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RESUMO 

Este trabalho visa ilustrar as atividades realizadas durante o projeto, como meio de 
apresentar a produção e o desempenho dos alunos em relação aos temas propostos. O projeto 
está sendo desenvolvido no período de cinco meses (agosto a dezembro) no ano de 2018, na 
turma do 7º ano A da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nacilda de Campos. As 
atividades contemplaram a prática da produção textual com base em metodologias ativas, 
promovendo o ensino dos gêneros textuais por meio da abordagem e ensino conjunto do 
gênero literário, como componente do subprojeto Multidisciplinar do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), financiado pela Capes, da Universidade do 
Sagrado Coração. Os gêneros textuais trabalhados foram notícia e reportagem e, através do 
uso do gênero literário conto, foram desenvolvidas reportagens e entrevistas tendo como base 
o conto “O Coração Delator” (ou “O Coração Revelador”, em algumas traduções) de Edgar 
Allan Poe. As especificidades dos gêneros trabalhados foram trabalhadas em sala, assim como 
as estruturas gramaticais necessárias para a produção dos mesmos. Desta forma, espera-se que 
ao final do projeto os alunos envolvidos tenham um melhor desempenho na área de produção 
textual, assim como saibam distinguir os gêneros textuais trabalhados tendo como base o 
conteúdo visto em sala de aula.  
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INTRODUÇÃO 
 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é financiado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e desenvolvido 
pelos alunos do curso de Letras – Português/Inglês da Universidade do Sagrado Coração com 
a turma do 7º ano A na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nacilda de 
Campos. O PIBID traz como objetivo geral o incentivo à prática docente durante o período da 
graduação dos alunos de licenciatura, bem como a aproximação de universidades e escolas 
públicas. 

Na referida escola, o projeto é desenvolvido durante os meses letivos de agosto a 
dezembro, por meio de aulas realizadas de sete em sete dias com duração de 2 horas e 20 
minutos cada. O programa é supervisionado pelo professor Vinícius Gustavo Pinheiro 
Guimarães que acompanha e auxilia as alunas bolsistas durante as aulas. 
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OBJETIVOS 
 

Os objetivos gerais visados neste trabalho foram levar para a sala de aula, atividades 
diferenciadas baseadas em gêneros textuais que estão presentes no dia a dia dos alunos – 
notícia, reportagem e entrevista – estimulando, assim, a produção textual nos alunos, 
enfocando o processo de produção como meio de trabalhar a socialização entre colegas, os 
gêneros referidos, a criatividade e a produção textual, além do estímulo da leitura com a 
escolha de um conto de suspense, diferindo dos temas comuns nas aulas de português e 
literatura. 
 
 
METODOLOGIA 
 

Foram usados, de maneira prática e descontraída, semanalmente, materiais preparados 
com teorias e exercícios referentes aos gêneros textuais pautados. Inicialmente, os alunos 
entraram em contato com as teorias dos gêneros textuais trabalhados: notícia, reportagem e 
entrevista. Após a leitura do conto “O Coração Delator” de Edgar Allan Poe, publicado pela 
primeira vez em 1843, feita por toda a sala e trabalhada detalhadamente, os alunos 
desenvolveram uma produção textual como continuação deste conto, usando o mesmo como 
roteiro para a realização da atividade final:  reportagem, notícia ou entrevista, a qual ainda 
está sendo desenvolvida. Para tanto, os alunos foram divididos em grupos e os gêneros 
textuais foram sorteados. Cada grupo está produzindo, ao longo de três aulas, o conteúdo 
proposto. As produções serão, então, corrigidas e digitadas pelas alunas responsáveis pelo 
projeto. Essas partes impressas serão levadas para montagem em cartolinas, representando 
jornais e revistas.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Durante os meses letivos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) de 2018, foram desenvolvidas atividades que atenderam aos objetivos previstos 
inicialmente; os alunos, os quais o projeto fora aplicado desenvolveram melhor as habilidades 
de produção textual. Ao trabalhar em grupos, desenvolveu-se, também, a socialização e a 
consideração pela opinião do outro. Todos tiveram contribuições e possuíam um grande nível 
de criatividade, concluindo com êxito – considerando as limitações e bagagem cultural de 
cada aluno de forma individual – as atividades propostas. 
 
 
CONCLUSÃO 
 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) enriquece a 
formação dos futuros professores e leva uma alternativa diversificada de estudo para os alunos 
das escolas contempladas. Neste subprojeto, foram desenvolvidas produções textuais, sendo 
elas a continuação do conto “O Coração Delator” de Edgar Allan Poe, trabalhado em sala, e 
as reportagens, notícias e entrevistas feitas em grupos sobre o conto. 
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Usufruindo dos recursos disponibilizados pelas educadoras, os alunos do 7º ano A da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Nacilda de Campos produziram o projeto final 
“Produção de Notícias, Reportagens e Entrevistas” com grande êxito, além das outras 
atividades dispostas, atingindo todos os objetivos propostos. A experiência adquirida no 
projeto, tanto por parte das bolsistas quanto dos alunos que o desfrutaram, foi enriquecedora, 
esclarecedora, satisfatória e fundamental para a formação profissional e pessoal de todos. 
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