
GÊNERO DISCURSIVO - FOLHETO TURÍSTICO

Os alunos dos 1º Anos do Curso Técnico em Florestas Integrado mostraram todo o

seu talento na disciplina de Língua Portuguesa, da professora Flávia Gumieiro Vieira, ao

produzirem trabalhos muito interessantes e criativos sobre o gênero Folheto Turístico.

Os  gêneros  discursivos  são  formas  relativamente  estáveis  de  enunciados,

determinados  sócio-historicamente.  Dessa  forma,  a  fala,  a  escrita,  a  comunicação

ocorrem por meio deles. Há muitos gêneros que circulam em nossa sociedade, cada um

com sua estrutura. É no contato com o outro, nas interações discursivas, que os gêneros

do discurso permeiam nossa vida diária, ou seja, os gêneros estão presentes em todas as

esferas de comunicação. 

Assim,  nas  aulas  de  Língua  Portuguesa,  o  trabalho  com  gêneros  discursivos

diversos  é  realizado  em  todas  as  aulas,  uma  vez  que  eles  são  essenciais  para  a

comunicação e, consequentemente, para o aprendizado. O Folheto Turístico é um desses

gêneros e o trabalho realizado em sala de aula rendeu excelentes produções feitas pelos

alunos dos primeiros anos.

O  folheto  turístico  é  um  texto  que  circula  no  campo  jornalístico,  nas  esferas

comercial e publicitária, que visa convencer seus interlocutores/turistas de que o produto

(a atração turística) é necessário. São textos que, geralmente, usam imagens apelativas e

possuem características como o uso de adjetivos e  verbos com caráter  persuasivo e

convidativo,  ou  seja,  verbos  que  têm  como  objetivo  convencer  o  leitor/interlocutor  e

convidá-lo a conhecer as atrações turísticas apresentadas no folheto.

Durante a aula, foram discutidas as informações presentes em um folheto turístico,

bem como seus  objetivos  e  sua  estrutura  composicional.  A  atividade  realizada  foi  a

produção de um folheto turístico, o qual poderia ser feito sobre a localidade em que o

aluno mora ou de algum outro lugar de sua preferência. As produções ficaram ótimas,

feitas com muito capricho e criatividade!

Vejamos alguns exemplos desse trabalho:



Aluna: Evilyn Karoline 1° A

Aluna: Cristiane Maria 1° C



Aluna: Daniele Crachinski 1° B

Aluna: Millena Velozo Jacumasso 1° D







Aluno: Alvaro André 1° A


