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Neste trabalho, vamos expor o Letramento pelas formas pelas quais os indivíduos aprendem 

algo antes e durante seu percurso escolar, como exemplo a análise do gênero notícia que foi 

realizada com a turma do primeiro período de Letras do Instituto Federal de Goiás. Segundo 

Bakhtin (2010), o uso da língua pode ser tanto escrito como oral, dessa forma analisamos como 

se materializam os discursos das manchetes de jornais e revistas, baseando-nos na análise do 

discurso. A finalidade desse projeto foi mostrar ao aluno um breve conceito do gênero 

jornalístico e suas práticas, levando-o a ler a notícia com um olhar crítico. Buscamos também 

possibilitar aos colegas a se tornarem autores de uma produção proposta. Para que assim, 

quando forem docentes, possam conduzir uma boa discussão acerca das diferentes formas pelas 

quais uma notícia é construída e divulgada. Para realizar esse estudo, foi feita uma descrição 

geral do gênero notícia, que se caracteriza pela divulgação da informação e expressão de 

opinião. Ademais, é um dos gêneros com os quais as pessoas estão mais intensamente expostas 

em sua vida cotidiana, através de bancas de revistas, televisão, rádio, jornal impresso, revistas, 

portais na internet, celulares etc. Segundo Alves Filho (2011) a palavra notícia, conforme usada 

hoje implica que ela está relacionada à informação nova sobre acontecimentos recentes e 

relevantes. Através de uma breve exposição teórica, mostramos aos alunos do primeiro período 

de Letras do IFG a relevância ou não dos fatos noticiados. Para o desenvolvimento deste 

trabalho acadêmico, foi apresentada aos alunos uma notícia televisiva e em seguida foram 

distribuídas folhas de papéis A4 para a confecção de “manchetes”, da mesma forma que são 

usadas em capas de revistas ou jornais impressos. Percebeu-se, durante a oficina, o empenho 

dos alunos em assimilar o conteúdo teórico, a explicação didática e por último a realização da 

atividade proposta.  
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