
Objetivos
•  Conhecer a metodologia da sequência 

didática para o ensino de gêneros

textuais.

•  Possibilitar a refl exão teórica integrada

à prática da sala de aula, com base na

observação de registro em vídeo.

Organização
•  Diversifi que as formas de

agrupamentos (coletivo, trios...).

•  Prepare acomodação confortável

para a projeção do episódio “Viagem

das palavras”.

Materiais 
Escrevendo na sala de aula, aparelho 

leitor de DVD, telão (se possível), televisão,

revistas, cartões-postais e jornais. 

Viagem pelas palavras

Mãos à obra 
 Pergunte aos participantes se trouxeram fotos, cartões-postais, roteiros de viagens. Estimule-os a 

organizar um mural com as fotos das viagens. Diga a eles que podem, também, escrever uma manchete 

que mostre para o leitor por que escolheram ou foram atraídos a conhecer aquele local. Aproveite e 

destaque os aspectos do lugar que foram contemplados: atrações naturais (cachoeira, rio, praia, 

montanha, mata); culturais (museus, igrejas, monumentos, culinária, festas); centros comerciais (lojas, 

shoppings). Em seguida, ofereça aos participantes revistas de viagem, cadernos de turismo de jornais, 

guia de viagem, reportagens turísticas. Incentive-os a manusear e ler o material disponível. Diga-lhes 

que essa pesquisa tem como objetivo ajudá-los a escolher um lugar aprazível, um roteiro atraente para 

uma viagem de férias. Percorra os grupos, animando-os a conversar sobre as peculiaridades do lugar e o 

que motivou a escolha. 

Conte aos participantes que vamos assistir a um registro, em vídeo, da prática de uma professora com 

um gênero bastante conhecido, principalmente pelos viajantes: reportagem turística. Esclareça que este 

fi lme foi realizado em 2003, numa sala de aula da Escola Municipal Amorim Lima, localizada na região 

Oeste da cidade de São Paulo e a protagonista foi a professora Cleuma. 

Explique ao grupo que para nortear a observação do trabalho da professora em sala de aula desta-

caram-se alguns aspectos:

  As ocasiões em que se identifi caram com o fazer da professora.

  As descobertas, as difi culdades, as dúvidas esclarecidas.

  As novas aprendizagens conquistadas.

Depois da projeção, divida os participantes em grupos e peça que refl itam sobre os aspectos observados 

no vídeo. Em seguida, cada grupo escolhe um relator para apresentar a síntese dos apontamentos.
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Ponto de refl exão 
Evoque as características do gênero textual reportagem turística por meio 

da leitura comentada do texto abaixo.

 

A produção de uma reportagem de turismo
A produção de uma reportagem de turismo supõe a existência de uma 

situação na qual estão envolvidos, pelo menos, o editor que publica uma 

revista especializada em turismo e quer vendê-la, o repórter cujo trabalho 

é viajar e obter dados sobre lugares interessantes, e o redator, aquele que 

transforma os dados recolhidos pelo repórter em um texto dirigido aos 

leitores que desejam viajar e compram revistas desse gênero para obter 

informações. O redator, quando escreve, usa uma linguagem coloquial, 

como se estivesse conversando com seu leitor; busca cativar esse leitor, de 

maneira agradável e convidativa.  

A cada gênero trabalhado é preciso explorar bem sua situação de comu-

nicação própria e suas características gerais. No caso da reportagem de 

turismo, sugerimos, para entusiasmar os alunos, a criação de uma situação 

de produção para a escrita do gênero, que reproduza um ambiente de 

redação de revista em sala de aula. Os alunos serão os repórteres que 

recolherão informações geográfi cas e históricas, farão entrevistas com 

moradores locais, e escreverão a reportagem turística que será publicada 

em uma revista especializada. 

É importante auxiliá-los a se colocarem no lugar do repórter, num faz de 

conta gostoso. Isso fará com que eles se distanciem de seu modo habitual 

de ver a cidade, e possam olhá-la com “olhar estrangeiro”, olhar de quem 

vê a cidade pela primeira vez e necessita apresentá-la a seus leitores. 

Como repórteres, eles podem visitar alguns lugares de sua cidade, colher  

dados sobre ele e descrevê-los de forma tão agradável que atraia os 

leitores  para esse lugar. Para isso é necessário pesquisar/buscar infor-

mações claras como: acesso ao local, hospedagem, clima. Também é 

importante  comentar as atrações locais, não se limitando a enumerar as 

qualidades do lugar. 

É necessário que os alunos conheçam adjetivos próprios desse gênero, 

usem expressões típicas que os leitores costumam encontrar em reporta-

gens turísticas; empreguem linguagem coloquial, usando o pronome você, 

para construir o tom de intimidade com o leitor. Os verbos no presente 

trazem a sensação de atualidade que o gênero precisa ter; utilizar persua-

são em frases do tipo “Você não pode perder esse passeio” ou “O que está 

esperando para fazer as malas?”.

 

Afi nando a prosa
Acesse o site <www.revistaturismo.com.br> e conheça algumas reporta-

gens turísticas.

 

Desafi o
Convide os participantes a assistir aos episódios da  animação  Mão e giz  

sobre o ensino de leitura e escrita por meio de gêneros textuais: opinião, 

memória e poesia. Instigue-os a pensar em como poderão utilizar esse 

recurso em sala de aula.
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