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RESUMO 
 
 

PIBID: o trabalho com Gênero Discursivo em Escola Pública O objetivo deste trabalho é relatar 
uma experiência vivenciada no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
&#9472; PIBID da Universidade de Taubaté, subprojeto Letras, do qual participamos. No 
primeiro semestre de 2014, iniciamos o projeto, ainda em andamento, de Gênero Discursivo 
Opinativo na Escola E.E. Doutor Moura Abud, com uma sala de 3º ano do Ensino Médio 
Integral. O projeto surgiu de uma solicitação dos próprios alunos, pois suas produções escritas, 
em geral, têm apresentado problemas de coesão, de coerência e de clareza, tanto do ponto de 
vista informativo como argumentativo. Uma avaliação diagnóstica externa à escola (Avaliação 
da Aprendizagem em Processo) demonstrou que seus textos não alcançaram as metas 
esperadas pela Secretaria da Educação. O projeto também visa às expectativas dos jovens do 
terceiro ano do ensino médio em relação às provas de vestibular, do ENEM e de concursos. 
Embasados nos pressupostos teóricos de Bakhtin (2003) sobre “Gêneros Discursivos” e Lopes 
Rossi (2002) sobre “O desenvolvimento de habilidades de leitura e produção de textos a partir 
de gêneros discursivos”, organizamos uma sequência didática. Primeiro, realizamos estudos 
sobre os gêneros e elaboramos uma apresentação em Power Point para o 3º ano sobre os 
diferentes textos opinativos. No dia da apresentação, levamos para a aula várias matérias 
retiradas de diferentes revistas para que esses jovens fizessem uma análise e identificação dos 
textos. A partir das análises das respostas dos estudantes, foram identificadas as dificuldades e 
tivemos parâmetros para pensar as etapas subsequentes. Desse modo, elencamos o primeiro 
gênero a ser trabalhado: a charge. Elaboramos um material pedagógico com charges a fim de 
que pudéssemos explorar esse gênero. Durante os procedimentos e desenvolvimentos das 
aulas, observamos que os discentes apresentaram dificuldades quanto à análise e à 
compreensão de figuras de linguagens. Assim, realizamos atividades que contribuíssem para o 
entendimento dessa linguagem figurada. Após vários momentos de interação com a turma, as 
dúvidas foram sanadas. A última etapa da sequência didática consistiu na proposta de os 
alunos produzirem suas próprias charges a partir de diferentes temáticas. Esses primeiros 
resultados foram positivos. As charges produzidas apresentaram clareza e houve melhoras na 
escrita, na argumentação e na produção de textos. Para os bolsistas, o resultado também foi 
muito bom. A vivência da sala de aula, o acesso aos pressupostos teóricos estudados, a 
convivência com professores, o conhecimento da rotina da escola e a supervisão de uma 
profissional com carreira consolidada no ensino público contribuem para a formação dos 
licenciandos. 


