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RESUMO 
 
 

PIBID - ENSINANDO POR MEIO DE GÊNEROS DISCURSIVOS: DESENVOLVIMENTO 
INTELECTUAL E COGNITIVO Esta pesquisa foi realizada a partir das experiências vivenciadas 
na escola Professora Docelina Silva de Campos Coelho por meio do Projeto de Iniciação à 
Docência – PIBID da Universidade de Taubaté, subprojeto de Letras. Trata-se de um trabalho 
desenvolvido com alunos do oitavo ano do ensino fundamental que incluiu aulas expositivas 
sobre gêneros discursivos e, posteriormente, a realização de atividades práticas por parte dos 
estudantes. Sabendo-se que esses gêneros circulam na sociedade, é de suma importância que 
os alunos consigam compreendê-los, desenvolvendo as habilidades de: relacionar as 
linguagens verbal e não verbal, relacionar o texto ao contexto sócio-histórico e identificar o 
elemento que causa o humor. Foi possível perceber que os educandos respondiam de maneira 
mais eficaz quando um material com atividades que mesclavam linguagem verbal e não verbal 
era introduzido, algo não muito usual no cotidiano daquela turma. Ou seja, o interesse pelos 
estudos dos gêneros “tira, charge e história em quadrinhos” se tornou mais aguçado à medida 
que os alunos, apropriados de novos conhecimentos e técnicas de leitura, constataram que 
eram capazes de raciocinar sobre elementos textuais nunca vistos antes, o que passou a 
permitir, consequentemente, que esses educandos se tornassem sujeitos ativos na produção 
de textos. Dessa forma, chegou-se à hipótese de que o desenvolvimento intelectual e cognitivo, 
acerca de determinado conteúdo, só se dá por meio de um conjunto de aulas em que são 
abordadas questões teóricas e realizadas atividades práticas, com a intenção de que o 
estudante não fique tão somente com uma vaga ideia mental do que está aprendendo. Esta 
pesquisa mostra-se relevante por abranger o tema do desenvolvimento intelectual e cognitivo 
dos jovens em formação, um dos objetivos da Educação. Objetiva-se possibilitar e proporcionar 
o contato dos alunos com esse conteúdo, a fim de aprimorar sua formação escolar. Além disso, 
intenciona-se verificar o nível de desenvolvimento intelectual alcançado pelos educandos ao 
longo do projeto. Consequentemente, pretendeu-se também favorecer o aprimoramento dessas 
habilidades específicas que atuam no desenvolvimento da competência leitora. Os 
procedimentos metodológicos consistiram na elaboração de um diagnóstico para avaliar o 
conhecimento prévio dos alunos, bem como de aulas expositivas, em que o conteúdo proposto 
foi oferecido por meio de cópias em papel e apresentações virtuais em slides projetados. Em 
um segundo momento, houve a criação, por parte dos próprios alunos, de material prático. Ou 
seja, foram elaboradas, pelos educandos, “tirinhas” que continham linguagem verbal e não 
verbal. Por fim, foi realizado novo diagnóstico para verificar o conhecimento aprendido até o 
momento. Além do aprimoramento intelectual, propriamente dito, dos alunos, outro resultado se 
mostrou evidente. Os estudantes utilizaram-se do conhecimento adquirido ao longo do 
percurso das aulas para produzirem o material já citado anteriormente, pondo assim em prática 
as habilidades necessárias, culminando na integração entre desenvolvimento intelectual e 
cognitivo, já que, além de pensarem no conteúdo da produção, tiveram que desenhar, pintar e 
escrever. Conclui-se, com isso, que essa trajetória de aula, englobando questões intelectuais e 
cognitivas, é de suma importância para que o discente se perceba como indivíduo integrante 
da sociedade em que está inserido, já que esses alunos supracitados demonstraram, ao final, 
maior familiaridade com os gêneros propostos e também facilidade de leitura e compreensão 
das críticas geralmente presentes nos textos desse tipo de gênero. Da mesma forma, o projeto 
desenvolvido apresenta evidente benefício ao aluno bolsista por conta de introduzi-lo no 
universo escolar, seu futuro ambiente de trabalho, antes mesmo de estar integralmente 
formado como educador. Palavras-chave: Gêneros discursivos; Leitura; Tira. 


