas conforme explicitado no texto. 

Já a segunda concepção de leitura considera que ler é 
fundamentalmente reconhecer o significado das palavras e 
das frases do texto. De acordo com essa concepção, ler envolve 
“decifrar” o sentido do texto, que atuaria como instrumento de 
comunicação.

No caso de um docente que adote essa concepção de 
leitura, talvez ele solicite que os estudantes, fundamentalmente, 
respondam questões gramaticais, sintáticas e semânticas a 
partir do texto. 

Finalmente, conforme a terceira e última concepção de 
leitura, ler é uma atividade interativa altamente complexa de produção 
de sentidos (KOCH; ELIAS, 2006, p. 11, grifos das autoras). Nessa 
mesma linha de raciocínio, Solé (1998, p. 22) define leitura como 
“um processo de interação entre o leitor e o texto [...]”. Essas 
definições admitem que ocorrem análises e reflexões entre 
o que diz o texto e os conhecimentos que o leitor dispõe no 
momento da leitura desse texto.

Um educador que tiver essa concepção de leitura possi-
velmente vai mediar a compreensão leitora a partir de questões 
que comparem e contrastem os conhecimentos e informações 
que os estudantes já possuem antes da leitura com as novas 
informações que a leitura fornecer.
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Em síntese, a concepção de leitura pode ser baseada 
na ideia de que a linguagem é “transmissão de pensamento” 
ou “instrumento de comunicação” ou ainda uma “atividade 
interativa”. 

Entretanto, uma pergunta que pode surgir é: para que 
ler? Quais seriam os objetivos da leitura? 

Solé (1998) argumenta que uma pessoa pode ler com 
diferentes propósitos, tais como: ler para seguir instruções; 
para aprender; para revisar o que a própria pessoa escreveu; 
e pode, inclusive, ler por prazer. Além disso, a autora afirma 
que os objetivos de leitura determinam a maneira pela qual 
um leitor lê.

Por exemplo: vamos supor que uma pessoa precise ler 
uma receita culinária com o objetivo de fazer um bolo. Assim, 
o objetivo da leitura dessa pessoa é seguir as instruções da 
receita (selecionar os ingredientes, misturar todos eles em uma 
determinada ordem e determinada quantidade) para preparar 
um alimento.

Ainda conforme Solé (1998), dependendo dos objetivos 
da leitura, o leitor utilizaria determinadas estratégias de leitura, 
tais como ativação de conhecimento prévio e levantamento de 
hipóteses.

Mas o que significa “ativar conhecimento prévio” e 
“levantar hipóteses”?

A ativação do conhecimento prévio envolve lembrar de tudo 
aquilo que já sabemos em relação a um determinado assunto. 
Por exemplo, vamos supor que eu vá ler um artigo de opinião 
que defende a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. 
Nesse caso, antes de ler o artigo, é importante que eu me lembre 
de tudo o que sei ou que li ou que já ouvi falar a respeito desse 
assunto. 
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Os conhecimentos prévios podem ajudar a prever e/ou 
a antecipar o que vou ler no artigo através do levantamento de 
hipóteses, ou seja, através da organização de determinadas ideias 
ou expectativas que eu tenho antes de ler. Considerando a leitura 
desse hipotético artigo de opinião que defende a redução da 
maioridade penal, uma possível ideia ou expectativa que eu 
poderia ter a respeito desse assunto é que a redução da maio-
ridade penal poderia contribuir para inibir a criminalidade 
entre jovens, por exemplo.

Além da ativação do conhecimento prévio e do levanta-
mento de hipóteses, Solé (1998) também explica que haveria 
três momentos de leitura: antes, durante e depois da leitura.

Basicamente, a autora afirma que, antes de ler, é reco-
mendável a ativação de conhecimento prévio e levantamento de 
hipóteses. Durante a leitura, é interessante elaborar perguntas 
a respeito do texto lido de modo a verificar a compreensão. 
Finalmente, depois da leitura, convém relembrar o que foi lido.

Diante do exposto, outra questão que pode surgir é a 
seguinte: como ensinar a ler e compreender? Uma resposta 
possível é: através da elaboração de uma sequência didática. 
Vejamos a seguir do que se trata.

o conceito de sequência didática
Conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82), 

sequência didática é “um conjunto de atividades escolares 
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 
textual oral ou escrito”. Mas o que é “gênero textual”?

De acordo com Marcuschi (2002, p. 22-23),

[...] gênero textual [...] [se refere aos] textos 
materializados que encontramos em nossa 
vida diária e que apresentam características 
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sociocomunicativas definidas por conteúdos, 
propriedades funcionais, estilo e composição 
característica. [...] Alguns exemplos de gêneros 
textuais seriam: [...] horóscopo, receita culinária, 
bula de remédio, lista de compras [...].

Alguns autores consideram que o conceito de “gênero tex-
tual” é sinônimo de “gênero discursivo”. Entretanto, conforme 
Dias et al. (2011), enquanto o conceito de gênero textual é filiado 
à linha teórica da Linguística Textual e aos aspectos linguísticos 
mais formais do texto, o conceito de gênero discursivo remete 
à Análise do Discurso e aos postulados de Bakhtin. 

Nesse sentido, gêneros do discurso são definidos como 
tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo caracteri-
zados pelo conteúdo temático, pelo estilo e pela construção 
composicional dos quais se utilizam (DIAS et al., 2011, p. 144).

Para os propósitos deste artigo, será adotado o conceito 
de gênero discursivo, uma vez que serão abordadas as condições 
de produção e circulação do gênero considerando determinadas 
características discursivas, conforme explicado por Lopes-Rossi 
(2006, p. 77):

Por “características discursivas” – de uma forma 
não teoricamente aprofundada, mas possível 
para a sala de aula e minimamente suficiente 
para o trabalho pedagógico – podemos enten-
der as condições de produção e de circulação 
de um gênero, de maneira geral reveladas com 
respostas a indagações do tipo: Quem escreve 
(em geral), esse gênero discursivo? Com que 
propósito? Onde? Como? Quando? Com base em 
que informações? [...] Quem escreveu este texto 
que estou lendo? Quem lê esse gênero? [...] Em 
que condições esse gênero pode ser produzido 
e pode circular na sociedade? 
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Dessa forma, será admitido que um determinado gênero 
discursivo escrito envolve certos aspectos relevantes e necessá-
rios para sua produção e compreensão, tais como: quem escreveu 
esse gênero; qual foi o objetivo ao escrever esse gênero; em 
que época/período esse gênero foi escrito; a qual público leitor 
esse gênero é destinado etc. As respostas para essas questões, 
que compõem as características ou propriedades discursivas de 
um gênero discursivo, podem efetivamente contribuir para a 
compreensão leitora.

Além de propriedades discursivas, a leitura e a compreen-
são de um determinado gênero discursivo envolvem propriedades 
temáticas e propriedades composicionais.

As propriedades temáticas englobam o conteúdo temático 
(tópico discursivo ou assunto do gênero em questão), as infor-
mações nele contidas, a organização dessas informações e 
o “[...] estilo de linguagem, ou seja, [...] seleção dos recursos 
lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua [...]” (BAKHTIN, 
2003, p. 261).

As propriedades composicionais de um gênero discursivo, 
por sua vez, dizem respeito à construção composicional, que pode 
envolver o uso de linguagem verbal e não verbal (imagens), o 
meio de divulgação (suporte) do gênero em questão (internet, 
livro didático, panfleto etc.).

A seguir, veremos a proposta de sequência didática de 
leitura que foi discutida com os licenciandos.

Uma proposta de sequência didática de leitura
A sequência didática de leitura que foi sugerida aos licen-

ciandos foi composta de quatro etapas:

1ª etapa: seleção de um gênero discursivo qualquer;
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2ª etapa (antes da leitura): ativação dos conhecimentos 
prévios dos estudantes a respeito do assunto tratado no gênero 
selecionado;

3ª etapa (durante a leitura): interrupções para conversar 
com os alunos; 

4ª etapa (depois da leitura): breve retomada dos aspectos 
discutidos.

Vamos explicar cada etapa.

Na primeira etapa, a seleção de um gênero discursivo 
deve ser feita considerando o objetivo proposto e o nível de 
ensino que os estudantes cursam.

Por exemplo, se considerarmos estudantes do Ensino 
Médio, é importante que eles dominem a competência discursiva 
da argumentação (sequência textual argumentativa)2. Em geral, 
a sequência argumentativa pode ser encontrada no gênero 
discursivo artigo de opinião. Portanto, podemos selecionar 
um artigo de opinião para lermos e discutirmos junto com os 
estudantes.

Na segunda etapa, antes da leitura, podemos ativar os 
conhecimentos prévios dos estudantes a respeito do assunto 
tratado no artigo de opinião. Por exemplo, vamos supor que se 
trate daquele hipotético artigo de opinião defendendo a redução 
da maioridade penal. Podemos perguntar aos estudantes: vocês 
sabem o que é maioridade penal? Qual é a idade referente à 
maioridade penal? Sabem por que querem que ela seja reduzida 
de 18 para 16 anos?

2 A sequência argumentativa, conforme Cavalcante (2012, p. 67), 
“[...] visa defender um ponto de vista, uma tese, e os argumentos 
para sustentá-la vão sendo gradativamente apresentados”. Outras 
sequências textuais que podem estar presentes nos gêneros discur-
sivos são a sequência explicativa, narrativa, descritiva, injuntiva e 
dialogal. Para maiores informações a respeito, consultar Cavalcante 
(2012).
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Na terceira etapa, durante a leitura do artigo de opi-
nião, podem ser feitas perguntas referentes às propriedades 
discursivas, tais como: quem escreveu esse artigo? Para quê? 
Onde escreveu? Quando? Como? Quem leria esse artigo? Por que 
alguém leria esse artigo? Cada resposta poderia ser discutida 
com os estudantes.

Além disso, poderiam ser feitas perguntas referentes às 
propriedades temáticas do artigo: assunto (redução da maioridade 
penal), informações (dados, estatísticas, argumentos favoráveis 
e contrários ao tema), distribuição das informações (ordem de 
apresentação dos dados, estatísticas, argumentos). 

Também poderia haver questionamentos sobre as proprie-
dades composicionais do artigo de opinião. Poderiam ser feitas as 
seguintes questões: como é o grau de formalidade da linguagem? 
É alto (com o uso de palavras sofisticadas) ou baixo (com gírias 
e abreviações)? Existem figuras, gravuras ou imagens no texto? 
Quais? Qual o suporte desse texto? Ou seja, onde esse texto foi 
publicado? Na internet? Em um livro didático? Em um panfleto?

Finalmente, na quarta e última etapa, depois da leitura, 
poderia haver uma breve retomada dos aspectos que foram 
discutidos.

Nesse sentido, o docente poderia finalizar a aula com 
uma explicação mais ou menos assim: “na aula de hoje, fize-
mos a leitura de um artigo de opinião referente à redução da 
maioridade penal. Antes de iniciarmos a leitura, conversamos 
a respeito do nosso conhecimento prévio sobre o assunto, que 
era o seguinte (expor brevemente a discussão feita antes da 
leitura). Em seguida, fizemos a leitura do artigo de opinião 
a partir de questionamentos referentes a quem é o autor do 
artigo, porque ele escreveu o artigo, quando escreveu o artigo 
etc. Também observamos as informações apresentadas no artigo 
(dados, estatísticas, argumentos favoráveis e contrários) e a 
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ordem em que essas informações apareceram. Além disso, 
analisamos as palavras utilizadas e as consequências do uso 
dessas palavras, o grau de formalidade da linguagem, as imagens 
presentes (quando for o caso) e o suporte do gênero discursivo. 
Concluímos que (concordamos com o autor/discordamos dele/
outras conclusões relevantes)”.

considerações finais
Neste capítulo, o processo de ensino da leitura e da 

compreensão leitora foi brevemente discutido a partir de três 
concepções de leitura: a leitura com foco no autor; a leitura 
com foco no texto; e a leitura com foco na interação autor-
texto-leitor. Cada uma dessas concepções remete a uma prática 
docente distinta.

Além dessas concepções, foi apresentado o conceito de 
sequência didática como uma forma de organizar e sistematizar 
conteúdos a serem trabalhados considerando determinadas 
estratégias de leitura adotadas em três momentos: antes, 
durante e depois da leitura.

Antes da leitura, convém organizar os conhecimentos 
prévios dos estudantes e o levantamento de hipóteses. Durante 
a leitura, é importante elaborar questões que viabilizem a 
compreensão e a verificação das hipóteses. Depois da leitura, 
é interessante retomar e sintetizar a discussão como forma de 
registro das atividades.

Diante do exposto, fica a expectativa de que a proposta 
de ensino de leitura e de compreensão leitora que foi aqui 
apresentada possa ser minimamente útil nos processos de 
ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa em diferentes 
níveis de ensino.
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o PiBiD E o GênERo 
DiScURSiVo mEmóRiAS...

Maria Clara Lucena de Lemos1

Mariana Alves Barbosa2

Francisca das Chagas Nobre de Lima3

introdução
Tendo desenvolvido práticas de leitura e escrita relativas 

ao gênero discursivo memórias, abordamos, no presente traba-
lho, os aspectos referentes à metodologia e à sequência didática 
desse gênero. O presente relato está articulado com as atividades 
realizadas no âmbito do Programa Institucional de Iniciação à 
Docência (Pibid), sob a responsabilidade da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), à Diretoria de Educação Básica (DEB) 

1 Bolsista do Pibid-UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN. E-mail: clara.le.mos@hotmail.com

2 Bolsista do Pibid-UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN. E-mail: marianalavesletras@gmail.com

3 Supervisora do Pibid-UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN, na Escola Estadual Berilo Wanderley. E-mail: chagasnobre@
ig.com.br

o PiBiD E o GênERo DiScURSiVo 
mEmóRiAS como mEDiADoR 

DAS PRáticAS DE LEitURA E 
EScRitA Em SALA DE AULA
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e à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), especificamente no 
subprojeto de Letras – Língua Portuguesa desenvolvido na Escola 
Estadual Berilo Wanderley, localizada em Natal-RN. 

O gênero memórias foi explorado por alunos bolsistas 
do Pibid juntamente com a professora supervisora de Língua 
Portuguesa. Esse gênero foi desenvolvido com os alunos do 2º 
ano “A” do Ensino Médio sob a perspectiva do gênero discursivo 
como organizador de prática escolar no ensino da língua ver-
nácula. Considerando as especificidades da turma mencionada, 
as atividades são planejadas e desenvolvidas semanalmente 
pelos bolsistas e pela professora-supervisora.

Este trabalho está fundamentado nos pressupostos 
teóricos desenvolvidos por Bakhtin (2011) sobre linguagem, 
Freire (1998) sobre educação, no material didático desenvolvido 
por Cereja e Magalhães (2009), nos gêneros discursivos por 
Lopes-Rossi (2011) e na “sequência didática” proposta por Dolz, 
Noverraz e Schneuwly (2004). 

O gênero memórias retrata uma época da vida com base 
em lembranças pessoais dos estudantes e foi selecionado para 
ser trabalhado por compreendermos que a linguagem deve ser 
concebida como interação verbal. A participação dos discentes 
se dá, inclusive, pelo reconhecimento e atribuição de sentido a 
partir de vivências próprias, transcendendo a produção escrita 
e/ou os veículos de produção textual. 

Para que o trabalho com o gênero aconteça, é preciso que 
o professor de língua materna possua conhecimentos relacio-
nados aos gêneros discursivos e, além disso, tenha interesse 
em utilizá-los em sua prática docente. Em síntese, o trabalho 
se insere na área de Linguística Aplicada.

Na seção seguinte, faremos uma breve contextualização 
do trabalho no âmbito do Pibid.
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o Pibid e o subprojeto de Língua Portuguesa
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(Pibid) tem como objetivo contribuir para que os graduandos 
de algumas licenciaturas atuem durante o seu processo de 
formação em escolas públicas brasileiras, a fim de que eles 
possam estabelecer relações entre teoria e prática. O projeto 
objetiva, também, o reconhecimento da realidade da esfera 
educativa na qual estão inseridos, que é Escola Estadual Berilo 
Wanderley, especificamente na turma do 2º ano “A” do Programa 
Ensino Médio.

A iniciação à docência, nesse subprojeto, está fundamen-
tada em práticas discursivas que remetem aos pressupostos 
bakhtinianos, nos quais há a concepção de linguagem como 
interação verbal, por meio das relações que se constituem entre 
os sujeitos no momento em que se comunicam nas diferentes 
esferas humanas. A concepção de “sequência didática” proposta 
por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), as orientações desen-
volvidas por Lopes-Rossi (2011) para a prática com a leitura e a 
escrita na escola e teorização proposta por Freire (1998) também 
fazem parte dos pressupostos teóricos abordados no projeto.

As ações do Pibid são organizadas sob as perspectivas de 
atividades variadas com gêneros discursivos. Alguns objetivos 
das ações são: a) promover um convívio com a linguagem escrita, 
que passa pela criação de condições para que o discente possa 
lidar com os diferentes recursos linguísticos; b) viabilizar a (res) 
significação das práticas de “ensinar e aprender a escrever” na 
sociedade atual e, por conseguinte c) conduzir os estudantes a 
compreender as diferenças existentes nas formas de elaboração 
oral e escrita considerando a concepção de que o sujeito se 
constitui por meio da linguagem e é constituído por ela, como 
alguém que tem o que dizer e a razão para fazê-lo.
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A seguir, abordaremos o gênero discursivo memórias 
como objeto de ensino.

o gênero discursivo memórias como 
objeto de ensino em Língua Portuguesa

Os gêneros do discurso foram criados visando estudar 
e aprimorar a linguagem não somente dos professores, mas 
também dos educandos, uma vez que

todos os diversos campos da atividade humana 
estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se 
perfeitamente que o caráter e as formas desse 
uso sejam tão uniformes quanto os campos da 
atividade humana, o que, é claro, não contradiz 
a unidade nacional de uma língua. O emprego 
da língua efetua-se em forma de enunciados 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes 
desse ou daquele campo da atividade humana. 
Esses enunciados refletem as condições espe-
cíficas e as finalidades de cada referido campo 
não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo 
da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos 
lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua 
mas, acima de tudo, por sua construção compo-
sicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 
temático, o estilo, a construção composicional 
– estão indissoluvelmente ligados no todo do 
enunciado e são igualmente determinados pela 
especificidade de um determinado campo da 
comunicação. Evidentemente, cada enunciado 
particular é individual, mas cada campo de utili-
zação da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, os quais denominamos 
gêneros do discurso (BAKHTIN, 2011, p. 261-262).
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Os gêneros do discurso são importantes para a nossa vida 
em sociedade, para a nossa interação verbal e social.

Aprender a falar significa aprender a construir 
enunciados (porque falamos por enunciados e 
não por orações isoladas e, evidentemente, não 
por palavras isoladas). Os gêneros do discurso 
organizam o nosso discurso quase da mesma 
forma que o organizam as formas gramaticais 
(sintáticas). Se os gêneros do discurso não exis-
tissem e nós não dominássemos, se tivéssemos 
de criá-los pela primeira vez no processo do dis-
curso, de construir livremente e pela primeira 
vez cada enunciado, a comunicação discursiva 
seria quase impossível (BAKHTIN, 2011, p. 283).

Nesse sentido, utilizamos o gênero discursivo memórias 
como objeto de ensino na escola porque ele permite liberdade 
para recriar as situações ou os fatos narrados, uma vez que a 
realidade apenas serve de base, pois o autor não retrata exata-
mente o que aconteceu. Entretanto, a narrativa fiel da realidade 
não é descartável. Fica a cargo do autor escolher a maneira 
como narrar tais fatos.

As memórias são construídas a partir de fatos que, em 
algum momento, foram esquecidos. Elas podem ser escritas a 
partir de uma vivência pessoal ou com base no depoimento de 
alguém. Neste caso, geralmente, o autor transforma o relato num 
texto em primeira pessoa, como se os fatos tivessem acontecido 
com ele próprio.  

A opção pelo gênero memórias foi feita levando em con-
sideração um primeiro contato com a turma e uma tentativa de 
aproximação com a realidade de cada um dos discentes, conside-
rando as suas três fases: a explanação, a produção e a montagem 
de um trabalho para exposição. Assim, na fase da explanação, 
apresentaríamos o gênero à turma e o exemplificaríamos a 
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partir de produções de fácil à média compreensão. Na fase da 
produção, aconteceu a escrita feita pelos próprios alunos, que 
iam focalizando as suas vivências em particular. 

Na terceira fase da montagem de um trabalho para expo-
sição, pensamos na produção de um “livro” no qual estariam 
retratadas as memórias dos educandos, para que eles se fami-
liarizassem e pudessem estar sensíveis às realidades variadas 
dos colegas de classe.

O trabalho desenvolvido em sala de aula foi dividido em 
três módulos. Utilizamos como aporte teórico a “sequência 
didática” elaborada por Lopes-Rossi (2011, p. 74-78), tal como 
segue:

Módulo didático 1: Leitura do gênero a ser pro-
duzido para conhecimento de suas propriedades 
discursivas, temáticas e composicionais. 

O módulo de leitura nesse formato proposto deve 
levar o aluno a discutir, comentar e conhecer as 
condições de produção e de circulação do gênero 
discursivo escolhido para o projeto a partir de 
vários exemplos. É fundamental que o aluno 
tenha contato com o portador daquele gênero, 
que pode ser um jornal, uma revista, uma emba-
lagem, uma folha de papel. Ainda que o professor 
reproduza o texto para todos, deve procurar levar 
o original para a sala de aula. A percepção dos 
aspectos discursivos do gênero permite entender 
melhor também sua organização textual. 

Módulo didático 2: Produção escrita.
Revisão e correção participativa dos textos pro-
duzidos pelos alunos, envolvendo o professor, 
outros colegas da sala e até mesmo outros leitores 
são atividades muito importantes nesse módulo. 
Não se pode esperar que a primeira versão do 
texto já esteja perfeita. A opinião dos colegas 
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quanto ao conteúdo e organização geral do texto 
é desejável não apenas como contribuição à pro-
dução, mas também como um exercício de leitura 
crítica do gênero. A intervenção do professor em 
outros níveis de domínio da escrita – o grama-
tical, de organização de parágrafos, de coesão 
textual, de adequação vocabular – é prevista 
nessa fase. Refacção de texto e mais uma revisão 
colaborativa são necessárias. Para alguns alunos, 
uma terceira refacção pode ser recomendada. 

Módulo didático 3: Divulgação ao público.
O terceiro módulo didático – divulgação ao 
público das produções dos alunos de acordo com 
a forma típica de circulação do gênero – requer 
algumas providências, como montar uma expo-
sição ou distribuir os textos ao público-alvo. É 
uma etapa de grande satisfação para todos os 
envolvidos no projeto. Sentimentos como emoção 
e orgulho encerram um processo que, certa-
mente, contribuiu muito para o desenvolvimento 
das habilidades comunicativas dos alunos e para 
a ampliação de seu conhecimento de mundo.

Observamos que a utilização dos gêneros em sala de aula 
aperfeiçoa o trabalho do professor, além de melhorar a comuni-
cação do educando. A esse respeito, Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004, p. 83) dizem: “Uma sequência didática tem, precisamente, 
a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de 
texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira 
mais adequada numa dada situação de comunicação”. 
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Esquema 1 – Sequência didática

Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 83)

Foi observado que os estudantes se envolveram nas ativi-
dades propostas com esse gênero discursivo, principalmente por 
ele ser significativo para eles, pois, segundo Freire (1998, p. 53),“é 
bem verdade que a educação não é a alavanca da transformação 
social, mas, sem ela, essa transformação não se dá”. As produções 
textuais produzidas pelos alunos ilustram o trabalho desenvolvido, 
comprovando que, tendo correspondido às expectativas propostas, 
o objetivo final do trabalho foi devidamente alcançado.

De acordo com a proposta veiculada nos materiais teóricos 
trabalhados junto aos discentes, a maioria das produções textuais 
desenvolvidas pelos alunos atendem aos critérios solicitados e são 
permeadas pelas marcas literárias intrínsecas ao gênero “memó-
rias”. Percebemos isso ao fazermos análises nas escolhas lexicais 
dos textos. Essas escolhas são comuns ao gênero e permitem ao 
leitor o reconhecimento da imagem retratada pelos autores do texto. 

Os textos que transmitem as características citadas estão 
inseridos na situação de produção final e foram ajustados con-
forme as necessidades gramaticais e semânticas. Acrescenta-se 
a isto, também, as análises textuais orais feitas durante as aulas 
com os próprios alunos. Tendo em vista a sequência didática 
proposta, avaliamos os resultados finais como bem sucedidos, 
uma vez que o trabalho foi desenvolvido conforme proposto 
por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e atingiu resultados 
satisfatórios tanto para o corpo docente quanto para o corpo 
discente envolvidos no processo.
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considerações finais
Diante dos resultados obtidos através do desenvolvimento 

da sequência e do aluno como produtor textual competente, obser-
vamos a importância do empenho do professor em sala de aula 
e a necessidade de exigência em torno das atividades propostas. 

A sequência didática trabalhada em sala de aula nos fez 
atentar para um maior cuidado com as dificuldades de cada aluno 
em particular e das dificuldades reincidentes como um todo. A 
refacção dos textos proporcionou, aos alunos, o sentimento de 
capacidade e, ao professor, o de evolução.  

A falta de recursos não pode ser o fator de mais destaque no 
âmbito educacional. O Pibid nos alerta, principalmente, quanto a 
isso. Manter contato com a rede educacional brasileira e reconhecer 
seu estado caótico nos permite refletir criticamente, a fim de 
propor intervenções adequadas e adaptáveis ao processo de ensino-
aprendizagem, sobretudo no caso do público de Ensino Médio de 
faixa etária variada e do turno noturno. É responsabilidade do 
professor o cuidado para com as necessidades dos estudantes e as 
particularidades de cada um, desenvolvendo projetos educacionais 
que se insiram no cotidiano e na realidade do aluno como autor 
de textos literários e/ou didáticos.
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FAnzinE: oBJEto DE EStUDo 
Em SALA DE AULA como 

GênERo DiScURSiVo
Anielle Bruna Fonseca Lopes1

Daniele Amanda Costa de Lima2

Francisca das Chagas Nobre de Lima3

introdução
O objetivo do Pibid é dar a oportunidade para os gra-

duandos em licenciaturas se envolverem no cotidiano de uma 
escola e, dessa maneira, iniciarem as suas carreiras docentes. 
No subprojeto de Língua Portuguesa em Natal-RN, os bolsistas 
procuram complementar os conhecimentos linguísticos e textu-
ais dos estudantes do Ensino Fundamental e Médio embasados 
nas concepções de texto, discurso, gênero discursivo, sequência 
didática, entre outros, nas reuniões que ocorrem semanalmente.

Em algumas dessas reuniões, foi discutida, em linhas 
gerais, a controvérsia referente às expressões de gênero textual 

1 Bolsista do Pibid-UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN. E-mail: anibruna1695@hotmail.com

2 Bolsista do Pibid -UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN. E-mail: daniamanda96@gmail.com

3 Supervisora do Pibid -UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN, na Escola Estadual Berilo Wanderley. E-mail: chagasnobre@
ig.com.br
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e gênero discursivo que, nas palavras de Dias et al. (2011, p. 143), 
“[...] têm sido utilizadas ou como sinônimas ou como antagô-
nicas”. Entretanto, convém destacar que a concepção teórica 
básica que permeia o Pibid Língua Portuguesa em Natal-RN é 
ancorada em Bakhtin (2011), que atribui o nome de gêneros 
do discurso ou gêneros discursivos aos diversos “modelos” de 
textos que circulam na sociedade. 

Apesar disso, nesse capítulo também apresentaremos 
brevemente o conceito amplamente difundido de gênero tex-
tual, conforme proposto por Marcuschi (2008), para delinear 
minimamente algumas definições teóricas4.

Os gêneros textuais, conforme explica Marcuschi (2008), 
são textos materializados em situações recorrentes em comuni-
dades específicas. Esses textos são produzidos por sujeitos situ-
ados sócio-historicamente e são direcionados a determinado(s) 
receptor(es) por meio de um ou mais suportes para atingir uma 
determinada finalidade. Nas palavras do autor, “os gêneros não 
são entidades formais, mas sim, entidades comunicativas em 
que predominam os aspectos relativos a funções, propósitos, 
ações e conteúdos” (MARCUSCHI, 2008, p. 159).

Por serem situados, naturalmente, os gêneros textuais 
também não são estanques. Eles são dinâmicos, mas apresentam 
uma estabilidade relativa, alguns mais e outros menos, conforme 
postula Bakhtin (2011).

Nesse sentido, o fanzine pode ser considerado um gênero 
discursivo que tende a ser pouco estável dada a sua liberdade 
temática, a sua circulação em diferentes esferas e a sua informa-
lidade. Os gêneros jurídicos, por sua vez, são mais estáveis, uma 

4 Para uma discussão mais aprofundada a respeito de aspectos teóricos 
específicos referentes aos conceitos de gêneros textuais e gêneros 
discursivos, sugerimos a leitura de DIAS et al. (2011).
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vez que são gêneros formais, centrados em fins mais específicos 
e cuja circulação praticamente se limita à esfera jurídica.

Na escola, o estudo dos gêneros discursivos mais ou menos 
formais se justifica por diversas razões. No momento em que 
um indivíduo se apropria de determinado gênero, ele não só 
amplia suas capacidades de comunicação como também se torna 
capaz de atuar em esferas que, a princípio, podem não lhe ser 
acessíveis. Em outras palavras, é importante que o professor de 
Língua Portuguesa reconheça o texto enquanto instrumento 
definidor da inclusão ou exclusão do jovem em determinados 
segmentos da sociedade.

O estudo das estratégias utilizadas nos gêneros para 
cumprir seus objetivos também contribui para tornar o aluno 
um leitor menos passivo, e, portanto, mais resistente à mani-
pulação e dominação, já que a língua também se configura 
como um instrumento de poder de uns sobre outros, conforme 
esclarece Van Dijk:

Um elemento importante na reprodução discur-
siva do poder e da dominância é o próprio acesso 
ao discurso e a eventos comunicativos. Nesse 
ponto, discurso é similar a outros recursos sociais 
valorizados que constituem a base do poder e 
cujo acesso é distribuído de forma desigual. Por 
exemplo, nem todos têm igual acesso à mídia ou 
à fala e à escrita médicas, jurídicas, burocráticas 
ou acadêmicas (VAN DIJK, 2008, p. 89).

Ao mesmo tempo em que ensina os alunos a adequar 
suas formas de comunicar para inseri-lo nos meios de prestí-
gio, ou pelo menos nos mais importantes e acessíveis, a escola 
pode trabalhar com gêneros alternativos, que permitam não 
a inserção propriamente, mas a reação dos educandos à cul-
tura formal, ou seja: uma tomada de voz que vai mostrar que 
ele também pode atuar na sua própria esfera, segundo suas 
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especificidades. Aparentemente, pode-se pensar que com o 
fanzine não se aprende nada, mas veremos, ao longo deste 
artigo, que essa hipótese não corresponde aos fatos.

Segundo Van Dijk, a própria inserção nas esferas comuni-
cativas antes citadas suscitam outras formas de ser manipulado, 
já que nem todos têm o mesmo grau de autonomia no momento 
em que produzem textos:

A forma crucial de acesso consiste no poder de 
controlar dimensões variadas do próprio dis-
curso ou fala: qual modalidade de comunicação 
pode/deve ser usada (fala, escrita), qual varie-
dade linguística pode/deve ser usada e por quem 
(língua padrão de prestígio, um dialeto etc.), 
quais gêneros do discurso são permitidos, quais 
tipos de atos de fala, ou quem pode iniciar ou 
interromper turnos de fala ou sequências (VAN 
DIJK, 2008. p. 92).

Nesse sentido, escolher tanto a modalidade de comunica-
ção a ser usada quanto a variedade linguística são alguns aspec-
tos a ser considerados na elaboração de um gênero discursivo. 
Mas como realizar essas escolhas no gênero discursivo fanzine? 
E, afinal, o que é fanzine? Na seção seguinte, será apresentada 
uma definição para esse gênero discursivo.

Fanzine: um gênero discursivo verbo-visual
Magalhães (2005, p. 13) conceitua fanzine como: “o maga-

zine do fã, de indivíduos ou grupos dedicados à divulgação de 
uma ou mais expressões artísticas. É uma publicação amadora, 
sem fins lucrativos, que visa a troca de ideias, investigação ou 
promoção de um objeto culto”.

O conceito de fanzine foi apresentado aos educandos 
buscando estimular o interesse pelo gênero proposto. Para isso, 
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partimos do princípio que, se o fanzineiro, ou seja, aquele que 
produz fanzine, é comumente alguém que tem algo a dizer e 
não possui acesso aos meios de informação tradicionais para 
divulgar suas ideias, o jovem também não está distante dessa 
realidade.

Campos (2009), em artigo intitulado “Fanzine: da publi-
cação independente à sala de aula”, traz à tona a hipótese de 
que o fanzine pode despertar os alunos para o fato de todos 
terem algo a dizer e maneiras particulares de fazê-lo. Esse 
autor compara ainda o universo do zineiro com o universo do 
professor:

Enquanto o professor, por meio de um crono-
grama preestabelecido e dividido em áreas, busca 
repassar conhecimentos da cultura humana, 
o zineiro, fruto mais que vivo (pois parte de 
descobertas empíricas) desta mesma cultura, 
espontaneamente organiza seu conteúdo, seu 
método e seu público (CAMPOS, 2009. p. 2).

No terceiro ano do Ensino Médio noturno, turma na qual 
desenvolvemos as produções de fanzines, por exemplo, os alunos 
já têm longa história de vida, experiências, gostos e desgostos 
diferenciados daqueles do professor, cuja voz é privilegiada no 
espaço escolar, não sem alguma razão.

Dessa forma, fazer com que os discentes produzam e 
divulguem textos cuja temática seja do seu próprio interesse 
pode ser uma forma significativa de eles perceberem que a 
escrita e a sua realidade de vida não estão tão distantes, uma 
vez que a sala de aula pode ser um espaço de livre expressão e, 
dependendo de como o gênero for trabalhado, pode suscitar até 
questões referentes ao exercício da cidadania dentro e fora do 
ambiente escolar. Em outras palavras, o fanzine promove um 
diálogo democrático tanto entre os professores e os discentes 
como entre os alunos e a sociedade da comunicação.
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Ao elegermos esse gênero como objeto de ensino, o obje-
tivo era mostrar que:

é por meio do fanzine que os fãs se identificam 
num universo comum, saem do isolamento, 
encontram o terreno adequado para expressar 
suas paixões, se fortalecem como participantes 
de um grupo. Não só pelo aspecto da relação 
comunitária, a força dessas pequenas publica-
ções está no estímulo ao olhar crítico dos fãs, 
enquanto exercitam sua liberdade de expressão. 
Grandes debates e polêmicas acontecem no fan-
zine, seja agregando elementos cognitivos, seja 
traçando análises construtivas para o resgate 
ou desenvolvimento de sua arte (MAGALHÃES, 
2005, p. 15).

Além disso, foram apresentadas nas aulas as diferenças 
existentes entre o fanzine e a revista, evidenciando aspectos 
específicos que ele apresenta, tais como: a) possuir maior liber-
dade de expressão; b) não precisar seguir uma periodicidade, 
um formato ou um tema em alta; c) raramente visar o lucro; e d) 
estar a serviço apenas do seu produtor, não de uma instituição 
superior. 

Também foi contada um pouco da história do gênero em 
questão e foram mencionadas tanto a estrutura diversa em 
que ele pode ser produzido quanto as diferentes linguagens 
utilizadas em sua produção. Para Magalhães (2005), os fanzines 
estão livres das amarras do mercado. Por meio deles, experi-
mentamos novas linguagens e a sua estrutura caracteriza-se 
pela pequena tiragem e difusão dirigida.

Outra vantagem de se abordar o fanzine em sala de aula 
são as múltiplas linguagens constituintes. Apesar de ter uma 
constituição relativamente livre, o fanzine costuma apresen-
tar as linguagens verbal e não verbal relacionadas entre si, 
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caracterizando a sua dimensão verbo-visual, o que parece 
conveniente considerando que as novas tecnologias utilizam 
cada vez mais a linguagem intersemiótica, com a qual os jovens, 
no geral, convivem desde cedo.

Por meio do fanzine, também pode ser estudada a fala 
cotidiana com suas respectivas variações. Podemos entender 
essa utilização pelos zineiros como uma maneira de reforçar sua 
identidade, marcando seu texto com as variantes linguísticas de 
sua região/comunidade ou de um grupo menor de que participe. 

Outra possibilidade é a de que esse registro oral seja 
advindo da espontaneidade da produção dos zines. De uma forma 
ou de outra, o professor pode utilizá-los como ferramenta para 
mostrar aos alunos a não existência de uma língua homogênea, 
mas de várias variedades, privilegiadas ou estigmatizadas em 
determinadas situações de uso.

Infelizmente, ainda é comum que a produção de um 
gênero textual na escola seja um processo de simulação em que 
o aluno finge que a proposta de escrita seja real e que o receptor 
do seu texto não é professor. Na realidade, essas propostas de 
redação são apenas sugestões para o exercício da escrita, em 
que o aluno apenas escreve textos para a escola, sem idealizar 
um possível leitor real, sem intenção definida ou apenas com 
a intenção de ser bem avaliado pelo professor.

O fanzine não precisa de uma proposta delimitadora para 
ser levado à sala de aula, pois o objetivo do gênero em si não é 
delimitado. Vai depender, portanto, do objetivo do produtor, 
que não é uma figura distante do receptor. Um fanzine pode ser 
feito para trocar entre amigos, distribuir para a comunidade 
de fanzineiros, ou do bairro.

Como já foi citado anteriormente, a estrutura do fanzine 
é muito livre se comparada à estrutura dos demais gêneros 
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textuais trabalhados no ambiente escolar. Dessa maneira, ele 
serve de estímulo à criatividade dos alunos, que terão de fazer 
escolhas e construírem perspectivas discursivas no processo de 
produção, aproveitando das possibilidades que lhe são fornecidas 
para produzir um texto que carregue a sua identidade de forma 
original e autêntica. A seguir, apresentaremos nosso relato de 
experiência com o fanzine.

Relato de experiência
As atividades referentes ao fanzine foram realizadas 

no final do primeiro semestre de 2014 na turma do 3º ano “A” 
noturno na Escola Estadual Berilo Wanderley, localizada em 
Natal-RN. A esse respeito, concordamos com Lopes-Rossi (2011, 
p. 71), que diz:

As atividades de leitura, em cada caso, devem 
levar os alunos a perceber que a composição do 
gênero – em todos os seus aspectos verbais e 
não verbais, nas informações que apresenta ou 
omite, no destaque que dá a algumas, mais do 
que a outras – é planejada de acordo com sua 
função social e seus propósitos comunicativos. 
Isso contribui para a formação de um cidadão 
crítico e participativo na sociedade.

Sendo assim, considerando que o fanzine se diferencia da 
maioria dos gêneros, visto que normalmente é trabalhado em 
sala de aula por ser uma mídia alternativa, mostramos vários 
exemplos sobre a sua temática e sua estrutura variada. Dessa 
maneira, os alunos puderam compreender as características 
típicas do gênero em questão.

Além disso, foi mostrada que a prática dos fanzines visa 
informar ou expandir assuntos que, muitas vezes, não têm 
espaço na mídia tradicional/comercial, configurando-se não 
raramente como um gênero de contrainformação no sentido 
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de tentar tornar o leitor/ouvinte menos alienado. Nesse sen-
tido, Magalhães (2005, p. 20) afirma: “enquanto manifestação 
espontânea e democrática de grupos, muitas vezes formados 
por jovens, o fanzine faz ainda a legitimação das linguagens 
populares, nem sempre percebidas pelos círculos oficiais”.

A produção de fanzines realizada pelos alunos
As atividades referentes ao fanzine foram iniciadas com 

uma aula expositiva sobre o gênero, momento em que apresen-
tamos o seu conceito, a sua diferença em relação à revista, um 
pouco da sua história e a sua estrutura e linguagem variadas.

Nessa perspectiva, Lopes-Rossi (2011) compreende que a 
atividade de leitura é essencial para que os alunos se apropriem 
das características dos gêneros trabalhados em sala de aula. 
Por isso, vários exemplos de fanzines foram mostrados para 
que os educandos se apropriassem das características típicas 
desse gênero. Para tanto, alguns recursos audiovisuais foram 
utilizados, como, por exemplo, slides e vídeos.

Em seguida, foi apresentada a proposta da produção de 
fanzines por parte dos estudantes, levando em consideração que 
o fanzine é uma revista de fã, ou seja, uma publicação feita por 
um fã sobre o seu objeto de culto, e os discentes ficaram livres 
para a escolha do tema e da estrutura. A turma foi dividida em 
grupos que produziram um fanzine sobre o tema escolhido. 
Para isso, foram utilizados os seguintes materiais: folhas de 
papel A4, tesoura, cola e recortes de revista.

Após a produção, foi feita uma apresentação em que cada 
grupo falou sobre o fanzine que havia produzido, atentando 
para a temática escolhida e a sua estrutura. E, tendo em vista 
que a produção e a publicação do fanzine acontecem “sobre o 
suporte impresso, ocupando um espaço menosprezado pelas 
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publicações do mercado” (MAGALHÃES, 2005, p. 28), cada grupo 
distribuiu fotocópias do seu texto para os demais colegas da 
turma.

Nesta perspectiva, foram produzidos na turma vários 
fanzines sobre temas debatidos na atualidade, hobbies e lite-
ratura. Quase todos os grupos utilizaram tanto a linguagem 
verbal quanto a não verbal.

Todos os aspectos que observamos contidos nos textos 
apontam para uma preocupação com os diversos elementos 
que são impressos neles nos atos de suas produções. Essas 
construções se efetivam de forma variada por meio de elementos 
que as antecedem e estão diretamente relacionados com outros 
que evocam no intuito de dar-lhes sentido.

Essas especificidades relativas a esse gênero só acontecem 
porque o discurso é endereçado para outro, sem o qual ele não 
teria sentido, uma vez que a escolha desse gênero precisa ser 
articulada a partir das finalidades e intenções do locutor, por 
meio das quais é possível experimentar a palavra dos perso-
nagens, de provocá-las, de colocá-las em contato com a voz do 
outro, e com as diferentes vozes sociais, as quais vão revelando 
posições ideológicas.

considerações finais
É perceptível que, apesar das dificuldades encontradas (o 

tempo de produção não pôde se estender muito), os alunos se 
entusiasmaram no momento em que faziam seus zines. Como 
foram desenvolvidos em grupos, eles tiveram de desenvolver 
um trabalho colaborativo, exercitando a socialização de ideias, e 
discutindo preferências estéticas de cada um quanto às formas 
de organizar imagens e textos.
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A produção dos fanzines na sala de aula também promo-
veu uma aproximação maior entre nós, licenciandas bolsistas, e 
os estudantes do 3º ano “A”, visto que, em um primeiro momento, 
estivemos à frente deles, explicando-lhes as características do 
gênero, mas, depois, foi necessário que ficássemos mediando 
a atividade, instigando-lhes a participarem de todas as etapas 
propostas para o trabalho com esse gênero. 

Já o terceiro momento foi dedicado às apresentações 
dos fanzines, caracterizando as ideias que eles pretendiam 
disseminar e a forma que escolheram para fazê-la. Foi, então, 
que nós pudemos conhecer melhor nossos estudantes e seus 
posicionamentos na realidade em que vivem e atuam, pois os 
próprios alunos também puderam conhecer melhor as prefe-
rências de seus colegas de classe.

Além disso, apresentando seus zines, os educandos tam-
bém exercitaram a autoanálise linguística e semiótica dos seus 
trabalhos nos momentos de socializações deles. Puderam, em 
suma, ampliar os seus conhecimentos e demonstrarem auto-
nomia para produzi-los.
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o PiBiD E A ABoRDAGEm 
Do Anúncio PUBLicitáRio 
como GênERo DiScURSiVo

Anielle Bruna Fonseca Lopes1

Daniele Amanda Costa de Lima2

Francisca das Chagas Nobre de Lima3

introdução
As atividades do Pibid relatadas neste texto foram ela-

boradas a partir da abordagem do gênero discursivo anúncio 
publicitário. Esse gênero foi trabalhado com a turma do 3º ano 
“A” noturno da Escola Estadual Berilo Wanderley, situada no 
município de Natal-RN. 

A escolha por esse gênero foi devida à sua presença maciça 
em nosso cotidiano e à sua linguagem diversa: verbal x não 
verbal, formal x informal, musical. O objetivo das aulas era 
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mostrar a variedade estrutural encontrada entre os diferen-
tes suportes em que esse gênero pode ser encontrado e a sua 
diferença em relação à propaganda.

Neste trabalho, será apresentada a forma como o anúncio 
publicitário foi abordado como um gênero discursivo propício a 
ser trabalhado por professores em sala de aula como uma forma 
de aumentar o senso crítico, a argumentação e a percepção 
semiótica dos alunos. Atentamos também para o papel social 
que os anúncios freqüentemente possuem, simulando uma 
realidade ideal para seduzir o público ao qual é destinado:

O discurso publicitário é um dos instrumentos de 
controle social e, para bem realizar essa função, 
simula igualitarismo, remove da estrutura da 
superfície os indicadores de autoridade e poder, 
substituindo-os pela linguagem da sedução com 
o objetivo de produzir o consumo (CARVALHO, 
2000 apud TAVARES, 2005, p. 11-12).

Essa perspectiva aponta para uma preocupação com os 
diversos elementos que são impressos no texto no ato de sua 
produção. Essa construção se efetiva, dessa forma, por meio 
de elementos que a antecedem e está diretamente relacionada 
com outros que evoca no intuito de dar-lhe sentido. Para tanto, 
foi utilizado o conceito de publicidade de Tavares (2005, p. 15), 
para quem

a publicidade é uma mensagem paga veiculada 
nos meios de comunicação (mídia) com objetivo 
de vender um produto ou serviço, sob a forma de 
uma marca comercial, para um público-alvo (con-
sumidor) utilizando-se de recursos linguísticos 
e estilísticos de ordenação, persuasão e sedução 
através de apelos emocionais e racionais.

Tavares (2005) já aponta alguns dos componentes estru-
turais do gênero e reitera o sentido apelativo dessa forma de 
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comunicação já expresso na citação de Carvalho (2000), acres-
centando aos apelos emocionais os racionais, os quais, em 
contraste, distinguirão a definição entre persuasão e conven-
cimento. Conforme o trecho citado, depreendemos também que 
as construções linguísticas presentes no anúncio publicitário 
focalizam a possibilidade de que sejam construídos espaços 
nos quais a linguagem possa ser concebida como atividade 
constitutiva do sujeito nas suas ações cotidianas.

Mas como abordar a concepção de linguagem como ativi-
dade constitutiva do sujeito no anúncio publicitário enquanto 
gênero discursivo e objeto de ensino? Para tentar responder essa 
questão, na seção seguinte, apresentaremos o gênero anúncio 
publicitário no contexto de sala de aula.

Anúncio publicitário: um gênero 
discursivo em sala de aula

Em seu artigo intitulado “A transposição didática dos 
gêneros do domínio discursivo publicitário nos livros didáticos 
de língua portuguesa: antes e pós – PCN”, Lima (2012, p. 19) diz: 
“enquanto a propaganda tem cunho ideológico – uma vez que 
se preocupa em propagar ideias –, a publicidade tem cunho 
exclusivamente comercial”.

No Brasil, entretanto, os termos publicidade e propa-
ganda são utilizados no cotidiano como sinônimos. O termo 
propaganda popularmente engloba tanto o que é denominado 
pelos teóricos como anúncio publicitário como a propaganda 
em si. No campo acadêmico, a não utilização do vocabulário 
técnico dos termos por vezes dificulta o diálogo acadêmico 
entre brasileiros e estrangeiros da área (GOMES, 2001). É nesse 
sentido que Gomes (2001) aponta a necessidade de diferenciar 
os gêneros discursivos propaganda e anúncio publicitário para 
se abordar com segurança um dos dois ou ambos, sem causar 
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confusões de sentido. Apresentada a distinção, focalizaremos 
o anúncio publicitário.

O anúncio pode ser veiculado em vários suportes. 
Entende-se por suporte “um lócus físico ou virtual com for-
mato específico que serve de base ou ambiente de fixação do 
gênero materializado como texto” (MARCHUSCHI, 2008, p. 174). O 
suporte vai ser um elemento decisivo para definir de que forma 
o anúncio vai se apresentar para o receptor. Um anúncio de 
rádio, por exemplo, só dispõe de recursos sonoros; um anúncio 
em outdoor ou revista dispõe de recursos verbo-visuais; já os 
anúncios veiculados na televisão dispõem de recursos audio-
visuais mais complexos. Logo, cada suporte vai se utilizar de 
estratégias diferenciadas para atingir seus públicos-alvo. 

Para analisar um anúncio veiculado pelo rádio – ou spot 
– deve-se prestar bastante atenção à velocidade da fala, às 
entonações mais ou menos expressivas de cada enunciado, às 
repetições ou ecos, à música através de trilhas, jingles e efeitos, 
à quantidade de vozes, se as vozes são femininas ou masculinas, 
enfim, tudo isso levando em conta as estratégias que os spots 
utilizam para evidenciar o produto. 

Em um anúncio de revista (jornal, outdoor etc.), a primeira 
diferença notável é a leitura de imagem que deve ser realizada 
em todo o anúncio, inclusive na parte verbal, observando a cor, 
a fonte e a direção das letras. Além do mais, aqui já é possível 
visualizar os logotipos das marcas, bem como é preciso observar 
os elementos que estão no centro na página e os que ocupam 
as periferias, as cores e fotografias utilizadas, o diálogo entre 
o verbal e o visual.

Considerando o exposto anteriormente, que delineia 
alguns dos principais pontos levados à análise, já podemos 
imaginar a complexidade da leitura de um anúncio televisivo.
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Os anúncios publicitários costumam utilizar uma lingua-
gem intersemiótica, pois a linguagem verbal e não verbal atuam 
em conjunto e o receptor da mensagem é atingido por ambas 
simultaneamente. Existem caminhos alternativos que inter-
pretam a relação entre texto, imagem e som em paralelo, mas, 
mesmo nesses casos, essas linguagens possuem papéis deter-
minados e ambos trabalham juntos no repasse da mensagem.

Relato de experiência
As atividades desenvolvidas com a turma do 3º ano “A” 

noturno da Escola Estadual Berilo Wanderley, localizada em 
Natal-RN, começaram no início do primeiro semestre de 2014. 
Primeiramente, introduzimos o conceito de anúncio publici-
tário, bem como a sua diferença da propaganda, levando em 
consideração a concepção defendida por Marcuschi (2008, p. 
150), para quem

cada gênero textual tem um propósito bastante 
claro que o determina e lhe dá uma esfera de 
circulação. Aliás, esse será um aspecto bastante 
interessante, pois todos os gêneros têm uma 
forma e uma função, bem como um estilo e um 
conteúdo, mas sua determinação se dá basica-
mente pela função e não pela forma.

Em outras palavras, a finalidade era mostrar que, ao 
produzir um anúncio, os alunos deveriam ter em mente o seu 
objetivo para melhor escolher a sua estrutura, visando vender 
algo e, para isso, eles deveriam utilizar estratégias persuasivas 
apropriadas para dialogar com seu público-alvo, atentando 
também para o nível de linguagem apropriado.

Nesse sentido, era fundamental considerar a situação 
de enunciação. Esse aspecto determinante remete aos estudos 
da área de Análise do Discurso e aos postulados de Bakhtin 
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(2011), que denominou de “gêneros do discurso” ou “gêneros 
discursivos” os tipos relativamente estáveis de enunciados que 
circulam na sociedade.

Tendo sido delimitada a situação de enunciação, era neces-
sário distinguir, para os alunos, os conceitos de “convencer” e 
“persuadir”, mencionados no primeiro tópico do artigo, uma 
vez que ambos são procedimentos argumentativos. Enquanto 
“convencer” é fazer o outro aderir sua opinião por meio da razão, 
da lógica, gerenciando informações, comprovando, demons-
trando,“persuadir” é fazer outro aderir à posição desejada 
sensibilizando-o, seduzindo, apelando para emoção. Nesse 
sentido, Carrascoza (2007) destaca o caráter mais universal do 
ato de convencer, contrapondo-o com o caráter individual do 
ato de persuadir, pois

um discurso que deseja convencer é dirigido 
à razão por meio de raciocínio lógico e provas 
objetivas, podendo atingir um auditório uni-
versal. O discurso que deseja persuadir tem um 
caráter mais ideológico, subjetivo e intempo-
ral: busca atingir a vontade e o sentimento do 
interlocutor por meio de argumentos plausíveis 
ou verossímeis, visando obter a sua adesão, diri-
gindo-se assim mais para um auditório particular 
(CARRASCOZA, 2007, p. 17).

Diversos gêneros discursivos argumentativos – como o 
artigo de opinião, o editorial e a carta do leitor – tendem ao 
convencimento e não existe persuasão4, ao contrário do anúncio. 
Essa diferença é essencial na medida em que frequentemente os 

4 Convém destacar brevemente a diferença entre “convencer” e 
“persuadir”. Nas palavras de Abreu (2009, p. 25, grifos do autor), 
“argumentar é a arte de convencer e persuadir. Convencer é saber 
gerenciar informação, é falar à razão do outro, demonstrando, 
provando. [...] Persuadir é saber gerenciar relação, é falar à emoção 
do outro”.
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alunos não conseguem depreender ou apontar os argumentos 
utilizados em um anúncio que consistem, a grosso modo, nas 
vantagens de adquirir o produto anunciado segundo o texto. 

Além disso, foram trabalhados vários exemplos de anún-
cios nos mais variados suportes, como comerciais de revistas, 
televisão, spots, uma vez que, segundo Lopes-Rossi (2011, p. 76),

a organização composicional típica do gênero 
discursivo a ser produzido e as condições que 
determinam sua produção e circulação são dois 
níveis de conhecimento básicos ao domínio da 
escrita de textos para que o aluno saiba onde bus-
car informações necessárias para sua produção 
escrita, quais informações selecionar para seu 
texto e como organizá-las por escrito.

Dessa forma, por meio da leitura de textos relacionados 
ao gênero em questão, a intenção era de que os educandos se 
apropriassem das suas características típicas, que incluem não 
só as características formais, mas também o conhecimento de 
mundo que era necessário para interpretar os textos.

A abordagem de tal gênero permite ir além das interpre-
tações convencionais e analisar as estratégias linguísticas nos 
níveis fonético-fonológico, morfológico, sintático e, sobretudo, 
semântico, focalizando ambiguidades, comparações, metáforas, 
aliterações, metonímias e outras figuras de linguagem presentes. 
Esses recursos, somados a outros, provocam sensações no leitor, 
que nem sempre é tão consciente disso.

A aliteração e a musicalidade constituem um recurso de 
memorização da marca do produto pelo ouvinte/interlocutor. 
Função semelhante exerce o slogan, frase de efeito do produto. 
Além do mais, não é incomum que os produtores do texto 
selecionem as palavras também levando em consideração seu 
ritmo. É o caso do famoso slogan da CAIXA, “Vem pra Caixa 
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você também” que usou “vem” ao invés de “venha”, forma 
padrão. Além de simplificar o ritmo do slogan, favorecendo a 
memorização, essas formas aproximam o anúncio das pessoas 
que o assistem por utilizar uma linguagem mais coloquial com 
as formas “vem” e “pra”.

Ao mostrar aos alunos as estratégias que os anúncios 
utilizam, convém lembrar quais efeitos eles causam no indiví-
duo, instigando-o e, em certo ponto, até manipulando desejos 
e sentimentos. A abordagem do anúncio em sala de aula pode 
levar a pensar em uma série de questões, como, por exemplo: 
até que ponto eu controlo meus pensamentos e atitudes? O 
anúncio possui estratégias de alienação? Como os estereótipos da 
nossa sociedade são mostrados e reforçados ou desconstruídos 
pelos anúncios publicitários? A seguir, veremos como o gênero 
anúncio foi trabalhado em sala de aula.

A dimensão verbo-visual da linguagem nos 
anúncios publicitários produzidos pelos alunos 

Como já foi aqui relatado, o primeiro passo para trabalhar 
o gênero textual anúncio publicitário foi uma aula expositiva 
sobre o gênero em questão, na qual apresentamos as suas prin-
cipais características, desde as linguagens utilizadas até a sua 
estrutura, bem como a sua diferença em relação à propaganda.

Em seguida, desenvolvemos uma atividade com os discen-
tes para que fosse possível avaliar aquilo que eles entenderam 
e identificar algum ponto em que tivessem maior dificuldade. 
Tal atividade consistia em analisar o texto e a imagem, tudo 
relacionado à estrutura do gênero proposto, buscando mostrar 
aos alunos a importância de se escolher bem essa estrutura 
de acordo com o público ao qual o anúncio se destina. Na aula 
seguinte, foram levados mais alguns exemplos de anúncio 
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objetivando mostrar os diferentes suportes em que ele pode 
ser encontrado, bem como foram utilizados alguns recursos 
audiovisuais, como slides e vídeos, para a realização da aula, 
além de exemplos de comerciais televisivos, vinhetas, spots.

Após a fase de apresentação, foi iniciada a fase de produção 
dos estudantes. Aqui, eles foram orientados a se reunirem em 
grupos. Cada grupo criou um produto e, a partir daí, produ-
ziu o seu próprio anúncio publicitário. Para tanto, os grupos 
utilizaram folhas de papel A4 como suporte e, para as demais 
ideias que tiveram, utilizaram lápis grafite e de cor. Nesse 
momento, pudemos constatar o que Sabat (2001) afirma, visto 
que, conforme a autora, a estrutura dos anúncios publicitários 
é muito simbólica, uma vez que o seu objetivo é convencer os 
possíveis interlocutores da importância e da necessidade que o 
produto anunciado pode ter na vida deles. Assim, nessa fase, os 
alunos deveriam ter em mente a relação criada entre o produto 
e o possível consumidor, visando o desejo deste acerca daquele.

Os grupos, após a aula de produção, realizaram uma 
apresentação na qual falavam a respeito dos anúncios produ-
zidos. Nessa apresentação, eles explicavam o produto criado e 
como tinham feito os seus anúncios, pensando em para quem se 
destinava o produto. A partir disso, iam escolhendo a estrutura 
mais adequada. 

considerações finais
Ao final das atividades realizadas, pudemos perceber 

como foi significativo trabalhar com o gênero textual anúncio 
publicitário, pois, além de tudo o que já foi abordado neste 
artigo, evidenciamos o envolvimento dos grupos ao produzir 
um trabalho em equipe, o que poderá ajudá-los em um futuro 
profissional.
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É perceptível ainda que trabalhar com anúncios é uma 
maneira de estimular a criatividade dos discentes e a sua 
percepção a respeito de algo tão comum no cotidiano atual 
e que, muitas vezes, tem um discurso persuasivo que passa 
despercebido. 

Dessa forma, pudemos estimular a leitura crítica por parte 
dos alunos com a linguagem verbal e não verbal com textos 
produzidos socialmente, visto que, com o gênero em questão, 
são disseminados muitos desejos entre as pessoas. Para tanto, a 
indústria publicitária utiliza um jogo persuasivo entre imagens 
e palavras e uma forte linguagem apelativa.

Ao analisar e ao produzir um anúncio publicitário, os 
alunos precisaram aguçar a sua percepção para perceber o 
texto além da primeira impressão, podendo analisar a combi-
nação entre as imagens, as palavras, as cores e toda a estrutura 
utilizada como uma forma de atrair o possível consumidor do 
seu produto.

Objetivávamos, assim, que os discentes pudessem olhar 
para os anúncios publicitários de maneira diferente, como um 
gênero discursivo em que cada detalhe é pensado de forma 
que possa atrair a atenção e estimular o desejo do possível 
consumidor, e que eles percebessem que a leitura de um texto 
vai muito além da primeira impressão, principalmente com o 
gênero em questão, em que estão presentes tantas linguagens 
(verbal, não verbal; formal, informal), tudo de acordo com o 
público alvo.

Ao final, os educandos mostraram-se capazes de utilizar a 
linguagem persuasiva, objetivando alcançar os seus propósitos, 
unindo a isso uma linguagem verbo-visual e o senso crítico. 
Isso só foi possível porque a abordagem desse gênero discursivo 
pode trazer diferentes perspectivas de produção de textos, 
como uma forma de estudar a argumentação e as diferentes 
linguagens utilizadas em sua produção, e também como uma 
forma de aumentar o senso crítico dos alunos.  
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o PiBiD E o GênERo 
DiScURSiVo REPoRtAGEm
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introdução
Este trabalho tem por objetivo relatar as atividades 

desenvolvidas pelo Pibid, subprojeto de Língua Portuguesa da 
UFRN, na turma do 3º ano do Ensino Médio noturno da Escola 
Estadual Berilo Wanderley, localizada no município de Natal no 
estado do Rio Grande do Norte. O Pibid de Língua Portuguesa 
da UFRN atua nas escolas públicas do Rio Grande do Norte sob a 
perspectiva dos gêneros discursivos segundo a fundamentação 
teórica de Mikhail Bakhtin. Para Bakhtin (2011, p. 279), “todas 
as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, 
estão sempre relacionadas com a utilização da língua”.

1 Bolsista do Pibid-UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN. E-mail: gege_rosendo@hotmail.com

2 Bolsista do Pibid-UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN. E-mail: nayane_ingrid18@hotmail.com

3 Supervisora do Pibid-UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN, na Escola Estadual Berilo Wanderley. E-mail: chagasnobre@
ig.com.br

o PiBiD E o GênERo DiScURSiVo 
REPoRtAGEm como mEDiADoR 

DAS PRáticAS DE LEitURA E 
EScRitA Em SALA DE AULA
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Ainda de acordo com Bakhtin (2011, p. 279), “a utilização 
da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), 
concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou 
doutra esfera da atividade humana”. O enunciado reflete as 
condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esfe-
ras, não só por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, 
ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos 
lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas acima de tudo, por 
sua construção composicional. 

Esses três elementos (conteúdo temático, estilo e cons-
trução composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo 
do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de 
uma esfera de comunicação. “Qualquer enunciado considerado 
isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização 
da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enun-
ciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso” 
(BAKHTIN, 2011, p. 280).

Partindo desse pressuposto, nosso trabalho com o gênero 
discursivo reportagem se realizou de acordo com os módulos 
didáticos do texto de Lopes-Rossi (2011). Nesse texto, a autora 
enfatiza que as atividades de produção textual de gêneros deve 
se concretizar através de três módulos. O módulo 1 diz respeito 
à leitura para apropriação das características típicas do gênero 
discursivo; o módulo 2 atua na produção escrita do gênero de 
acordo com suas condições de produção típicas; e, por fim, o 
módulo 3 trabalha na divulgação ao público de acordo com a 
forma típica de circulação do gênero.

objetivo 
O objetivo do projeto aqui descrito é de desenvolver a auto-

nomia dos alunos no que diz respeito à leitura e compreensão 
do gênero textual reportagem, além de capacitá-los para a sua 
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produção de acordo com as esferas de circulação desse gênero. 
Dessa forma, buscamos proporcionar aos alunos a capacidade de 
identificar as características discursivas do gênero trabalhado, 
assim como a compreensão da situação e do contexto no qual 
o gênero está inserido.

metodologia utilizada
Nosso trabalho tem como base o pensamento bakhtiniano 

que, através da utilização de gêneros discursivos, busca tra-
balhar de forma eficiente a compreensão dos gêneros em suas 
diversas instâncias, permitindo que os alunos percebam como 
os gêneros se realizam nas suas esferas típicas de circulação. 

Nas palavras de Bakhtin (2011, p. 262), 

a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso 
são infinitas porque são inesgotáveis as possi-
bilidades da multiforme atividade humana e 
porque em cada campo dessa atividade é integral 
o repertório de gêneros do discurso, que cresce 
e se diferencia à medida que se desenvolve e se 
complexifica um determinado campo.

Também confirmando essa visão, Cavalcante (2012, p. 
49-50) afirma que:

Os gêneros discursivos são, simultaneamente, 
formas estabilizadas (ou seja, regulares, passíveis 
de estruturação) e instáveis (ou seja, passíveis 
de sofrerem mudanças). Os gêneros são estáveis 
porque resultam de atividades sociais que são 
reiteradas ao longo do tempo. Por outro lado, 
os gêneros são instáveis também no sentido de 
que passam por modificações, no decorrer do 
tempo e diante de situações que possibilitem 
alterações em alguma de suas características 
(estrutura, conteúdo, suporte, estilo etc.) para 
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atingirem suas finalidades. [...] Logo, os gêneros 
podem sofrer transformações, em virtude das 
mudanças nos propósitos comunicativos e/ou 
no contexto sociocultural.

Dessa forma, sendo ao mesmo tempo formas estabiliza-
das e instáveis, os gêneros discursivos se moldam e se fixam 
conforme o contexto e os propósitos comunicativos.

Desenvolvimento das atividades
Nossas atividades se desenvolvem seguindo a linha de 

raciocínio de Lopes-Rossi (2011), que apresenta uma proposta 
de se trabalhar projetos pedagógicos com gêneros a partir de 
módulos didáticos.

De acordo com Cavalcante (2012, p. 44), gêneros discursivos 
são padrões sociocomunicativos que se manifestam por meio 
de textos de acordo com necessidades enunciativas específicas.

Pensando nessa perspectiva, iniciamos o trabalho com o 
gênero reportagem a partir do módulo didático 1, no qual são 
realizadas leituras e discussões socializadas entre as bolsistas, 
a professora supervisora e os alunos, para o conhecimento das 
características prototípicas do gênero, além de seus aspectos 
linguísticos, temáticos e composicionais. 

Além disso, apresentamos aos alunos outros gêneros 
discursivos de esferas jornalísticas, mas de forma menos apro-
fundada, tais como: entrevista, editorial, carta do leitor etc.

No módulo didático 1, é muito importante que o aluno 
compreenda todos os aspectos composicionais do gênero, conhe-
çam as suas esferas de circulação, quem produz tal gênero e a 
quem ele se destina. Sobre isso, Cereja e Magalhães afirmam que

a escolha de um determinado gênero discur-
sivo depende em grande parte da situação de 
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produção, ou seja, a finalidade do texto a ser 
produzido, quem são o(s) locutor(es) e o(s) interlo-
cutor(es), o meio disponível para veicular o texto 
etc. (CEREJA; MAGALHÃES, 2013, p. 13).

A segunda etapa do projeto baseia-se no módulo didático 
2. Para a realização deste módulo didático, dividimos os alunos 
em grupos de 5 pessoas para que realizassem a produção textual 
do gênero reportagem. 

Na nossa concepção, a formação de grupos facilita a 
compreensão e permite uma maior interação entre os alunos 
que, desse modo, podem compartilhar de ideias e propostas de 
forma produtiva. Além disso, a formação de grupos também foi 
importante para a escolha das temáticas. No entanto, devemos 
ressaltar que, apesar de os alunos estarem divididos em grupos, 
as produções textuais foram individuais.

Após a formação dos grupos, foram apresentadas aos 
alunos temáticas atuais e relevantes para a realização das 
produções textuais com o gênero discursivo reportagem. As 
temáticas selecionadas e sugeridas pelas bolsistas e pela pro-
fessora supervisora foram: “bullying nas escolas”; “copa do 
mundo”; “as consequências do consumismo infantil”; “saúde 
pública no Brasil”; “estupro: a culpa é da vítima?” e “drogas 
na adolescência”.

Logo após a escolha das temáticas, os alunos foram 
instruídos a realizar uma pesquisa para coleta de material 
relevante para a produção da reportagem. Para isso, utilizaram-
se dos recursos necessários que foram apresentados durante 
a caracterização do referido gênero. Tais recursos incluem 
pesquisas de opinião, dados estatísticos, entrevistas, pesquisa 
em internet e em fontes impressas, entre outros. A pesquisa 
realizada pelos alunos foi dividida em duas etapas. A primeira foi 
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realizada extraclasse e a segunda foi feita dentro do laboratório 
de informática da escola, com a supervisão e orientação das 
bolsistas e da professora. 

Com os dados necessários para a produção do gênero 
reportagem, apresentamos a proposta de produção textual. Na 
proposta, relembramos as temáticas escolhidas e apresentamos 
uma série de instruções para a elaboração da produção. Em 
seguida, orientamos a produção textual propriamente dita.

A partir da primeira produção textual dos alunos, rea-
lizamos as devidas correções, tanto no que diz respeito aos 
aspectos gramaticais, de coesão e coerência, quanto no que diz 
respeito aos aspectos composicionais e característicos do gênero. 

Em seguida, realizamos atendimentos individuais com os 
alunos, esclarecendo quais aspectos necessitavam de adequação, 
e respondemos as questões que surgiam diante da reescrita 
do gênero.

Diante das orientações individuais, os alunos realizaram 
a primeira reescrita. Durante o processo de leitura e correção 
dessas reescritas, nós, bolsistas, com o auxílio da professora 
supervisora, levantamos os pontos positivos e negativos mais 
recorrentes nas produções textuais dos alunos e apresentamos 
a eles tais produções em forma de slides. Enfatizamos que as 
produções selecionadas não estavam marcadas com as devidas 
correções, e os alunos não eram identificados durante a apre-
sentação de seus textos. 

A apresentação das produções dos alunos em slides per-
mitiu uma orientação socializada e interativa, facilitando, 
dessa forma, a compreensão do aluno, tendo em vista que eles 
conseguiram identificar se os textos se adequavam às caracte-
rísticas composicionais do gênero solicitado, se apresentavam 
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problemas gramaticais, de coesão, coerência etc. Além disso, 
esse tipo de orientação possibilitou uma maior interação entre 
alunos, bolsistas e professora.

Diante das orientações e sugestões dadas durante o pro-
cesso de escrita e reescrita do gênero, os alunos conseguiram 
realizar as devidas adequações e concretizar a última produção 
textual, apresentada na Mostra Cultural da escola, através de 
uma de suas esferas de circulação, no caso, o jornal impresso.

Finalizando nosso projeto, utilizando o módulo didático 
3, apresentamos, na Mostra Cultural da escola, as atividades 
produzidas com o gênero reportagem. Para a exposição dos 
trabalhos, criamos o jornal impresso “O que rola no BW” para 
a divulgação das produções do gênero reportagem.

considerações finais
As atividades com o gênero discursivo reportagem propor-

cionaram aos alunos o conhecimento das características típicas 
do gênero, além de seus aspectos linguísticos e composicionais. 
Essa compreensão ficou perceptível no decorrer do processo de 
ensino e aprendizagem, no qual os alunos praticaram processo 
de escrita e reescrita do referido gênero discursivo.

Além disso, os alunos também conheceram e apreenderam 
as características de diversos gêneros discursivos de esferas 
jornalísticas (entrevistas, editoriais, carta ao leitor, notícia etc.).

Em síntese, os alunos conseguiram compreender que cada 
gênero tem as suas características específicas e se destinam a 
um determinado “público-alvo”, ou seja, que o locutor dirige 
o seu discurso a um interlocutor. Com isso, eles conseguiram 
apreender a importância da interação verbal, tanto nos textos 
orais quanto nos textos escritos. 
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Nesse sentido, eles perceberam que um texto sempre 
será dirigido a um interlocutor, e a linguagem utilizada na 
produção desses textos deve se adequar a cada tipo de interlo-
cutor; caso contrário, não há interação verbal, não há discurso. 
Pensando nessa perspectiva, eles conseguiram identificar o 
que são gêneros discursivos, compreenderam a importância de 
sua diversidade e a sua funcionalidade para o nosso cotidiano.

A esse respeito, para concluir, Bakhtin (2006, p. 106) 
afirma que

não é a atividade mental que organiza a expres-
são, mas, ao contrário, é a expressão que organiza 
a atividade mental, que a modela e determina 
sua orientação. Qualquer que seja o aspecto da 
expressão-enunciação considerado, ele será 
determinado pelas condições reais da enunciação 
em questão, isto é, antes de tudo, pela situação 
social mais imediata. Com efeito, a enunciação 
é o produto da interação de dois indivíduos 
socialmente organizados e, mesmo que não haja 
um interlocutor real, este pode ser substituído 
pelo representante médio do grupo social ao 
qual pertence o locutor. A palavra dirige-se a 
um interlocutor: ela é função da pessoa desse 
interlocutor; variará se se tratar de uma pessoa 
do mesmo grupo social ou não, se esta for infe-
rior ou superior na hierarquia social, se estiver 
ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos 
estreitos (pai, mãe, marido etc.).

Portanto, é fundamental levar em consideração o contexto 
no qual os gêneros discursivos foram produzidos e no qual eles 
circulam, inclusive no processo de ensino-aprendizagem.
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cRÔnicA: UmA PRoSA 
AFiADA nA EScoLA

Evaniele Barbosa da Costa1

Ladmires Luiz Gomes de Carvalho2

Erica Reviglio Iliovitz3

introdução
Este trabalho apresenta o relato de algumas experiências 

vivenciadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid), no qual são desenvolvidas ações, experi-
ências metodológicas e práticas inovadoras que dão um novo 
significado ao ensino da Língua Materna. O foco desse relato 
de experiências baseou-se na preparação para as Olimpíadas de 
Língua Portuguesa realizada na Escola Estadual Professor José 
Fernandes Machado, localizada no Bairro de Ponta Negra no 
município de Natal-RN, sob a supervisão do professor Ladmires 
Luiz Gomes de Carvalho.

A turma trabalhada foi o 1º ano do Ensino Médio. Com o 
objetivo de preparar a turma para participar das Olimpíadas de 

1 Bolsista do Pibid-UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN. E-mail: evanielecosta.rn@hotmail.com

2 Supervisor do Pibid-UFRN, subprojeto de Língua Portuguesa em 
Natal-RN na Escola Estadual José Fernandes Machado. E-mail: 
ladmires@hotmail.com

3	 Coordenadora	do	subprojeto	Pibid-UFRN	−	Letras	–	Língua	Portuguesa	
em Natal-RN. E-mail: ericarevi@gmail.com
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Língua Portuguesa, foi apresentado o gênero discursivo crônica. 
Para isso, foi desenvolvida uma sequência didática que serviu 
de orientação para as aulas ministradas. 

De acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82), 
“uma ‘sequência didática’ é um conjunto de atividades escolares 
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 
textual oral ou escrito”. 

O desenvolvimento da sequência didática foi embasado 
também no manual das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Esse 
manual serviu como instrumento norteador para a preparação 
das oficinas lecionadas. Para os alunos, foram destacados os 
aspectos de organização do gênero em questão antes de ser 
feita a reflexão e orientação das produções escritas.

contextualizando o trabalho
Inicialmente, foram selecionados vários exemplares do 

gênero discursivo crônica. Mas, por se tratar de um trabalho 
voltado para a preparação das Olimpíadas de Língua Portuguesa, 
e por se tratar também de uma turma do primeiro ano do 
Ensino Médio (que iria concorrer no gênero textual crônica), 
houve um cuidado maior ao selecionar quais seriam os autores 
que íamos levar à sala de aula. 

A preferência foi apelar para autores nacionais como 
Luís Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Millôr Fernandes, 
entre outros, além de crônicas publicadas em redes sociais. 
Inicialmente, foram levados em consideração os conhecimentos 
prévios de todos os alunos.

Em seguida, foi abordada a leitura pelo prazer de ler, na 
intenção de saborear os temas do cotidiano na voz e na visão 
dos cronistas, pois, juntamente com o manual de referência, 
foram ouvidas as crônicas em áudio, o que facilitou em muito 
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o trabalho. Depois disso, foram discutidas as características 
comuns entre os textos e a semelhança no estilo de cada autor.

Esse procedimento põe em relevância as palavras de 
Lopes-Rossi (2011, p. 71-72), ao mencionar que

alguns gêneros discursivos [...] se prestariam 
bem aos projetos pedagógicos de leitura, nos 
vários níveis de ensino [...] outros gêneros [...] 
se prestam bem a atividades de leitura para 
entretenimento, aquisição de conhecimentos 
ou resolução de problemas.

Tal como afirma a autora, apenas alguns gêneros discur-
sivos se prestam a atividades didáticas de leitura. A crônica é 
tida como um dos gêneros que se enquadram nesse parâmetro. 
Nesse sentido, as atividades foram desenvolvidas levando em 
consideração a situação comunicativa em que se enquadram os 
alunos, com especial atenção em caracterizar a singularidade 
apresentada por cada um.

[...] as atividades de leitura, por si sós, podem 
constituir-se objetivo de um projeto pedagógico. 
Nem todos os gêneros se prestam bem à pro-
dução escrita na escola porque suas situações 
de produção e de circulação social dificilmente 
seriam reproduzidas em sala de aula ou porque o 
professor julga conveniente priorizar, em certos 
momentos, atividades de leitura (LOPES-ROSSI, 
2011, p. 71).

Assim, foi possível desenvolver um trabalho no qual foi 
constatada a necessidade que os alunos tinham em conhecer 
os textos. Muitos alunos não tinham conhecimento do gênero, 
além de apresentarem muita dificuldade em diferenciá-lo de 
outros gêneros mais aplicados no contexto escolar.



CRÔNICA: UMA PROSA AFIADA NA ESCOLA

82

As Olimpíadas de Língua Portuguesa
O projeto Olimpíadas de Língua Portuguesa surgiu com 

base nos jogos que homenageavam os deuses gregos. Esse projeto 
traz três objetivos que devem ser levados em consideração para 
construir um bom ensino de leitura e de escrita. Esses objetivos 
são elencados e explicados nas palavras de Dolz (2011, p. 4):

Primeiro, busca-se uma democratização dos usos 
da língua portuguesa, perseguindo reduzir o “ile-
trismo” e o fracasso escolar. Segundo, procura-se 
contribuir para melhorar o ensino da leitura e 
da escrita, fornecendo aos professores material 
e ferramentas, como a sequência didática [...] 
Terceiro, deseja-se contribuir direta e indireta-
mente para a formação docente.

Com isso, o material das Olimpíadas direciona o professor 
a preparar o aluno para ler e aprender a fazer seus registros 
pessoais. Afinal, escrever não se aprende apenas impondo 
atividades de produção aos alunos; e ler se aprende na prática 
mediada e orientada por um professor. 

A crônica
A crônica é um gênero discursivo que tanto pode ser 

enquadrado na esfera da comunicação jornalística como na 
esfera literária. Quando a crônica ganhou vida na sociedade, ela 
ocupava apenas um pequeno pedaço no papel. Era impressa como 
folhetim e destacava os assuntos mais banais e corriqueiros do 
dia a dia. Tempos mais tarde, foi revistada com trajes literários, 
pois grande parte dos cronistas eram escritores consagrados 
da literatura. Mesmo assim, eles se renderam à simplicidade 
do gênero. Entre esses escritores, estavam Machado de Assis, 
José de Alencar e outros, mas, ainda assim, a crônica continuou 
sendo a mesma, mantendo uma relação íntima com seu público, 
como se fosse escrita para cada leitor.
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Cabe, porém, detalhar a estrutura desse gênero discursivo, 
que foi trabalhado em sala com base no que diz Laginestra e 
Pereira (2010, p. 21):

A crônica é um gênero que retrata os aconte-
cimentos da vida em tom despretensioso. Ora 
poético, ora filosófico, muitas vezes, divertido. 
Nossas crônicas são bastante diferentes daquelas 
que circulam em jornais de outros países. Lá, 
são relatos objetivos e sintéticos, comentários 
sobre pequenos acontecimentos, e não costu-
mam expressar sentimentos pessoais do autor. 
Os cronistas brasileiros exprimem vivências e 
sentimentos próprios do universo cultural do 
país.

A crônica relata temas do cotidiano de forma sutil. O 
cronista usa a linguagem de forma simples e concisa, se distancia 
um pouco da formalidade dos gêneros da esfera jornalística e 
prioriza os de porte literários. Traz, em muitos casos, marcas 
da oralidade, típicos da fala cotidiana, tais como gírias, bordões 
utilizados por certos personagens da televisão, ditos populares. 
Em síntese, o autor emprega um estilo coloquial de linguagem. 

metodologia e materiais utilizados
Nesta seção, serão apresentadas as estratégias que foram 

usadas para desenvolver este trabalho, tendo como instrumento 
norteador o manual das Olimpíadas de Língua Portuguesa e a 
crônica como gênero discursivo abordado. A situação comuni-
cativa para realização de tal procedimento partiu das vivências 
dos próprios alunos do 1º ano do Ensino Médio. 

Como ponto de partida, foi solicitado aos alunos que 
observassem cuidadosamente os aspectos estruturais da 
crônica para elaboração de textos de modo que respeitas-
sem suas características prototípicas. Além disso, a situação 



CRÔNICA: UMA PROSA AFIADA NA ESCOLA

84

comunicativa deve ser introduzida de forma objetiva, sendo 
possível afirmar que:

Se a situação de comunicação é suficientemente 
bem definida durante a fase de apresentação 
da situação, todos os alunos, inclusive os mais 
fracos, são capazes de produzir um texto oral 
ou escrito que responda corretamente à situ-
ação dada, mesmo que não respeitem todas as 
características do gênero visado. Cada aluno 
consegue seguir, pelo menos parcialmente, a 
instrução dada (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 
2004, p. 86).

A preocupação maior era desenvolver um trabalho que 
fizesse com que os alunos pudessem reconhecer a crônica em 
meio a outros gêneros e também fazer com que eles apreen-
dessem todas as partes que integram a estruturada crônica, 
o que facilitará a produção. Além disso, era importante que 
deduzissem o conteúdo do texto baseando-se apenas no título. 

Tendo os alunos apreendido essas conceitualizações, 
eles poderiam, a partir delas, não só elaborar textos respei-
tando as características do gênero em questão, mas também 
reconhecer nos textos lidos diferentes recursos como vozes do 
discurso, temática abordada, figuras de linguagem etc. Além 
disso, podem criar o hábito de revisar os textos escritos por 
eles, compreendendo que esse processo faz parte da produção 
textual.

Para trabalhar a sequência didática sobre o gênero dis-
cursivo crônica de forma mais lúdica, a sequência foi distribuída 
em oito etapas, que possibilitaram um trabalho mais dinâmico. 

A primeira etapa, intitulada de “conhecimentos prévios”, 
foi desenvolvida da seguinte forma: por se tratar da aula inicial 
com a turma, para que fosse possível tanto a apresentação da 
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bolsista quanto a apresentação do gênero a ser trabalhado, foi 
elaborada uma dinâmica de boas-vindas. Em seguida, foi per-
guntado aos alunos o que eles sabiam a respeito das Olimpíadas 
de Língua Portuguesa, pois esse era o projeto maior para o qual 
eles estavam sendo preparados. 

Tendo eles feito vários comentários acerca do questio-
namento, foram feitas algumas colocações considerando o que 
eles já sabiam. O mesmo foi feito ao explicitar o gênero que 
seria trabalhado.

Foram distribuídas algumas cópias impressas da 
crônica “O banheiro”, de Millôr Fernandes e, em seguida, 
foi questionado se alguém já tinha lido ou ouvido falar tanto 
sobre o texto como sobre o autor. Foi feita a leitura do texto 
e o conteúdo nela escrito foi debatido com a turma. Depois 
disso, foi solicitada uma produção com base na discussão 
acerca do gênero e de sua estrutura. Foi enfatizado também 
que eles não precisavam se preocupar caso nunca tivessem 
ouvido falar disso, pois essa seria a primeira experiência 
deles como cronistas.

Na segunda etapa, a história da crônica como gênero 
discursivo foi apresentada juntamente com alguns aspectos da 
estrutura prototípica desse gênero, além de ser feita a leitura de 
mais um texto – “A última crônica”, de Fernando Sabino. Para 
discutir a temática levantada no texto, a turma foi dividida em 
pequenos grupos a fim de que os alunos identificassem alguns 
aspectos linguísticos – tais como a linguagem, que foi o tema 
abordado – e enredo. Cada grupo queria analisar uma crônica 
diferente; assim, foram distribuídos alguns livros e, ao final, 
cada grupo ficou responsável por um texto diferente4.

4 As crônicas escolhidas foram: “Menino chorando e moça rindo” e 
“No mundo das letras”, de Moacyr Scliar; “Achando o amor”, “Ser 
brotinho” e “Diálogo à beira da cova”, de Paulo Mendes Campos; e 
“O lixo”, de Luís Fernando Veríssimo.
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Para ilustrar a terceira etapa, foi dito aos alunos que a 
crônica está presente em tudo e não se restringe apenas a livros 
ou coisas corriqueiras do dia a dia. A crônica também pode ser 
propagada em filmes. Nesse sentido, assistimos ao filme As 
melhores coisas do mundo de Laís Bodansky. Em seguida, foi soli-
citado aos alunos que desenvolvessem uma crônica a partir da 
escolha de uma das temáticas mostradas no filme, tais como, por 
exemplo, sexualidade, drogas, formação familiar, que carreira 
seguir, amores da adolescência, entre outros. Após a escrita, foi 
feito um atendimento individual a fim de identificar as partes 
que não contemplaram a estrutura prototípica do gênero.

Na quarta etapa, “Arte da Crônica como Fernando Sabino”, 
trabalhamos com os textos produzidos pelo cronista mineiro 
Fernando Sabino. Entre elas, destacamos “O homem nu”. 

Depois de ter feito a leitura dessa crônica, foi elaborada a 
quinta etapa da sequência didática com a discussão intitulada 
de “É hora de prosear”. Para isso, foram elencadas as seguintes 
questões: 

1. O título lhes sugere alguma coisa que vai ser abordada 
na crônica?

2. Que situação vocês acham que vai ser retratada na 
crônica?

3. Após a leitura coletiva, mudou a percepção que vocês 
tinham do texto?

4. O que acharam da crônica? Alguém já viveu alguma 
situação como a descrita no texto?

No manual das Olimpíadas, havia uma passagem que 
menciona justamente a ideia central desta etapa: “ler textos 
traz desafios para os alunos. Para vencê-los, é fundamental a 
mediação de um professor, que deve ajudá-los a compreender, 
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gradativamente, diferentes gêneros textuais por meio da leitura 
individual e autônoma” (LAGINESTRA; PEREIRA, 2010, p. 31).

Na sexta etapa, foram abordadas as formas como os alunos 
fariam para identificar os assuntos que a crônica trazia, assim 
como personagens, ideias e emoções. Assim, mais uma vez, a 
opção feita foi pelo trabalho coletivo, dividindo a turma em 
grupos.

Foram distribuídos textos5 para cada grupo e, após a 
leitura, cada um discutiu as seguintes questões:

1. Que sentimentos ou emoções a crônica despertou em 
nós?

2. A linguagem era atual?

3. Qual era o foco narrativo?

4. Qual era o assunto?

5. Qual era a personagem ou quais eram as personagens?

6. O autor fazia parte da situação narrada ou estava como 
observador, de fora?

7. O autor adotou um tom sério?

Após a discussão interna, em uma roda de leitura, os 
grupos socializaram para a turma os pontos relevantes da 
crônica analisada e foi dada continuidade ao trabalho. 

Na etapa seguinte, a sétima e penúltima, abordamos o 
valor da escrita. Foi solicitado para que os alunos, em silêncio, 
pensassem nos lugares que frequentam, nas pessoas com as 

5 Textos utilizados: “A rua do ouvidor” de Joaquim Manuel Macedo; 
“Falemos flores”, de José de Alencar; “Conformados e Realistas”, 
de Fernando Calazans; “Quem tem medo de mortadela”, de Mário 
Prata; “Do rock”, de Carlos Heitor; e “A arte de ser avó”, de Raquel 
de Queiróz.
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quais convivem; nos assuntos que estão circulando; na cidade 
ou na comunidade onde moram, em algo que tenha ocorrido no 
dia a dia deles e chamado a atenção. Em seguida, foi solicitado 
que eles escolhessem um dos assuntos acima mencionados para 
poder desenvolver seus textos. O passo seguinte foi a escolha 
de um tom – poético, bem-humorado, crítico, lírico – e a forma 
como vai ser narrada – primeira ou terceira pessoa.

Na oitava e última etapa, os alunos foram orientados 
para que percebessem os recursos linguísticos utilizados pelos 
cronistas. Para desenvolver essa aula, foram utilizadas cartolinas 
para fazer cartazes que apresentassem algumas figuras de 
linguagem que são bastante utilizadas pelos cronistas.

Na aula seguinte, foram apresentadas as “crônicas no 
dia de hoje”. Para mostrar aos alunos que a crônica está bem 
mais próxima de nós, foram levados alguns escritos literários 
que circulam nas redes sociais. Sabendo que devemos sempre 
aproximar o conteúdo que mostramos em sala com a realidade 
de cada aluno, achamos conveniente aproveitar as escrituras 
que circulam e que, às vezes, se perdem na internet. 

Para mostrar aos alunos que a crônica é um gênero dis-
cursivo agradável de ser produzido e lido, foi mostrado que é 
possível fazer uma crônica a partir de uma fotografia.

A ideia inicial era de levar os alunos a circular pelo bairro 
onde eles moram e fazer uma aula em campo, mas contamos 
com a ajuda de algumas pessoas que ministraram uma oficina 
de fotografia na escola. Essa oficina tinha como objetivo pedir 
para que os alunos fotografassem um objeto, pessoas, plantas, 
animais, ou aquilo que lhes fosse interessante para, em seguida, 
discutirem o motivo pelo qual aquilo tinha lhes chamado a 
atenção. A partir das fotos tiradas, foram lançadas as seguintes 
questões:
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1. O que você vê nesta foto? O que mais lhe chama atenção?

2. O que sugere a cena?

3. Quem são as personagens?

4. Que elemento se encontra em primeiro plano, em 
destaque?

Em seguida, ao invés de abordarmos somente a oralidade, 
através de relatos das explicações do que os motivou a fotografar 
algo, pedimos que eles registrassem as explicações por escrito 
com a estrutura da crônica, ou seja, a crônica foi inspirada em 
uma fotografia. Algumas fotos denunciavam certos pontos da 
escola que necessitavam de reparos; outras mostraram paisagens 
que ninguém nunca tinha parado para apreciar, entre outros 
aspectos.

Como o dia da seleção da crônica estava se aproximando, 
decidimos acelerar o procedimento. Sabendo que os alunos já 
tinham uma noção mais ampla do que se tratava o gênero, foi 
iniciada a exploração da escrita, reescrita e correção dos textos 
coletivamente. A correção coletiva tinha a intenção de fazer 
com que os alunos fossem críticos de suas próprias produções 
e assumissem que a reescrita viesse a ser um hábito, pois nem 
sempre acertamos na primeira vez e é interessante socializar 
as produções feitas. Nas palavras de Lopes-Rossi (2011, p. 77):

Revisão e correção participativa dos textos pro-
duzidos pelos alunos, envolvendo o professor, 
outros colegas da sala e até mesmo outros leito-
res são atividades muito importantes [...] não se 
pode esperar que a primeira versão do texto já 
esteja perfeita. A opinião dos colegas quanto ao 
conteúdo e organização geral do texto é desejável 
não apenas como contribuição à produção, mas 
também como um exercício de leitura crítica do 
gênero. A intervenção do professor [ocorre] em 
outros níveis de domínio da escrita.
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As crônicas produzidas para a seleção abordaram o tema 
O lugar onde eu vivo. A partir das correções coletivas, os alunos 
puderam perceber as falhas gramaticais que ocorreram durante 
o momento da produção. Após esse procedimento, as crônicas, 
com as correções finais, foram corrigidas por uma comissão, que 
definiu a classificação final para a premiação das Olimpíadas 
de Língua Portuguesa.

considerações finais
Durante o desenvolvimento do processo, foi preciso acelerar 

as etapas da sequência didática. Apesar disso, houve interação 
entre aluno e professor. Como assegura Libâneo (1994, p. 71, 
grifo do autor):

O trabalho docente, entendido como atividade 
pedagógica do professor, busca os seguintes obje-
tivos primordiais: 

● assegurar aos alunos o domínio mais seguro 
e duradouro possível dos conhecimentos 
científicos; 

● criar as condições e os meios para que os alunos 
desenvolvam capacidades e habilidades intelec-
tuais de modo que dominem métodos de estudo e 
de trabalho intelectual visando a sua autonomia 
no processo de aprendizagem e independência 
de pensamento; 

● orientar as tarefas de ensino para objetivos 
educativos de formação da personalidade, isto 
é, ajudar os alunos a escolherem um caminho na 
vida, a terem atitudes e convicções que norteiam 
suas opções diante dos problemas e situações 
da vida real.
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O resultado obtido foi mais gratificante do que o esperado, 
pois tínhamos um manual que disponibilizou diversas ofici-
nas, as quais possibilitaram desenvolver de forma inovadora o 
gênero em questão. Além disso, consideramos as orientações de 
Sequência Didática propostas por Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004, p. 87):

A análise das produções orais ou escritas dos 
alunos, guiada por critérios bem definidos, per-
mite avaliar de maneira bastante precisa em que 
ponto está a classe e quais são as dificuldades 
encontradas pelos alunos. O professor obtém, 
assim, informações preciosas para diferenciar 
e até individualizar, se necessário, seu ensino.

A intenção inicial deste procedimento era propiciar ao 
aluno o desenvolvimento de um olhar crítico à determinada 
realidade. Por meio dessa visão, a expectativa era que ele fosse 
capaz de interpretar e aprimorar sua escrita, produzindo crô-
nicas a partir da observação de situações do próprio cotidiano 
no qual estão inseridos. 

Assim, de modo geral, é possível afirmar que as atividades 
desenvolvidas foram satisfatoriamente concluídas, pois os alunos 
efetivamente se apropriaram das características principais do 
gênero trabalhado. 

A curiosidade dos alunos foi despertada tanto para reco-
nhecerem o gênero como para fazer com que eles criassem seus 
próprios textos, partindo de um contexto cotidiano. Enfim, os 
resultados obtidos foram gratificantes para todos os envolvidos.

Este trabalho veio a apresentar, portanto, a viabilidade do 
trabalho com gêneros em sala de aula e um retorno proveitoso, 
no qual se aprende ensinando, além de instigar nos alunos a 
capacidade de produzir textos e de proporcionar o gosto pela 
leitura e pela escrita. 
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Para concluir, convém enfatizar que o procedimento desen-
volvido contribuiu tanto para a compreensão leitora dos alunos 
quanto para o aprimoramento da escrita deles. Afinal, considerando 
que a escrita não é nenhum dom, para produzir um texto que 
contemple todas as características de um determinado gênero 
discursivo, é preciso haver muita prática, pois só se aprende a 
escrever, escrevendo. 
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