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RESUMO 

 

O presente trabalho possui o objetivo principal de levantar uma reflexão acerca das contribuições 

do Programa Residência Pedagógica para o processo de ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa para os alunos do 1º ano A e dos 2º anos do Ensino Médio em Tempo Integral do 
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Colégio Estadual Professor Gonçalo Rollemberg Leite. A metodologia utilizada baseou-se na 

aplicação das sequências didáticas para o trabalho com leitura de diversos gêneros textuais e 

produção de textos autorais. Sendo assim, desenvolveu-se uma proposta de ensino através da 

elaboração e posterior utilização de quatro sequências didáticas para a produção escrita dos 

seguintes gêneros textuais: poema, conto, crônica e anúncio publicitário institucional. Portanto, 

com o intuito de minimizar as dificuldades dos alunos em ler e escrever, planejamos atividades 

dinâmicas que foram apresentadas na culminância de um projeto de intervenção denominado 

“Residência literária: imaginar e escrever”, por meio do qual foi possível apresentar, valorizar e 

divulgar, de forma significativa, os textos produzidos pelos próprios alunos.  

Palavras-chave: Gêneros textuais; Língua Portuguesa; Residência Pedagógica; Sequências 

didáticas. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O projeto “Residência literária: imaginar e escrever” é um trabalho que está interligado 

ao Subprojeto “Leitura, escrita e oralidade: fortalecendo práticas de multiletramentos na 

Educação Básica” do Programa Residência Pedagógica DLEV/UFS e foi desenvolvido no 

Colégio Estadual Professor Gonçalo Rollemberg Leite, o qual foi selecionado devido ao baixo 

rendimento que esta instituição apresentou nos últimos anos, segundo a avaliação do MEC, 

que mede o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 

O presente trabalho constitui um projeto de intervenção e destinou-se aos alunos dos 2º 

anos e do 1º ano A do Ensino Médio em Tempo Integral do colégio supracitado, localizado no 

bairro Grageru, na cidade de Aracaju/SE. Os próprios residentes elaboraram quatro 

sequências didáticas a fim de trabalhar o domínio de gêneros textuais, pois depois de conhecer 

e apropriar-se de tais gêneros, os alunos foram convidados a produzir textos autorais. 

Dessa forma, este estudo tenta mostrar que, ao trabalharmos um determinado gênero, a 

partir do uso das sequências, explorando-o de diversas formas, fazendo a análise linguística e 

discutindo os problemas detectados nas produções, a fim de que os alunos reescrevam os 

textos, estamos, de certo modo, propiciando a eles as condições necessárias para uma 

produção textual mais eficiente, ou seja, o alcance de um “produto” final bem elaborado. 

Sendo assim, não há dúvidas de que o presente projeto provoca uma reflexão a respeito 

das dificuldades dos alunos na habilidade da leitura e, sobretudo da escrita, e procura 

encontrar possíveis estratégias de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa, de maneira a 

valorizar e divulgar os textos produzidos pelos alunos no ambiente escolar. 

 



METODOLOGIA 

 

O Programa Residência Pedagógica no âmbito do Colégio Estadual Professor Gonçalo 

Rollemberg Leite proporcionou que atividades voltadas para o aperfeiçoamento da leitura, 

escrita e autoria fossem desenvolvidas entre os estudantes do 1º ano “A" e dos 2º anos do 

Ensino Médio em Tempo Integral. Desde as primeiras reuniões realizadas na escola para 

tratar sobre os possíveis projetos que poderíamos desenvolver, as dificuldades que muitos 

alunos apresentam para compreender, interpretar e produzir textos de diferentes gêneros, 

foram expostas pela preceptora. Assim, ficou decidido que os residentes criariam sequências 

didáticas para trabalhar os gêneros poema, crônica, conto e anúncio publicitário institucional 

durante o período de regência, visando que os estudantes entendessem tais gêneros – 

estrutura, finalidade, relevância em suas vidas e na sociedade como um todo –, 

confeccionassem cadernos artesanais nos quais escreveriam seus textos e apresentassem suas 

produções na culminância do projeto de intervenção que elaboramos, em conjunto, e o 

denominamos “Residência literária: imaginar e escrever”. 

Durante o ensino e estudo das sequências didáticas, os educandos respondiam questões 

(orais e/ou escritas) de compreensão e interpretação de texto para que pudessem conhecer 

melhor cada gênero e, desse modo, apropriarem-se deles. Além disso, os alunos realizavam as 

produções iniciais de seus textos ainda em sala, sendo orientados pelos residentes que, além 

do auxílio prestado durante as aulas, recolhiam aos textos, faziam as devidas correções e 

devolviam aos estudantes para a reescrita. Somente após a reescrita final, as produções 

poderiam ser passadas para o caderno artesanal – que também foi criado sob orientação dos 

residentes e da preceptora. 

Tendo concluído todas as sequências, iniciamos o planejamento da culminância do 

projeto “Residência literária: imaginar e escrever”. No primeiro momento, realizamos um 

concurso para a escolha da logomarca – os desenhos foram feitos pelos alunos – e o vencedor 

foi premiado. Depois dessa definição, confeccionamos cartazes para a divulgação do projeto. 

Ademais, selecionamos os melhores textos para serem premiados e os textos mais criativos 

para serem adaptados e apresentados por meio de peças, paródias, declamações, dentre outras 

atividades lúdicas. Todas as apresentações ocorreram no auditório da escola.  

Após o término da culminância, criamos uma página no Instagram 

(@residencialiteraria.goncalo) para divulgarmos os poemas produzidos pelos alunos e fotos 

das apresentações e premiações dos melhores textos. 

 



DESENVOLVIMENTO  

 

O Programa Residência Pedagógica no ensino de língua portuguesa na escola 

supracitada buscou enquanto proposta de intervenção pedagógica suprir a necessidade de 

incentivo à produção escrita e à leitura. Este trabalho foi desenvolvido ao longo do programa 

e aplicado da forma como foi descrita na seção anterior. Durante o período de produção 

teórica do projeto, focamos nos gêneros que poderiam nos auxiliar no desafio que seria a 

aplicação do Subprojeto “Leitura, escrita e oralidade: fortalecendo práticas de 

multiletramentos na Educação Básica” na escola. Assim, os residentes buscaram textos, 

poemas, imagens, músicas e vídeos que incentivassem os adolescentes, que os ajudassem no 

processo de produção escrita dos gêneros previamente selecionados e estudados.  

Após a produção de cada gênero, os residentes selecionavam os textos que seriam 

apresentados por meio de atividades lúdicas no dia da culminância do projeto que 

denominamos: “Residência literária: imaginar e escrever”, concomitantemente, ocorria uma 

busca por referenciais teóricos que desse suporte para a aplicação metodológica. 

O objetivo geral deste projeto é o incentivo à leitura e à produção autoral de textos, 

tornar as aulas mais atrativas, levar o mundo da leitura para a sala de aula de forma dinâmica 

e divertida. A escola onde foi aplicado o projeto tem um histórico de médias baixas no IDEB - 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, portanto, incentivar os alunos dos primeiros 

e segundos anos do ensino médio a se tornarem leitores ativos, com senso crítico aguçado é 

algo inerente para o desenvolvimento deles enquanto estudantes que estão prestes a passarem 

pelo ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa forma, utilizamos como fonte teórica 

autores como Marcuschi, Koch, Cosson, entre outros que podem ser vistos ao longo do 

documento oficial do projeto aplicado na escola. Eles visam, no geral, a leitura enquanto ação 

transformadora, de modo que o leitor (nesse caso o aluno) seja parte ativa do processo.  

Observamos durante a culminância a importância que foi dar voz ativa aos alunos que 

participaram do projeto e expuseram seus cadernos artesanais no evento, muitos de última 

hora trouxeram seus cadernos pois queriam exibir o que produziram também. É como afirma 

Cosson em uma de suas obras, que o letramento literário não é apenas a mera leitura feita em 

voz alta na sala de aula, é também um processo de construção do pensamento crítico por parte 

dos alunos. Não apenas decodificar, e sim compreender, levantar questionamentos, a literatura 

deve ser apreciada como um todo enquanto agente formador e transformador do ser humano. 

  

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste projeto, podemos entender que os gêneros textuais têm suma 

importância para o trabalho de leitura e produção textual realizado em sala de aula. Os 

métodos que foram utilizados propiciaram aos alunos o desenvolvimento de novas 

habilidades linguísticas e aos residentes a prática de metodologias mais dinâmicas com o 

intuito de incentivar a prática de leitura dos alunos, pois notamos que com este mesmo 

projeto, os aprendizes ampliaram e aprimoraram a capacidade de interpretação e compreensão 

dos textos.  

Além disso, percebemos que muitos puderam explanar através dos textos sua 

participação como cidadãos num contexto social, de modo que suas opiniões e experiências 

foram expostas e bem recebidas pelos outros estudantes. Nota-se, assim, que o texto dialoga 

com a realidade, possibilitando que o aluno utilize esse espaço como um porta-vez para expor 

e defender suas ideias e opiniões. 

Cabe salientar que no começo da regência a maior parte dos alunos não 

manifestavam interesse pelas atividades, porém ao longo da aplicação das sequências 

didáticas, começaram a participar e a gostar do trabalho com os gêneros textuais, sobretudo 

quando iniciamos a fase de confecção dos cadernos artesanais. Observamos inclusive que 

alguns adolescentes sentiram-se motivados a escrever depois da notícia de que seus textos 

seriam publicados em uma página do Instagram e alguns textos seriam selecionados para 

serem apresentados no dia da culminância em forma de teatro, música ou poema.  

A divulgação dos textos autorais é uma forma de valorizar a escrita de nossos 

estudantes e divulgar os talentos que, às vezes, estão “adormecidos”. Sendo assim, o projeto 

mostrou-se capaz de estimular a imaginação, a prática de leitura e produção de texto. 

Portanto, podemos considerar que obtivemos resultados positivos com este trabalho e 

conseguimos promover uma renovação nas práticas de ensino-aprendizagem de interpretação 

e produção textual na escola em questão.  
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ANEXOS 

    

              

Desenho vencedor do Concurso para escolha da logomarca do projeto e, ao lado, o design 

gráfico do desenho. 

  


