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RESUMO 

 

 

O pouco interesse pela leitura e a grande presença de desvios de escrita verificadas nos textos 

dos alunos do 5º Ano, de uma escola pública do RN, nos levou a questionar quais os motivos 

desse problema. Assim, surgiu a ideia de organizar e desenvolver sequências didáticas com 

variadas possibilidades de leitura e produção escrita através dos gêneros textuais. A prática 

com os gêneros textuais, no ensino fundamental, amplia a utilização da leitura e da escrita e 

melhora a qualidade da aprendizagem.  Desse modo, a escola, por ser uma das esferas mais 

atuantes nas práticas sociais da linguagem, é que justificamos a realização desse trabalho com 

a utilização dos gêneros como facilitadores para o ensino e aprendizagem da língua materna. 

Para isso, traçamos como objetivo principal discorrer sobre o trabalho com gêneros textuais a 

partir do desenvolvimento de sequências didáticas, bem como incentivar o discente a ter uma 

postura mais reflexiva em relação à língua e aos seus usos, enquanto práticas sociais 

discursivas. O desenvolvimento do estudo com os gêneros textuais se deu através da aplicação 

de sequências didáticas no contexto escolar de turmas do 5º ano do ensino fundamental I. 

Foram escolhidos especificamente, a carta, o bilhete, a música, a poesia, a fábula e o conto. O 

estudo ancora-se nas reflexões dos seguintes teóricos e pesquisadores: Bakhtin (2011), Miller 

(1994), Marcuschi  (2008) e Bronckart  (1999) sobre os gêneros textuais; Marcuschi (2005) e 

Dolz e Schneuwly (2004) que aprovam uma proposta de ensino-aprendizagem centrada em 

gêneros textuais, atribuindo à linguagem uma significação na construção do conhecimento e 

Dolz e Schneuwly (2004) com relação à sequência didática; outras orientações teóricas: PCN 

(1998), Lenner (2005), dentre outros. A metodologia seguiu orientações da pesquisa-ação, 

numa perspectiva de abordagem qualitativa. Os instrumentais de investigação incluíram 

questionário, observações, leituras e produções. Os resultados apontaram para o interesse dos 

alunos em relação às atividades desenvolvidas nas sequências didáticas e consequentemente, 

melhoria na própria escrita do aluno. Nesse sentido, reiteramos a necessidade de contemplar 

nas atividades de ensino a diversidade de textos e gêneros e, não apenas em função de sua 

relevância social, por isso o discente deve ser capaz de utilizar a língua de modo variado e 

adequar seus textos a situações de interlocução oral e escrita.      

 

 

Palavras-chave: Leitura. Produção de texto. Gêneros textuais. Sequência didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The little interest in reading and the large presence of deviations in writing observed in the 

texts of students of the 5th grade of a public school in RN, led us to question the motives of 

this problem. Thus, the idea to organize and develop teaching sequences with a variety of 

possibilities of reading and production through the text genres. The practice with the textual 

genres in elementary school extends the use of reading and writing and improves the quality 

of learning. In this way, the school, as one of the most active spheres in social practices of the 

language, we justify this work with the use of text genres as facilitators for teaching and 

learning the mother tongue. For this purpose, we draw as the main objective to talk about the 

work with textual genres from the development of didactic sequences, as well as encourage 

students to take a more reflexive attitude toward language and its uses, as discursive social 

practices. The development of the study with the text genres was made through the 

application of didactic sequences in the school context of elementary school classes, from 5th 

grade. Specifically were chosen, the letter, note, music, poetry, fable and the tale. The study is 

anchored in the reflections of the following theorists and researchers: Bakhtin (2011), Miller 

(1994), Marcuschi (2008) and Bronckart (1999) on the text genres; Marcuschi (2005) and 

Dolz and Schneuwly (2004) that approve a teaching-learning proposal focused on textual 

genres, giving a meaning to language in the construction of the knowledge and Dolz and 

Schneuwly (2004) regarding the didactic sequence; other theoretical orientations: PCN 

(1998), Lerner (2005), among others. The methodology followed the action research 

guidelines, in a qualitative approach perspective. The instruments of research included 

questionnaire, observations, readings and productions. The results pointed the students' 

interest in relation to the activities developed in the didactic sequences and consequently 

improvement in the students‘ own writings. In this sense, we reiterate the need to contamplate 

in the teaching activities the diversity of texts and genres and, not only due to its social 

relevance, therefore the student should be able to use the language in various way and adapt 

their texts to situations of oral and written interlocution. 

 

 

Keywords: Reading. Text production. Textual genres. Didactic sequence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ler e produzir textos com alunos antenados nesse mundo letrado e informatizado é 

um grande dilema, pois o uso da linguagem, contido nos gêneros textuais, tornou-se um 

desafio. Para tanto, é necessário encontrarmos propostas de trabalho que seduzam os discentes 

e que os incentivem a uma aprendizagem significativa, utilizando os saberes trazidos do dia a 

dia com o conhecimento científico, socialmente construído pela interação. 

Desse modo, entendemos que a aprendizagem se processa quando os sujeitos 

interagem uns com os outros e com o objeto a ser conhecido mediante uma relação recíproca 

de trocas de experiências, construindo, dessa maneira, o conhecimento. Nessa perspectiva, 

cabe ao docente criar procedimentos que visem ao conhecimento, à leitura e à produção 

escrita dos gêneros escolhidos para serem trabalhados.   

Assim, a ideia de que os gêneros textuais tenham seu espaço e seu emprego em sala 

de aula do Ensino Fundamental e Médio parece ser unânime. Diante disso, o objetivo da 

escola seria garantir a apropriação, pelos alunos, das práticas sociais de linguagem instauradas 

na sociedade para que eles possam ter participação efetiva de uso da língua quando 

necessitarem e/ ou quando chegarem ao mercado de trabalho.  

Dessa forma, reconhecer que a imersão dos educandos nas práticas e usos de 

linguagem exigidos atualmente e a sua apropriação eficaz contribui para o desenvolvimento 

tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita da língua. Assim, de acordo com a 

esfera social na qual esses alunos estão inseridos, é necessário um trabalho progressivo, 

dinâmico e contínuo com os gêneros textuais, envolvendo situações em que essa utilização 

faça sentido na vida dos aprendizes enquanto cidadãos conscientes e atuantes na sua 

comunidade. 

Face ao exposto, observamos um problema crucial que acompanha os educandos do 

Ensino Fundamental e, que muitas vezes, ultrapassa o Ensino Médio que é a falta de interesse 

pela leitura e a escrita, como também, quando escrevem apresentam muitos desvios de escrita. 

Isso nos leva a dois questionamentos:  

  O que fazer para que os alunos no 5º ano do Ensino Fundamental (EF) 

demonstrem interesse em ler e produzir textos com gêneros textuais diversificados?  

 Qual o porquê de, nas produções textuais, esses adolescentes apresentarem 

desvios de escrita, seja quanto à ortografia, seja quanto aos processos de variação linguística?   

A partir dessa problemática, estabelecemos as seguintes questões de pesquisa: 
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 Para que ensinar gêneros textuais na escola? 

 Que práticas podem facilitar a aprendizagem da escrita e o interesse pela leitura ao 

trabalhar com gêneros textuais? 

 Levando em consideração a vivência dos alunos, que gêneros textuais são mais 

atrativos e que estratégias o professor pode se apropriar para melhorar a leitura e a produção 

textual? 

Essas questões estimularam a conjectura de alguns objetivos que apontaram para 

possíveis intervenções visando reduzir as fragilidades averiguadas, pois, não basta identificar 

as dificuldades: é fundamental indicarmos sugestões que possam colaborar para uma 

modificação no atual quadro educacional. Dessa forma, temos como objetivo geral: 

 Discorrer sobre o trabalho com gêneros textuais a partir do desenvolvimento de 

sequências didáticas, bem como incentivar o discente a ter uma postura mais reflexiva em 

relação à língua e aos seus usos, enquanto práticas sociais discursivas.   

E para desenvolvermos o trabalho com esse objetivo maior, traçamos os seguintes 

objetivos específicos que direcionaram nossas ações didáticas na operacionalização da 

proposta interventiva que pleiteamos: 

 Trabalhar com os gêneros textuais, envolvendo situações em que essa utilização 

faça sentido na vida dos alunos enquanto cidadãos conscientes e atuantes na sua comunidade.  

 Refletir sobre a adequação dos elementos da língua, à situação de produção que 

determina a funcionalidade de um gênero específico e sua utilização como prática social da 

linguagem. 

 Incentivar os alunos a ler mais e, assim a melhorar sua produção escrita. 

 Propor estratégias significativas e motivadoras de leitura e produção através dos 

gêneros textuais. 

 Analisar as formas estruturais dos gêneros textuais trabalhados em sala de aula. 

Assim, ao analisar as formas estruturais, linguísticas e sócio-discursivas dos gêneros, 

estamos refletindo sobre a adequação dos elementos da língua, a situação de produção que 

determina a funcionalidade de um gênero específico e sua utilização social. 

Como sabemos, as práticas de linguagem são mediadas por instrumentos culturais, 

históricos e sociais, ou seja, por gêneros textuais empregados em cada esfera da sociedade. 

Por isso, tomá-los como objeto de ensino e aprendizagem pode incentivar os alunos a ler mais 

e, assim, a melhorar sua produção escrita. Desse modo, por ser a escola uma das esferas 

sociais mais atuantes na aplicação da linguagem, é que justificamos a utilização de gêneros 
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textuais como objeto de estudo e facilitadores para o ensino e aprendizagem da língua 

materna. Logo, esse estudo torna-se relevante para refletirmos e apresentarmos propostas que 

venham minimizar problemas relacionados á leitura e à produção escrita no ensino 

fundamental. 

Com relação à composição do corpus, optamos pela produção dos alunos com seis 

gêneros textuais: carta, bilhete, música, poesia, fábula e conto. Esses textos foram trabalhados 

em sala de aula de três turmas do 5º ano, formadas por 66 alunos com faixa etária entre 10 a 

12 anos, que estudam em uma Escola Pública na cidade de Acari-RN. Os gêneros foram 

escolhidos por contemplarem a grade curricular e o livro didático referente ao ano em estudo. 

E, para concretizar melhor a pesquisa, aplicamos um questionário com os alunos, com o 

objetivo de descobrirmos quais os principais gêneros que circulam em suas residências e/ou 

são produzidos ou lidos pelos membros da família. Observamos também, nas primeiras 

produções, que alguns discentes não seguiam a estrutura dos gêneros trabalhados, ora porque 

não tinham conhecimento de componentes e suas funcionalidades, ora por não organizarem 

suas ideias de forma sequenciada, ou ainda pela falta do domínio ortográfico. 

A partir disso, os textos produzidos no período de março a dezembro de 2014, 

serviram de base para esta pesquisa. Tais produções foram analisadas e algumas organizadas 

nos livros lançados no final do ano letivo. Evidencia-se que, para essa fase do estudo, foram 

selecionados seis textos de cada turma, sendo três produzidos por meninas e três por meninos, 

levando em conta os gêneros trabalhados em sala de aula - carta, bilhete, poesia, fábula e 

conto - durante o período proposto para execução da pesquisa e intervenção, totalizando assim 

90 textos que fazem parte do corpus da pesquisa. Vale salientar que o gênero música serviu de 

inspiração para produção de outros gêneros como cartão, depoimento, opinião e mensagem. 

Conforme Lopes-Rossi (2006, p. 74), um dos méritos do trabalho pedagógico com gêneros é 

o fato de proporcionar o desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura e 

produção textual como consequência do domínio do funcionamento da linguagem em 

situações de comunicação.  

Tendo em vista essas considerações iniciais que formam o retrato da pesquisa e que 

compreendem o primeiro capítulo é a introdução do estudo, apresentamos no segundo 

capítulo, a fundamentação teórica com base em estudos sobre os gêneros textuais, sua origem, 

características e os tipos de gêneros trabalhados de acordo autores como Bakhtin (2011), 

Marcuschi (2005), Miller (1994), Bronckart (1999), entre outros.  

No terceiro capítulo, expomos os aspectos metodológicos, a fim de apresentar o 

ambiente da pesquisa. Para isso, destacamos a metodologia utilizada, os instrumentos de 
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investigação, os procedimentos de coleta e análise de dados, a caracterização dos participantes 

e da escola, bem como o desenvolvimento das seis Sequências Didáticas com os gêneros 

textuais, selecionados e organizadas em módulos, por fim, os procedimentos de análise.  

Já no quarto capítulo, analisamos as produções dos alunos levando em consideração 

alguns aspectos específicos dos gêneros trabalhados. Na carta averiguamos os elementos 

constitutivos, o tema, a proximidade entre os interlocutores e a organização e funcionalidade 

do gênero. No bilhete, a situação comunicativa, a intencionalidade, estrutura e organização 

composicional, variações linguísticas e inadequações ortográficas. Em relação à poesia, 

analisamos suas características próprias: estrofe, versos, rimas, tema, linguagem figurada e 

subjetividade. Na fábula verificamos os aspectos composicionais e gramaticais. E para 

finalizar, no gênero conto, averiguamos os elementos que os estruturam.  

No quinto capítulo, apresentamos uma proposta de trabalho com quatro sequências 

didáticas distintas que possam servir para solucionar problemas e incentivar o gosto pela 

leitura e, consequentemente, a produção escrita no Ensino Fundamental.  

Nas considerações finais, discutimos o estudo realizado com base na avaliação dos 

resultados obtidos, considerando-se os objetivos propostos, as atividades desenvolvidas, as 

análises dos dados coletadas e apontamos alguns encaminhamentos que poderão auxiliar na 

melhoria da qualidade de ensino de Língua Portuguesa através dos gêneros textuais. Por fim, 

elencamos as referências alusivas às citações ao longo do texto, e o apêndice. 
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2 APORTE TEÓRICO 

 

Nesta pesquisa, procuramos investigar a melhor maneira para incentivar a produção 

textual como prática social em turmas de 5º ano do Ensino Fundamental I com dificuldades 

em leitura e principalmente em escrita, esta preocupação advém da reflexão sobre os 

argumentos preconizados por Kress (1997) que destaca que o estudo e o reconhecimento dos 

gêneros garantem ao sujeito o acesso ao poder e às estruturas de diferença, ou seja, reconhecer 

e produzir gêneros textuais assevera ao aprendiz a sua inclusão e/ou exclusão das práticas 

sociais. 

Segundo Miller (1994) gênero é um aspecto central na estrutura comunicativa da 

sociedade, um elo estruturador, ligando, a meio caminho, a mente individual à vida grupal. 

Quer dizer que o conhecimento humano é construído através de gêneros textuais socialmente 

compartilhados, e se possibilitarmos aos alunos compreenderem que as práticas sociais e 

linguísticas precisam ser exploradas, pois seus significados sociais são produzidos, 

autorizados ou silenciados, estaremos contribuindo para uma aprendizagem expressiva através 

das experiências. Como afirma Marcuschi (2005), os gêneros textuais são fenômenos 

históricos, vinculados à vida cultural e social, surgindo, portanto, a partir de um trabalho 

coletivo. 

As assertivas dos autores nos permitem compreender que os gêneros textuais são 

constituídos em circunstâncias enunciativas nas esferas sociais; o conteúdo temático, os 

recursos linguísticos e a sua composição são articulados nas interações, constituindo as 

formas genéricas e relativamente estáveis por meio das quais os discursos se manifestam. 

Segundo Rodrigues (2005, p. 164), os gêneros se correlacionam com 

 

[...] as esferas da atividade e comunicação humanas, mais especificamente às 

situações de interação dentro de determinada esfera social (esfera cotidiana, 

do trabalho, científica, escolar, religiosa etc.). É somente nessa situação de 

interação que se podem apreender a constituição e funcionamento dos 

gêneros. 

 

Nessa perspectiva, o ambiente escolar é um lugar de interação verbal e por isso 

mesmo de diálogo entre sujeitos, portadores de diferentes saberes. Dessa forma, trabalhar com 

gêneros textuais proporciona o desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de leitura 

e produção textual como consequência do domínio do funcionamento da linguagem em 

situações de comunicação.  
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Assim, Dolz e Schneuwly (2004) propõem que o professor escolha como objeto de 

ensino gêneros com características composicionais, sócio-discursivas e linguísticas 

relativamente diferentes entre si, pois, assim, estará contribuindo para que os alunos realizem 

diferentes operações de linguagem e se apropriem de diversas práticas de letramento. Segundo 

Barton e Hamilton (1998, p. 56),  

 

o letramento é uma prática cultural, social e historicamente estabelecida, que 

permite ao indivíduo apoderar-se das suas vantagens e assim participar 

efetivamente e decidir, como cidadão do seu tempo, os destinos da 

comunidade à qual pertence e as tradições, hábitos e costumes com os quais 

se identifica. 

            

Partindo desse pressuposto, sabemos que o letramento faz parte da vida cotidiana em 

que cada indivíduo está inserido, participando ativamente das práticas sociais e fazendo usos 

delas. Para Soares (2009, p.34) letramento é 

 

o resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever, bem como o 

resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais, é o estado ou 

condição que adquire um grupo social ou indivíduo como consequência de 

ter-se apropriado da língua escrita e de ter-se inserido num mundo 

organizado diferente: a cultura escrita.  

 

Já Kleiman (1995, p. 19) define letramento como ―um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos, para objetivos específicos‖. Dessa forma, o letramento é o resultado de nossas 

ações ao fazermos usos da língua em diversas práticas sociais. 

Como podemos notar, o letramento tem sido usado por alguns estudiosos para 

designar o processo de desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita nas variadas 

práticas sociais do ser humano. Por isso, a ideia de letramento visa, portanto, estabelecer 

mediações ocorridas entre os indivíduos, suas relações sociais e o mundo da escrita.              

              Mediante essas relações, a literatura tem sido a grande vítima dos desgostos e dos 

desinteresses dos alunos, devido às condições de leitura oferecidas e pela mediação do 

professor; na verdade, a leitura deve passar pela interação significativa entre leitor, texto e 

leitura. Portanto, a real situação leitora nas escolas e nas práticas pedagógicas na atualidade, 

aponta para muitos equívocos que impedem o desenvolvimento do letramento literário dos 

alunos. 
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Assim, também devemos considerar as condições limitadas e precárias oferecidas 

para a leitura nas escolas, que vão desde a escassez de acervo bibliográfico, à ausência de 

bibliotecas e à falta de salas de leitura. Em síntese, a leitura é um processo de comunicação 

que exige respostas do leitor. Este pode "mergulhar" no texto de diferentes formas e explorá-

lo sobre diversos aspectos cognitivos, afetivos, estéticos e sociais. Pois, ninguém nasce 

sabendo ou gostando de literatura; nós aprendemos a gostar. Como também, a simples leitura 

não garante crítica, fruição ou prazer. O grande segredo da literatura é justamente o 

envolvimento único que ela nos proporciona em um mundo construído de palavras.  

Por isso devemos explorar ao máximo as potencialidades dos gêneros textuais, dando 

condições para que o encontro do aluno com a leitura seja uma busca plena de sentido para ele 

e para a sociedade em que estamos inseridos. 

Face ao exposto, podemos observar a importância da leitura e da interação verbal no 

âmbito do ensino, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, para formação significativa 

e plena dos alunos, o processo ensino-aprendizagem deve se centrar na interação entre 

sujeitos que ao 

 

buscar a plena formação do aluno para participar do convívio social de 

maneira crítica, a partir de competências e habilidades que estruturam o 

trabalho com a linguagem, pois, sendo esta uma herança social, reprodutora 

de sentidos e possibilitadora da interação entre os sujeitos, através do 

discurso, constitui-se numa das principais práticas sociais. (BRASIL, 1999, 

p. 19). 
 

Sintetizando, as práticas de uso de linguagem possibilitam a produção de sentido, quer 

dizer, se existe o processo de interação, o aluno compreende o uso da linguagem no contexto 

social, amplia o conhecimento e utiliza as diferentes linguagens para comunicar-se num 

processo de construção de sentidos de diversos gêneros, sejam eles literários ou não. 

Assim, todos esses termos: gêneros, letramento, práticas de letramento, interação 

verbal e linguagem estão envolvidos com os gêneros textuais que serão discutidos na próxima 

seção. 

2.1 Gêneros textuais: revendo definições e aplicações 

Esta seção tem por objetivo expor os gêneros textuais, definições e conceitos com 

base nas teorias de Bakhtin (2011), Miller (1994), Bronckart (1999), Marcuschi (2008), dentre 

outros. 
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A noção de gênero, bastante presente nos estudos de linguagem, tem origem na 

retórica clássica, cuja análise se inicia com Platão que liga o gênero aos estudos literários. E 

se firma com Aristóteles, passando por outros filósofos e estudiosos até os primórdios do 

século XX. Desse modo, o termo gênero evoluiu e não somente se refere à literatura porque 

se desenvolveu e está ligado a vários tipos de atividades sociais, históricas e culturais, dando 

início a inúmeros gêneros textuais específicos e adequados às necessidades sócio discursivas 

das diversas práticas de letramento na sociedade. 

Para Bakhtin (2011), todas as atividades humanas estão perpassadas pelo uso da 

língua e por isso há a diversidade de usos e, consequentemente, a variedade de gêneros. Esse 

autor também mostra que essa atividade se apresenta através de enunciados concretos e únicos 

que emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da atividade humana. A variedade de 

uso da língua está relacionada à multiplicidade de situações e contextos da vida diária.  

Então, ao falar em gêneros não podemos deixar de envolver Bakhtin, que realizou em 

sua época, relevante estudo sobre o crescente repertório dos gêneros discursivo /textuais. Para 

ele,  

a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 

que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 

determinado campo. (BAKHTIN, 2011, p. 262) 

 

Marcuschi (2008), por exemplo, afirma que 

 

Os gêneros textuais ancoram na sociedade e nos costumes e ao mesmo 

tempo são parte dessa sociedade e organizam os costumes, podem variar de 

cultura para cultura. Muitas vezes, refletem situações sociais peculiares com 

um componente de adequabilidade estrutural, mas há um forte componente 

de caráter sociocomunicativo. Assim, deve-se levar em conta o aspecto que 

diz respeito ao uso comunicativo dos diversos gêneros como determinante de 

formas estruturais. (MARCUSCHI, 2008, p. 190) 
 

Assim, dependendo das necessidades de interação e comunicação entre os 

indivíduos, nas mais diversas esferas sociais, os gêneros tendem a se mesclar uns com os 

outros, quer dizer, os gêneros se hibridizam, interpenetram ou deixam de ser usados. Com 

isso, se travestem de acordo com a necessidade do ambiente onde se insere, muitas vezes 

deixando de existir uns, para que novos surjam. Desse modo, é essencial que o professor, nas 

suas atividades educacionais, faça reflexões sobre seus usos em qualquer situação 

comunicativa.  
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Conforme Rojo (2000), aumenta a discussão a respeito dos gêneros após os novos 

referenciais nacionais de ensino de línguas (Parâmetros Curriculares Nacionais), estes fazem 

indicação aos gêneros como objeto de ensino e transformação social. De acordo com os PCN: 

 

Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero. Os vários gêneros 

existentes, por sua vez, constituem formas relativamente estáveis de 

enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos: 

conteúdo temático, estilo e construção composicional. Pode-se ainda afirmar 

que a noção de gêneros refere-se a ―famílias‖ de textos que compartilham 

algumas características comuns, embora heterogêneas, como visão geral da 

ação à qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau 

de literariedade, por exemplo, existindo em número quase ilimitado 

(BRASIL, 1998, p. 26).  
 

Constatamos que os gêneros não existem como formas prontas e limitadas, pois são 

categorias operativas, instrumentos globais de ação social e cognitivos. Por isso eles são tão 

ativos e refletem as condições específicas e as finalidades de cada esfera comunicativa, tal 

como propõe Miller (1994) ao sugerir que entendamos gênero especificamente como aquele 

aspecto da comunicação situada que é capaz de reprodução, que pode se manifestar em mais 

de uma situação e mais de um espaço-tempo concreto. 

De acordo com estudos que estão debruçados sobre a questão dos gêneros textuais 

por muitos estudiosos, é evidente que são fenômenos históricos e estão intimamente ligados à 

vida cultural e social, os quais colaboram para estabilizar as múltiplas atividades 

comunicativas inseridas no nosso dia a dia. Dessa maneira, podem ser compreendidos como 

realizações linguísticas. Portanto, não são modelos definidos em um contexto discursivo, mas 

eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Esse pressuposto nos faz 

conjecturar sobre a relevância de se conceber a língua como exercício cognitivo, social e 

histórico, privilegiando uma noção de natureza funcional e interativa, e não o aspecto formal e 

estrutural da língua. 

Nessa perspectiva, Marcuschi (2008) diz que um gênero dá origem a outro e assim se 

consolidam novas formas com novas funções, de acordo com as atividades que vão surgindo. 

Isto é, os gêneros variam, adaptam-se, renovam-se e multiplicam-se a cada situação 

comunicativa de interação. 

Já na concepção de Bronckart (1999, p. 103), ―Os gêneros textuais são um 

mecanismo fundamental de socialização, de inserção em práticas sociais que se desenvolvem 

em diversos domínios discursivos e nas atividades comunicativas humanas‖. Em outras 
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palavras, os gêneros atuam nas variadas formas discursivas, pois estão situados nas relações 

sociais, históricas e culturais de uma comunidade. 

Desse modo, um gênero se constitui e se estabiliza historicamente, embora sua 

composição seja relativamente estável, ele se adequa aos acontecimentos com a finalidade de 

atender às necessidades impostas pelas situações de interação verbal, que não só reflete a vida 

cotidiana ao denunciar os traços ideológicos, culturais, como o tipo de estrutura e objetivos da 

comunidade social onde circunda. Assim, a circulação dos gêneros textuais na sociedade é um 

dos aspectos mais fascinantes, pois mostra como a comunidade se organiza em todos os seus 

aspectos.  

Assim, compreendemos dessa forma, que esses estudos trazem uma contribuição 

valiosa para o professor, que deve estar atento não só à intenção comunicativa do texto, mas 

também ao tipo de resposta que suas atividades irão provocar nos alunos. Também devemos 

ressaltar que toda intervenção pedagógica é constituída no nível da linguagem e, dessa 

maneira, o docente tem a necessidade de fazer incidir sua análise crítica sobre a linguagem 

que oferece aos seus alunos, buscando descobrir os modelos que reproduz com eficácia o uso-

reflexão-uso da língua materna. 

Na próxima seção explanamos a fundamentação e características dos gêneros 

textuais que foram trabalhados em sala de aula durante o desenvolvimento das sequências 

didáticas. 

 

2.2 Características dos gêneros textuais usados em sala de aula 

 

Essa seção compreende a explanação dos gêneros que foram trabalhados durante o ano 

letivo de 2014 e que serviram de norte para esta pesquisa. Os seis gêneros foram 

desenvolvidos através de sequências didáticas que tiveram como objetivo maior incentivar a 

leitura e a produção dos gêneros textuais em estudo. 

 

2.2.1 Carta: gênero que ainda circula nos tempos atuais 

 

De origem grega, a epístola ou carta destinava-se a grupos sociais específicos, com 

intuito de repassar uma ordem, ideologia ou mensagem. Fato historicamente registrado nos 

escritos bíblicos, nos quais comumente os apóstolos escreviam instruções voltadas às igrejas e 

aos fiéis de diversas localidades em que disseminavam o evangelho cristão. Um dos apóstolos 

mais conhecidos por comunicar-se por intermédio da carta é S. Paulo, por exemplo, nas 
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Epístolas aos Coríntios, instruindo os cristãos que viviam em Corinto, ou nas duas Cartas a 

Timóteo; esse segundo considerado como filho na fé, a quem o apóstolo ensinava diversos 

preceitos.  

Na Antiguidade, a epístola circulava entre os romanos como uma construção poética, 

assim tratava acerca de diversos assuntos por meio de uma linguagem cotidiana. De acordo 

com Móises (2013), os primeiros registros epistolares são de Mummis e Luculo e datam do 

século II a.C., todavia é Horácio o precursor do gênero, na Espístola ad Pisones, sucedido por 

Ovídio, com as Tristia e Ex Ponto. A posteriori, tal gênero teve ampla circulação na 

Renascença, nos escritos de Petrarca, Ariosto, Antônio Ferreira, Sá de Miranda, dentre outros. 

E no século XVIII, Voltaire, Rousseau, Byron e Victor Hugo destacam-se no cultivo da 

epístola poética, que apenas no século XX deixe de ser praticada. 

Portanto, surge a epístola literária em prosa – a carta – com o uso dos serviços 

postais, que antecederam o ―bum‖ da imprensa jornalística, cujo ápice deu-se no século XVII. 

No entanto, saliente-se que muitas destas cartas não eram voltadas a um destinatário real, pois 

o intuito era literário, dando abertura a um movimento epistolográfico difundido 

mundialmente, com expoentes como D. Francisco Manuel de Melo e Antônio Vieira. E no 

século XX, o caráter literário e estético da epístola deixa de ser o fator principal desse gênero 

e são difundidas, desse modo, cartas que são verdadeiros registros históricos e documentais, e 

as correspondências manuscritas expandem-se. 

Atualmente, esse gênero caracteriza-se por envolver um remetente e um destinatário 

e por ser versada em primeira pessoa, de maneira que a linguagem empregada adeque-se ao 

tipo de recebedor/interlocutor para quem o texto está sendo escrito, seja com enfoque pessoal, 

institucional, histórico, documental, dentre outros, a depender dos níveis de formalidade ou de 

proximidade que a situação de uso requerer. Acrescente-se que a carta possui marcas formais 

como o local e a data, saudação, despedida e assinatura do escrevente; elementos 

indispensáveis ao gênero. 

Em suma, a carta é um gênero textual com propósito comunicativo utilizado entre as 

pessoas com o objetivo de se corresponderem entre si, contando as novidades, trocando 

informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos, convidando para algum 

evento, agradecendo favores realizados, pedindo desculpas, reclamando ou destacando algo 

relevante.  

Dessa maneira, a troca de informações como prática social é muito relevante e deve 

ser aprendida na escola. Sendo assim, acreditamos que o ensino do gênero carta deve ser 

incentivado, pois possibilita o desenvolvimento da competência leitora e escritora. 
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Ademais, a carta é vislumbrada na presente era, não somente no formato manuscrito, 

esse texto aparece em modelo digital e ganha formato específico com a utilização maciça da 

internet, com características próprias no suporte eletrônico. Portanto, apesar dos recursos 

tecnológicos como e-mail, twitter, facebook, whatsApp, a carta continua sendo um 

instrumento de comunicação de grande utilidade que ainda circula nos tempos atuais. 

 

 

2.2.2 Bilhete: mensagem rápida e presente no cotidiano 

 

Sabemos que os gêneros epistolares fazem parte de nossas vidas há tempos e o 

bilhete quiçá exista desde os primórdios quando a primeira pessoa enviou um recado escrito a 

outrem. Esse gênero situa-se de forma significativa no meio social, sua tessitura pode ser 

estabelecida entre as formas linguísticas empregadas e as formas socialmente escritas de 

expressar uma determinada situação comunicativa da língua. 

O bilhete possui propósitos comunicativos variados podendo versar sobre 

informações, esclarecimentos, negócios, namoro, pedidos, ordens, dentre outros. Por ser um 

dos primeiros gêneros a fazer parte do universo infantil no processo de aquisição da 

linguagem está contemplado nos PCN (1997, p. 111) do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental, sendo sugerido como adequado para o trabalho com a linguagem escrita. Isso se 

destaca quando a criança faz um desenho para mãe, por ainda não saber escrever, declarando 

seu amor, deixa um recado para professora e/ou expressa sua amizade a um colega.  

O gênero bilhete por estar presente na vida diária dos alunos, sua prática de 

linguagem escrita deve ser vista como positiva porque o aprendiz está usando-a com uma 

finalidade específica, ou seja, o aluno compreende que seu texto tem uma função social 

determinada, está escrevendo para informar, fazendo uso de linguagem para um leitor 

específico que irá ler a mensagem e depois respondê-la. Dessa forma, eles entendem o papel 

da linguagem nesse contexto social de uso. 

Assim como a carta, o bilhete tem sua estrutura definida, mas como a mensagem é 

breve e totalmente pessoal, não é necessário usarmos todos os seus constituintes. Além disso, 

pode ser escrito para persuadir ou convencer outros sobre qualquer assunto, apesar de o 

gênero citado não ser um texto argumentativo. 

Segundo Marcuschi (2001), entendemos o bilhete como gênero textual pertencente 

ao domínio interpessoal. Caracteriza-se por apresentar um registro informal, isso se verifica 
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pelo fato de o destinatário ser rotineiramente alguém com quem as relações acontecem no 

grau de proximidade. 

 Tanto quanto os outros gêneros, o bilhete se constitui de elementos textuais: abertura 

– data e vocativo, mensagem, frase de encerramento, despedida e assinatura. A data, para 

alguns estudiosos pode aparecer no início ou no final. O vocativo antecipa brevemente o 

texto, desempenhando o papel de chamar o leitor para cativar-lhe a atenção, ao mesmo tempo, 

é um indicador da atitude formal ou informal que o remetente se dispõe a assumir perante o 

destinatário. A mensagem compõe-se do que se anseia falar e comunicar ao destinatário, 

usando uma linguagem própria. Já a frase de encerramento aparece entre o texto e a 

assinatura, podendo ou não ocorrer no bilhete e a forma como o interlocutor se despede revela 

tendências culturais ou sociais.  

Por se tratar do gênero mais informal dentro das opções de escrita que tem por 

objetivo informar, sendo utilizado para pequenas mensagens escritas, é ainda um dos mais 

usados na modernidade. Vale lembrar que se caracteriza pela pequena extensão, pela 

utilização de uma linguagem coloquial sem preocupação com regras gramaticais. Já em 

relação ao assunto, podemos dizer que não é de caráter sigiloso e faz parte da interação diária 

dos interlocutores. 

O bilhete é um gênero relativamente estável de expressão em uma língua socialmente 

construída, realiza-se na interação com todos os aspectos do funcionamento da língua e 

envolve autores, receptores e condições de produção específicas. Segundo Marcuschi (2001), 

em sua gênese, trata-se de um evento comunicativo em que aspectos linguísticos, cognitivos e 

sociais envolvem-se integralmente.  

Dessa maneira, constatamos nesse gênero uma ligação entre pessoas, uma prática de 

escrita constituída e distinguida socialmente, fazendo com que seus sentidos se configurem, se 

implantem e se transmutem. Portanto, é um texto livre, contudo codificado, íntimo e público, 

pois os recados contidos sempre unem a subjetividade ao vínculo social.  

Essa clássica maneira de comunicar é um diálogo que ocorre a distância e define-se 

pela escrita e sem a presença dos interlocutores. Por meio dessa construção de conhecimento e 

de poder ao utilizar a língua, ou seja, redigir o texto, é que realizamos ações atuantes sobre o 

interlocutor em determinado contexto. Pois, assim como a carta, o bilhete mantém elo na 

comunicação escrita, é uma mensagem mais rápida, breve e com linguagem simples, auxilia 

em todos os momentos e são incansavelmente utilizados pelas crianças e adultos para 

manterem o contato. Portanto, o bilhete é um gênero que permanece através dos tempos 

fazendo parte do cotidiano de cada um de nós. 
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2.2.3 Música: auxílio na aprendizagem 

 

A música é um gênero que está na vida e na cultura de todos os povos, 

proporcionando transformações, determinando condutas e construindo conceitos. Este texto 

faz parte do convívio diário, está presente ao ligarmos o som do rádio, da TV, do carro e ouvi-

la, ao cantarmos no banheiro, ao escutarmos as batidas aceleradas dos nossos corações e 

cantos dos pássaros nas árvores ou até mesmo quando estamos no meio de um trânsito 

caótico. 

Assim, a música serve como forma de expressão da emotividade, da inventividade e 

dos valores do ser humano. Essa forma de expressividade permite ao homem manifestar suas 

alegrias e tristezas, certezas e dúvidas, ideias e sentimentos. Dessa maneira, o gênero música 

pode ser realizado de modos distintos, concretizando-se diferentemente conforme o momento 

da história de cada época e povo.  

Como foi fonte de inspiração até para os filósofos, que já a assinalavam como 

abertura para uma educação de qualidade, por proporcionar consonância entre a sabedoria e a 

produção dos conhecimentos, é que se faz necessário trabalhar a música em sala de aula. 

Segundo Penna (2014), é importante construir projetos musicais com atitudes 

inovadoras imprescindíveis: 

 

1) Em lugar da acomodação, que leva a repetir sem crítica ou 

questionamentos os modelos tradicionais de ensino de música, faz-se 

necessária a disposição de buscar e experimentar alternativas, de modo 

consciente. 

2) Em lugar de se prender a um determinado ―padrão‖ musical, faz-se 

necessário encarar a música em sua diversidade e dinamismo, pois, sendo 

uma linguagem cultural e historicamente construída, a música é viva e está 

em constante movimento. (PENNA, 2014, p. 28) 

 

Posto isto, ampliaremos nossa concepção de música, teremos acesso à arte e à cultura 

e colaboraremos para uma concreta educação, pois esse texto é uma arte que permite ao 

educando construir conhecimentos e desenvolver seu potencial criativo na interação que 

estabelece com o meio. 

Por a música ser um gênero encontrado em vários lugares e sua linguagem admite a 

criança expressar-se e comunicar-se de forma espontânea e natural, pode ser entendida como 

fonte de ensino-aprendizagem, estimulando novas aprendizagens através de vivências entre o 

cantar, o ouvir, o brincar, o ler e o escrever. Segundo o PCN (2001, p. 77), 
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Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na formação de 

cidadãos é necessário que todos tenham a oportunidade de participar 

ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, 

dentro e fora da sala de aula. Envolvendo pessoas de fora no enriquecimento 

do ensino e promovendo interação com os grupos musicais e artísticos das 

localidades, a escola pode contribuir para que os alunos se tornem ouvintes 

sensíveis, amadores talentosos ou músicos profissionais. Incentivando a 

participação em shows, festivais, concertos, eventos da cultura e outras 

manifestações musicais, ela pode proporcionar condições para apreciação 

rica e ampla onde o aluno aprenda a valorizar os momentos importantes em 

que a música se inscreve no tempo e na história. (BRASIL, 2011 p. 77) 

 

Face ao exposto, essa aprendizagem a partir da experiência com música acontece 

através da interação com ―músicas‖ diferenciadas, pois a linguagem inserida no gênero é 

artística, culturalmente construída, histórica e social.  

Portanto, as práticas musicais e culturais, assim como suas técnicas educativas 

interpenetram-se e entrelaçam-se dinamicamente numa pluralidade de formas possíveis. 

Desse modo, para que a música seja compartilhada é preciso ser compreendida. E cabe à 

escola usar estratégias de ensino que o aluno utilize como fonte de inspiração e acesso ao 

conhecimento sistemático, mas que valorize a comunicação, interpretação, improvisação e 

composição expressadas na música. Assim, temos esse gênero como auxílio para qualquer 

tipo de aprendizagem, pois serve de inspiração, motivação e modelo para uma produção 

textual de qualidade e leituras agradáveis e significativas. 

 

2.2.4 Poesia: o encantamento dos versos 

 

Dentre a diversidade de gêneros relacionados à esfera literária, o texto poético, 

especificamente a poesia, apresenta algumas particularidades que devem ser analisadas no 

momento de fazer o deslocamento didático desse gênero textual. Para compreendermos sua 

especificidade é necessário que tenhamos algumas noções básicas sobre a distinção entre 

poesia e poema. Primeiro, vamos evidenciar a concepção de poema nas palavras do escritor 

brasileiro Assis Brasil (1979, p. 21), que diz:  

 

Poema é o ‗objeto‘ poético, o texto onde a poesia se realiza, é uma forma, 

como o soneto que tem dois quartetos e dois tercetos, ou quatorze versos 

juntos, como é conhecido o soneto inglês. Um poema seria distinto de um 

texto ou estrofes. Quando essa nomenclatura definitiva é eliminada, 

passando um texto a ser apresentado em forma de linhas corridas, como 

usualmente se conhece a prosa, então se pode falar em poema-em-prosa, 
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desde que tal texto (numa identificação sumária e mecânica) apresente um 

mundo mais ‗poético‘ ou seja, mais expressivo, menos referente à realidade. 

A distinção se torna por vezes complexa. (...) a poesia pode estar presente 

quer no poema que é feito com um certo número de versos, quer num texto 

em prosa, este adquirindo a qualidade poema-em-prosa. (BRASIL, 1979, p. 

21) 

 

 

Enquanto poesia, o referido autor (1979, p. 22) define como sendo  

 

 
(...) uma manifestação cultural, criativa, expressiva do homem. Não se trata 

de um ‗estado emotivo‘, do deslumbre de um pôr-do-sol ou de uma dor-de-

cotovelo; é muito mais do que isso, é uma forma de conhecimento intuitivo, 

nunca podendo ser confundido o termo poesia com outro correlato: o poema. 

(BRASIL, 1979, p. 22) 

 

 

Dessa forma, podemos evidenciar que ficou claro que um é o objeto (o poema) e, o 

outro, é a manifestação (a poesia). E para não parecer tão simples assim, devemos ampliar 

esses conceitos, evidenciando outras observações pertinentes sobre esta problemática. 

Aristóteles (1979, p. 35), em sua Poética, tratou sobre este assunto, evidenciando 

que: 

(...) não é ofício de poeta narrar o que aconteceu; é sim, o de representar o 

que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a 

verossimilhança e a necessidade. (...) a poesia é algo de mais filosófico e 

mais sério do que a história, pois refere aquela principalmente o universal, e 

essa o particular. (...) Daqui claramente se segue que o poeta deve ser mais 

fabulador que versificador; porque ele é poeta pela imitação e porque imita 

ações. (ARISTÓTELES, 1979, p. 35). 

 

 

Sobre este ponto de vista aristotélico, Suassuna (1975, p. 18) evidenciou que a 

poesia, no sentido grego, significa "criação" e ainda acrescenta:  

(...) A poesia seria o espírito criador que se encontra por trás de todas as 

artes literárias, sejam estas realizadas através da prosa ou do verso. Assim, 

poesia é "o ritmo e a imagem, principalmente a metáfora" (SUASSUNA, 

1975, p. 18).  

  

 

Como observamos, a poesia é criação e difere de qualquer outra arte por ter um valor 

próprio, o de sensibilizar o leitor, de brincar com as palavras e situações, sejam elas simples 

ou complexas. Enfim, como dizia Eliot (1972, p. 42) ―a poesia é o veículo do sentimento‖.  

Dessa forma, a sensibilidade do ser humano é explorada de diversas formas, mas se 

queremos usar recursos para que nossos interlocutores criem imagens e novas sensações, 
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usamos os versos. Por meio deles adentramos ao interior do ser humano, restauramos as 

memórias, fantasias, como também alimentamos sonhos e ampliamos conhecimentos. 

Ao ler um poema, o indivíduo aciona imagens e experiências alheias, mas que se 

tornam evidentes no momento em que criamos essas novas imagens e refazemos aquelas 

assimiladas pelas nossas memórias. 

Para uma criança a leitura ou audição de uma poesia fascina e envolve, porque nos 

leva a inverter a lógica do cotidiano. Na sociedade atual, em que vivenciamos a efemeridade 

do consumo e dos produtos, dos gestos e sentimentos, a poesia nos faz potencializar o lúdico. 

Mesmo que se trate de uma poesia crítico-social, as palavras continuam num jogo de esconde-

esconde, no qual brincamos de entender. A palavra levita na poesia, levanta suspeitas 

simbólicas, voa com bagagens de lembranças e retorna para o leitor/ouvinte com elos de 

identificações e afetividades. Daí, criar ou não uma sincronia de espaço/tempo.   

Devido à liberdade da criação de sentidos, inerente a cada indivíduo, a poesia 

encontra nas crianças maior retorno de ludismo, haja vista, estas priorizarem a intuição, a 

fantasia, a liberdade. 

 Mesmo que exista a necessidade de conhecer o vocabulário das palavras e os 

conceitos que nascem a partir delas, como também sobre o funcionamento desse texto, esses 

conhecimentos, podem ser partilhados num linguajar compreensível para que o aluno construa 

suas próprias significações e consiga, paulatinamente, desvendar as entrelinhas apresentadas 

pela linguagem poética.   

No instante em que a criança começa a sentir, imaginar, pensar, admirar e 

experimentar o encantamento dos versos, a essência e riqueza da linguagem poética 

proporcionam o divertimento pelo jogo das palavras, um passeio pelo mundo maravilhoso ou 

real, possibilitando pela imaginação, o entendimento do mundo circundante, além de aguçar 

no infante, sons e mensagens que o texto comunica. 

Esse contato com o encantamento que a poesia nos reserva é essencial, pois como 

nos diz Piaget (1978, p.42) é necessária a relação entre linguagem e pensamento: 

 

pois sem o sistema de expressão simbólica que constitui a linguagem, as 

operações permaneceriam no estado de ações sucessivas, sem jamais se 

integrar em sistemas simultâneos ou que contivessem, ao mesmo tempo, um 

conjunto de transformações solidárias. Por outro lado, sem a linguagem, as 

operações permaneceriam individuais e ignorariam, em consequência, esta 

regularização que resulta da troca interindividual e da cooperação. É neste 

sentido da condensação simbólica e da regularização social que a linguagem 

é indispensável à elaboração do pensamento. Entre a linguagem e o 

pensamento existe, assim, um ciclo genético, de tal modo que um dos dois 
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termos se apoia, necessariamente em outro, em formação solidária e em 

perpétua ação recíproca. Mas ambos dependem, no final das contas, da 

inteligência, que é anterior à linguagem e independente dela. (PIAGET, 

1978, p.42) 

 

Neste universo de liberdade de expressão que é o da poesia, se o ser humano é 

instigado à curiosidade, à criatividade e à criação, consequentemente estará sendo motivado à 

leitura e escrita de textos poéticos. Com palavras estimulantes, o pensamento, tal qual a 

poesia, também fluirá. Com tantas realidades e palavras, o caminho para a fruição e escrita 

pode ser interrompido pela aflição, a angústia e o medo, porém o engenho humano não tem 

limites e o impulso produtivo pode ser acionado nos contextos mais simples e cotidianos, ou 

seja, nas memórias, na afetividade, no cotidiano. 

Ler/ouvir poesias é lidar com um dos mais importantes encantamentos, uma vez que 

mexe com o imaginário infantil, desenvolve a força criadora e amplia o potencial inventivo. 

As referências poéticas são relevantes para essa formação da criança, pois como profere 

Aristóteles (2005), é por meio da imitação que o homem adquire seus primeiros 

conhecimentos e por ela experimenta prazer:  

 

[...]. Como nos é natural a tendência à imitação, bem como o gosto da 

harmonia e do ritmo (pois é evidente que os metros são partes do ritmo), na 

origem os homens mais aptos por natureza para estes exercícios pouco foram 

dando origem à poesia por suas improvisações. O gênero poético separou-se 

em diversas espécies, consoante o caráter moral de cada um. Os espíritos 

mais propensos à gravidade reproduziram belas ações e seus autores, os 

espíritos de menor valor voltaram-se para as pessoas ordinárias a fim de as 

censurar, do mesmo modo que os primeiros compunham hinos de elogio em 

louvor de seus heróis (ARISTÓTELES, 2005, p. 30-31).  

 

Mesmo que estejamos vendo a palavra poética ser cortejada com pouca frequência 

no espaço escolar, devemos continuar insistindo nas iniciativas que envolvem o prazer da 

leitura poética, a degustação de versos e imagens para que nossas crianças cresçam com esse 

referencial, nossos adolescentes consigam suportar o peso da realidade, e os adultos, 

rememorem os diversos sentidos que podemos dar à vida. 

Somente com ―a preservação da pluralidade de significados da palavra sem quebrar a 

unidade sintática da frase ou do conjunto de frases‖ (PAZ, 1982, p. 119) é que poderemos 

envolver nossa sociedade na leveza de ser gente, de sentir o outro, de expressar o indizível.  

O texto poético, com suas peculiaridades, pode até amortizar a palavra, mas, ao 

mesmo tempo, só e somente se expressa pela palavra, de maneira única. As diversas situações 
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(tristes, alegres, violentas, amorosas, entediantes etc.) quando expressadas pela linguagem 

poética são redimensionadas, reimaginadas, reconfiguradas, como nos expõe Paz (1982), ―a 

imagem criada diz o que a palavra, no texto, aparentemente não alcança‖. Assim, o autor faz 

considerações importantes, pois lembra que a prosa pode ser dita de várias formas, já a poesia 

apenas de uma maneira. Logo, a poesia é maior que a própria poesia. E [...] O homem é sua 

imagem: ele mesmo e aquele outro. Através da frase que é ritmo, que é imagem, o homem – 

esse perpétuo chegar a seu – é. A poesia é entrar no ser (PAZ, 1982, p.135-138).  

Nesse constante exercício da imaginação, fazemos a leitura da realidade e irrealidade 

que interpenetra conhecimentos vários. Aguçar os sentidos na sinestesia da multiplicidade dos 

dizeres poéticos é se deixar encantar pela barbárie e singeleza ao mesmo tempo.  

Desse modo, o encantamento vai conduzindo-nos para um progresso, de leitura em 

leitura, de fantasia em fantasia, de meditação em meditação, buscando sentidos e 

conhecimentos.  

Extasiado com as inúmeras possibilidades da poesia, o leitor/escritor se mantém 

criança, se reinventa na inquietude e atenção da maravilha do encantar-se e redescobrir a si e 

ao mundo que o rodeia.  

 

2.2.5 Fábula: história que traz ensinamentos 

 

A fábula é um gênero narrativo lacônico marcado pelos elementos do maravilhoso e 

do fantástico. É próprio do gênero, conferir animação a seres inanimados deste modo. Os 

animais irracionais são as personagens que protagonizam os enredos, que servem de pano-de-

fundo para tecer uma analogia com a conduta humana. As ações que se descortinam visam 

ditar normas, difundir valores e prescrever comportamentos desejáveis, o que é transparecido, 

ao final da narrativa, quando se revela o mote ou a lição de moral da fabulação. Portanto, é 

amplamente disseminada nas primeiras leituras destinadas aos infantes, nas quais é utilizada 

enquanto ferramenta pedagógica e moralizante, tendo em vista que o caráter didático 

prepondera. 

No que se refere à etimologia, fábula é um verbete advindo da língua latina e 

significa conversação, narração, relato. Góes (1991) acrescenta que 

 

A fábula é uma forma literária indireta na exposição de sua expressão, de 

caráter geralmente crítico, de análise precisa e tradução sintética dos fatos 

que são tanto objetivos quanto eloquentes para o entendimento. Transmite a 
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crítica ou conhecimento em forma impessoal, sem tocar ou localizar 

claramente o fato ou a personagem. (GÓES, 1991, p.144) 

 

Acerca da origem imprecisa da fábula, não raro associada à tradição oral do ―mito‖ 

tomado no sentido de ―imitação de ações‖, Móises (2013) afirma que o seu nascedouro seja 

provavelmente oriental, sendo atribuída ao período da Antiguidade Clássica. Esta é precedida 

pelo escravo grego Esopo, no século VI a.C., e por Fedro, no primeiro século da era cristã. 

Todavia, o maior expoente do gênero surge após o período renascentista, trata-se de La 

Fontaine, cujas histórias escritas entre 1668 e 1694 foram traduzidas e reproduzidas, servindo 

de modelos a serem seguidos mundialmente, principalmente, no século XVIII, quando foi 

difundida e cultivada com mais ênfase pelos árcades portugueses. 

Para aprofundarmos às explicações de Moisés (2013), trazemos o pensamento de 

Machado (1994) que apresenta, em linhas gerais, uma síntese da origem e outras 

características desse gênero ao afirmar que: 

 
A fábula nasceu no Oriente e foi reinventada no Ocidente pelo escravo grego 

Esopo, que criava histórias baseadas em animais para mostrar como agir 

com sabedoria. Suas fábulas, mais tarde, foram reescritas em versos, com um 

acentuado tom satírico, pelo escravo romano Fedro. Contudo, o grande 

responsável pela divulgação e reconhecimento da fábula no Ocidente 

moderno foi o francês Jean de La Fontaine, um poeta que conhecia muito 

bem a arte e as manifestações da cultura popular. Motivado pela natureza 

simbólica das fábulas, La Fontaine criava suas histórias com um único 

objetivo: tornar os animais o principal agente da educação dos homens. Para 

isso, os animais são colocados numa situação humana exemplar, tornando-se 

uma espécie de símbolo. Por exemplo: a formiga representa o trabalho; o 

leão simboliza a força; a raposa, a astúcia; o lobo, o poder despótico; e assim 

por diante. [...]. (MACHADO 1994, p. 57), 

 

Quanto à estrutura da fábula, destaque-se que é de natureza dramática, já que retrata 

um conflito e na qual há a presença de personagens, unidade de ambientação, tempo e ação; 

que se apresentam de forma concisa e objetiva. A brevidade dos fatos dá-se porque o gênero 

centra-se na mensagem, em diálogos e/ou monólogos regidos por uma linguagem figurativa, 

simbólica e de fácil entendimento. Outrossim, o maniqueísmo das personagens é um fator a 

ser considerado, pois que os comportamentos corretos são premiados e os errados são dignos 

de reprovação; e é justamente a lição e/ou o ensinamento que é apontado ao final ou que o 

leitor infere, que diferencia a fábula de outros gêneros narrativos, tais como o apólogo e a 

parábola. 

Portanto, esse gênero, aparentemente infantil, consegue, explícita ou implicitamente, 

ensinar valores, alertar sobre os fatos da realidade, criticar comportamentos e ironizar 
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situações. Talvez, por essa razão, são tão utilizados em sala de aula como rico recurso 

didático e pedagógico. Enfim, um texto que ensina através de histórias recheados de 

ensinamentos e exemplos. 

 

2.2.6 Conto: narrativa que encanta 

 

De origem remota, o nascedouro do conto reside nos primórdios da arte literária e 

não possui uma definição que esgote ou abarque-o por completo, pelo contrário, Cortázar 

(2008, p. 149) assevera o conto é de ―tão difícil definição, tão esquivo nos seus múltiplos e 

antagônicos aspectos‖. Conforme Moisés (2013) encontram-se resquícios do que se 

convenciona hoje chamar de conto, em passagens bíblicas, como a do Filho Pródigo; em 

histórias do antigo Egito, como a d‘Os Dois Irmãos e Setna e o Livro Mágico; e na 

Antiguidade Clássica, em trechos da Odisseia e das Metamorfoses, de Ovídio. Outrossim, 

advém das produções do Oriente, cujas as mais conhecidas são Mil e Uma Noites, Aladim e a 

Lâmpada Maravilhosa, Ali Babá e os Quarente Ladrões, com traços mais aproximados aos 

das produções contemporâneas. 

A despeito de sua definição, Gotlib (1990), no livro ―Teoria do conto‖, aponta três 

acepções amparadas nos estudos de Júlio Cortázar que convergem numa perspectiva 

narrativa; no ato de contar algo, partindo do critério de invenção. A primeira acepção é a que 

diz que o intento do conto é relatar um acontecimento. A segunda acepção, por seu turno, 

afirma que a finalidade do conto é narrar um fato fictício, seja por escrito ou oralmente. A 

terceira e última acepção assegura que este gênero é uma fábula contada aos infantes para 

diverti-los; seriam os famosos contos maravilhosos.  

Verificar as três acepções sobreditas é indispensável para que se reconheça que o 

conto, como é difundido atualmente, é precedido pela tradição oral e evoluiu para o registro 

documental, revestindo-se, de fato, de definições várias ao longo do tempo. Tal termo, na 

Idade Média, referia-se ao relatar de acontecimentos, enumerando-os, como se fossem 

exemplos, ou em equivalência com dois outros gêneros: a fábula e o apólogo, pois as 

características destes não eram bem delimitadas e, sem distinções estruturais entre si, logo 

terminavam por aproximarem-se ou confundirem-se.  

Nos últimos séculos da era medieval, encontrou solo fértil na Itália e na Inglaterra, 

difundindo-se a posteriori em toda a Europa, em produções nas quais o conto figura, 

indistintamente, com a novela e com o romance; marcadas pelo tom e pelo caráter 

moralizante, impregnado também pelo folclórico e pelo popular. Alguns expoentes desse 
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período são: na Itália, Bandello (1510-1569); na Espanha, Cervantes (1613); na França, La 

Fontaine (1665-1674) e Perrault (1697). Portanto, nesse momento histórico o conto ainda não 

era observado de acordo com suas especificidades, o que se alteraria nos séculos vindouros. 

No século XIX, diferenciou-se dos demais modos de narrar, tendo uma estrutura 

definida, desse modo, tornou-se autônomo e não deve ser confundido com as demais formas 

narrativas. O que ocorreu, justamente, quando o narrador assumiu a função ―de contador-

criador-escritor de contos, afirmando, então, o seu caráter literário‖ (GOTLIB, 2004, p. 13). 

Acrescente-se que devido à expansão jornalística deste século, os contos passaram a ser 

difundidos em grande escala em revistas e em jornais, pois que ―já havia a prensa da 

imprensa: era preciso escrever e muito e depressa‖ (GOTLIB, 2004, p. 44).  

Nesse sentido, muitos escritores de renome despontam no cenário literário das 

produções desse gênero, que é dotado de concisão e de brevidade, pautado na rapidez e no 

recorte do cotidiano. No século XIX, destacam-se Maupassant, na França; Edgar Allan Poe, 

nos EUA; Anton Tcheckov, na Rússia; Hoffmann, na Alemanha; Clarice Lispector e 

Machado de Assis, no Brasil. No século XX, outros escritores adotam esse novo modo de 

contar, tais como Virgínia Woolf, James Joyce e Kafka. Ademais, muitos ficcionistas 

encontraram no conto a ferramenta e a estrutura necessárias para expressarem-se. 

Face ao percurso histórico descrito, o gênero conto, nas palavras de Cortázar (2008, 

p. 150), passa a ser vislumbrado como ―uma síntese viva, ao mesmo tempo, que uma vida 

sintetizada‖. Ou seja, é um registro escrito com o intuito de representar e/ou sintetizar 

episódios corriqueiros sob um prisma literário de prévia limitação. Assim, ―o contista sabe 

que não pode proceder acumulativamente, que não tem o tempo por seu aliado‖ 

(CORTÁZAR, 2008, p. 152), portanto, faz uso de características como profundidade e 

densidade em seu ofício, descrevendo acontecimentos que sejam significativos, de tal maneira 

que o fragmento remeta-se a uma totalidade, representando-a no tempo e no espaço 

determinado pelo gênero. 

Há, então, no conto uma linguagem sucinta, sem dados supérfluos ou prolixidade, 

para que não se perca de vista o efeito de composição desejado; importa a qualidade do que 

está posto. Há ainda uma tríade imprescindível: uma só célula dramática, um espaço 

limitado, que serve como plano de fundo e ambientação ao conflito em evidência, e um ritmo 

conferido pelo tempo, cronológico ou psicológico. Vale salientar que as personagens inseridas 

na narrativa são poucas e participam diretamente do enredo, do qual tudo lhe serve de  

matéria. E o foco narrativo, por sua vez, é posto sob um viés onisciente ou de um narrador 

observador, com mais frequência em primeira pessoa. Outro fator relevante é o tom que se 
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deseja dar em cada conto é dado logo de início, pois ―um conto é ruim quando é escrito sem 

essa tensão que se deve manifestar desde as primeiras palavras ou desde as primeiras cenas‖ 

(CORTÁZAR, 2008, p. 152). 

Grabo apud Móises (2013) classifica o conto em cinco tipos: de ação, de 

personagem, de cenário ou atmosfera, de ideia, de efeitos emocionais. O primeiro tipo é 

regido por mistérios inventariados a partir histórias policiais. O segundo pauta-se mais nos 

protagonistas do que na ação. No terceiro, a ambientação é mais relevante ou equipara-se com 

o enredo/personagens. O quarto centra-se em doutrinas como as filosóficas. O quinto, tal qual 

se autodenomina, busca gerar sensações variadas no leitor.  

Saliente-se, ainda, que há duas fases distintas de concepção do conto: a clássica e a 

moderna. A fase clássica é regida pela tradição, obedece à estrutura de começo, meio e fim, 

inserindo-se numa realidade histórica, detendo-se ao acontecimento em si. A fase moderna 

possui um desfecho surpreendente, situações menos realistas e atmosfera poética, que 

descortina acontecimentos interiores. Ambas possuem uma estrutura base e há contistas que 

se voltam mais para uma, ou em cujas produções verificam-se as duas tendências, como 

ocorre com o expoente brasileiro Machado de Assis e com as produções de contistas 

contemporâneos.  

Seja qual for a perspectiva adotada, com base nas postulações de Bosi (1975, p. 9), o 

que importa é que ―o contista é um pescador de momentos singulares cheios de significação‖. 

Cabe a tal escolher a temática e os elementos narrativos necessários e, finalmente, imprimir o 

melhor enfoque, empregando uma ótica ou um modo de narrar peculiar para ―inventar, de 

novo: descobrir o que os outros não souberam ver com tanta clareza, não souberam sentir com 

tanta força‖ (BOSI, 1975, p. 9). Sem uma fórmula pré-estabelecida, a inventividade é o 

recurso do contista e a matéria-prima indispensável que torna o conto bem-sucedido. 

Enfim, os contos são narrativas que estão vivas na atualidade, fazem parte do mundo 

infantil e imaginativo das crianças desde as suas primeiras audições na barriga da mãe. Esse 

universo mágico proporcionado pelo encantamento deslumbrante, cheio de princesas, bruxas, 

cavaleiros, príncipes e animais personificados perdurarão para sempre, pois o inventar, o 

descobrir e o provocar suspense mexe com o sentimento humano em qualquer idade. 

Na seção seguinte, falamos acerca da importância de se trabalhar com gêneros, 

visando tanto compreensão e interação quanto a produção textual.  
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2.3 O ensino de Língua Portuguesa através de gêneros textuais  

 

Todos nós, professores pesquisadores, ao adotarmos o gênero histórica e 

socialmente, e/ou culturalmente, na sala de aula, devemos estar conscientes, que esse 

procedimento, focado nas condições de sua aquisição e funcionamento pode interferir na 

natureza do gênero produzido. Esse processo deve ser visto como ações significativas, 

recorrentes, concretas, ―relativamente estáveis‖ do ponto de vista estilístico e composicional. 

Como preconiza Bakhtin (2011), tanto serve como instrumento comunicativo com finalidades 

específicas, como forma de ação social.  

Desse modo, na produção dos alunos, os gêneros narrativos foram selecionados, 

planejados e projetados de acordo com a capacidade de uso da linguagem dos nossos alunos. 

A partir desse embasamento, os autores que foram referência utilizam uma linguagem 

simples, sem rebuscamentos, o que possibilitou uma escrita formal, mas com características 

bem peculiares de cada aluno. 

Paviani (2011) confirma que: 

 

Tem-se, então, a partir da teoria do interacionismo sóciodiscursivo uma 

proposta de ensino que espera do professor que saiba fazer previsões, 

antecipações, isto é, que enxergue o contexto do aluno e, dessa forma, 

permita-lhe criar a partir das situações enunciativas, nas sequências 

didáticas, novos cenários para a aprendizagem, além de possibilitar, por 

meio de produções de linguagem entendidas como atividades humanas, 

formas de agir por meio de ações de linguagem. (PAVIANI 2011, p.65) 

 

Neste sentido, a utilização dos gêneros textuais em nossa pesquisa torna-se relevante  

devido as possibilidades de aprendizagem mediadas pelas sequências didáticas, como também 

pelas ações de linguagem empregadas pelos alunos em suas diversas produções. 

Trabalhar com os gêneros requer diferenciá-los dos tipos textuais. Enquanto os 

gêneros textuais são numerosos ou incontáveis, os tipos podem ser classificados em: 

narrativos, argumentativos, expositivos, descritivos e injuntivos. Essa classificação se dá a 

partir da estrutura linguística com que os textos são compostos, no entanto, os tipos também 

são de grande magnitude, haja vista os gêneros serem constituídos de alguma tipologia 

textual. Marcuschi (2005) exemplifica esse conceito utilizando a carta pessoal que possui 

todos os tipos textuais. Ela descreve, narra, faz exposições, faz injunções, e assim por diante.  

Para Bronckart (2006, p. 143) os gêneros textuais ―[...] são produtos de 

configurações de escolhas entre esses possíveis, que se encontram por um determinado 

período ‗cristalizados‘ ou estabilizados pelo uso‖. Nascem a partir de uma necessidade da 
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sociedade, do coletivo. São acumulados historicamente, porém seu surgimento se dá em 

algum outro gênero textual que já existe e, assim, se adaptam conforme as necessidades. 

Vale salientar que o número de gêneros textuais é tão amplo tornando impraticável a 

sua classificação ou contagem. Por vezes, um mesmo texto, com a mesma estrutura, 

dependendo do suporte em que se apresenta, pode ser classificado ao mesmo tempo em dois 

gêneros distintos. A variável depende de sua função social. Para Marcuschi (2006), são 

incontornáveis, pois tudo o que é escrito é feito a partir de um gênero.  

Dolz e Schneuwly (2004, p. 52) metaforizam um texto do próprio Schneuwly (1994) 

no qual reafirmam a ideia de ―[...] gênero como (mega-) instrumento para agir em situações 

de linguagem‖. Para o aluno, a interação de forma satisfatória em diversas situações de 

comunicação é importante, porque durante toda a sua vida os gêneros serão uma constante no 

cotidiano. 

A consistência desse ensinamento jaz na análise da interação verbal concretizada: 

pelo aluno, ao interagir com o mundo, apreendendo e produzindo conhecimento sobre ele; 

pela aptidão de representar coerentemente o que o rodeia, derivada das ―práticas linguageiras‖ 

respectivamente de ação e de discurso, dotado de intencionalidade. 

Para Cristóvão & Nascimento (2005), quando analisamos os gêneros, primeiro, 

devemos analisar as ações da linguagem, melhor dizendo, sua relação com o mundo 

circundante e com a intertextualidade, para só depois analisar a arquitetura interna dos textos 

e a função dos elementos da língua. 

A produção de um texto no espaço escolar, na abordagem sócio interacionista, não 

pode ser somente um trabalho de assimilação do código linguístico e das normas que gerem a 

ortografia e a gramática da língua oficial. Essa ação de linguagem deve ser assumida pelo aluno, 

de forma intencional, utilizando os diversos gêneros que fazem parte da cultura letrada para 

atingir os objetivos propostos (mesmo que simulados didaticamente). Então, mesmo Bakhtin 

(1992) afirmando que nossos enunciados estão carregados de palavras dos outros, em graus 

variáveis, tanto no que diz respeito à sua assimilação, como ao seu emprego, seja este 

consciente ou não, nosso aluno pode desenvolver capacidades de linguagem e assumir seu papel 

de agente nas práticas sociais. 

Dessa maneira, a ação da linguagem confirma-se como um evento linguístico, 

ocasionado por um pretexto e uma intenção atribuída àquele que assume uma responsabilidade, 

por ser dotado de competências linguísticas. 

Na acepção de Marcuschi (2006, p. 22-23) são os ―[...] textos materializados que 

encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sócio-comunicativas 
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definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilos e composição característica‖ e 

mostram de que maneira a língua se apresenta nas interações, determinando-a ou sendo 

determinada por ela. Para o estudioso, não há interação humana sem os gêneros textuais. Eles 

são a materialização da interação entre os sujeitos que, por intermédio do uso da língua, 

elaboram formas mais ou menos estáveis de discursos. 

Isto posto, confirmamos que os gêneros textuais estão em toda atividade comunicativa 

e mediam todo intuito comunicativo, melhor dizendo, todos nós interatuamos através dos 

diversos gêneros textuais que circulam pelos domínios discursivos.  

Com base nos pressupostos teóricos e proposta dos PCN, a opção de fundamentar o 

ensino de Língua Portuguesa nos diversos gêneros textuais tem determinado uma atividade de 

pesquisa pertinente que tem contribuído com a produção de conhecimentos relevantes para a 

escola. 

Nesses termos de ensino de língua materna, muito se tem frisado da necessidade de 

colocar o aluno em contato com práticas sociais efetivas. Nas últimas décadas, as críticas se 

multiplicaram quanto ao trabalho com exercícios repetitivos (como é o caso das análises 

sintáticas) nos quais o sujeito da linguagem é extinto. A publicação dos PCN (BRASIL, 1998) 

veio consolidar a orientação do ensino com gêneros, pois esse documento traz o gênero textual 

(ou discursivo) como noção central. 

Assim sendo, essa prática discursiva deve ser sistematizada, porque é, sobretudo, no 

ambiente escolar que o aluno desenvolve capacidades de linguagem (SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004). Neste sentido, o papel da escola é fundamental, uma vez que é ela a principal agência de 

letramento (KLEIMAN, 2006).  

Para o ensino de gêneros textuais, Dolz e Schneuwly (2004, p. 51) defendem a 

utilização de sequências didáticas, ―[...] comunicar-se oralmente ou por escrito pode e deve ser 

ensinado sistematicamente‖. Eles designam de sequência didática uma ―[...] sequência de 

módulos de ensino, organizados conjuntamente para melhorar uma determinada prática de 

linguagem‖. Desse modo, a sequência didática contribui para o aluno dominar melhor 

determinado gênero textual, tanto para identificá-lo e compreendê-lo, como também para 

produzi-lo quando necessário. 

Assim, os gêneros textuais, enquanto diferentes formas de linguagem que circulam 

socialmente devem ser efetivadas neste espaço: ―Quando dominamos um gênero textual, não 

dominamos uma forma linguística e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos 

específicos em situações sociais particulares‖ (MARCUSCHI, 2005, p. 29).  
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Na perspectiva de Dolz e Schneuwly (2004, p. 97), quando interagimos 

discursivamente, adaptamo-nos à situação de comunicação: ―Os textos escritos ou orais que 

produzimos diferenciam-se uns dos outros e isso porque são produzidos em condições 

diferentes‖. Assim sendo, se os gêneros textuais são determinados pela interatuação, ao mesmo 

tempo em que a linguagem humana se consolida na interação, então o estudo dos gêneros 

textuais parece basilar ao ensino de língua materna na escola. 

 

A utilização em sala de aula de tipos de textos diferentes, além de contribuir 

para o aumento do conhecimento intertextual do aluno, pode mostrar 

claramente que os textos são usados para propósitos diferentes na sociedade. 

[...] ao agirem no discurso por meio da linguagem, as pessoas fazem 

escolhas de organização textuais na dependência de seus propósitos 

comunicativos no mundo. (PCN, 1998 p. 45). 

 
 

Sendo a linguagem decisiva como mediadora para a construção social da pessoa e de 

sua capacidade de agir nas práticas sociais, também regula nosso agir e intervir no mundo. 

Assim, entendemos que o papel do ensino de língua materna, na escola pública, possibilita ao 

aluno a ampliação da visão de mundo e o desempenho dos discursos que circulam socialmente, 

além de beneficiar a compreensão das relações entre as diferentes práticas sociais. 

Além disso, o ensino-aprendizagem realizado em dois eixos: o das práticas de uso e o 

das práticas de reflexão quanto à língua e à linguagem, proposto pelos pesquisadores, 

encontra ressonância nos PCN que propõem ao professor e alunos as práticas de ensino-

aprendizagem mediante projetos e módulos didáticos, que orientam o docente a valorizar as 

atividades significativas. 

Logo, para o desenvolvimento do trabalho com o gênero textual, os procedimentos 

aconselháveis são bom emprego de sequências didáticas, que propiciam um desenvolvimento 

efetivo com a língua.  

A seguinte seção compreende o desenvolvimento da prática escrita e leitora dos 

gêneros textuais diversificados. 

 

2.4 A prática escrita e a leitura de gêneros textuais diversificados 

 

Na contemporaneidade, ensinar a ler e a escrever é um desafio que ultrapassa 

definitivamente a alfabetização em sentido estrito. Hoje, o desafio da escola é o de incorporar 

os alunos na cultura do escrito e o de conseguir que todos cheguem a ser leitores e escritores, 
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que consigam utilizar as ferramentas de leitura e escrita nas mais diversas situações 

cotidianas.  

Dessa forma, é necessário criar na escola uma comunidade de leitores que busquem 

nos textos respostas para todos os problemas que precisam resolver e encontrem neles 

informações para compreender melhor o mundo.  

É preciso também transformar a escola em uma comunidade de escritores que 

produzam seus próprios textos para evidenciar suas ideias e opiniões, para informar sobre 

situações que os seus interlocutores necessitem e devam conhecer, e por motivos reais e 

importantes.  

O necessário é construir na escola um ambiente no qual ler e escrever seja práticas 

reais e significativas, onde a leitura e a escrita sejam instrumentos importantes que possam 

permitir ao aluno repensar a forma como vê o mundo, reorganizar o seu próprio pensamento, 

e mais ainda, que interpretar e produzir textos sejam direitos legítimos e incontestáveis. Por 

isso, é importante preservar o significado do objeto de ensino para o sujeito da aprendizagem, 

ou seja, é necessário preservar na escola o sentido que a leitura e a escrita têm como práticas 

sociais. Assim indagamos quais gêneros são mais adequados para trabalharmos no Ensino 

Fundamental de 1º ao 5º ano. 

Não existem precisamente os gêneros corretos, mas os PCN indicam os mais 

adequados para esse nível, tanto os orais quanto os escritos que contemplam os conteúdos 

necessários para o ensino-aprendizagem. Dessa forma, podemos organizar o planejamento 

integrando os conteúdos pertinentes ao currículo e usando critérios de escolha dos textos que 

proporcionarão aos discentes entrar em contato com uma diversidade textual e de mídias 

significativas.  

Tal escolha serve como referência para as práticas de produção de texto, como parte 

integrante das suas condições de produção. Outro ponto é articular práticas de leitura e escrita, 

de forma que a exploração dos gêneros, um pouco mais aprofundada, alimente a compreensão 

e a produção dos textos. 

Segundo Lerner (2005, p. 23) o professor ao tentar instaurar as práticas de leitura e 

escrita na escola, deve fazer algumas perguntas, muitas delas, cujas respostas não são 

evidentes:  

O que se aprende quando se ouve o professor lendo? Em que momento as 

crianças se apropriam da "linguagem dos contos"? Como ter acesso às 

antecipações e inferências que as crianças presumivelmente fazem ao tentar 

ler um texto por si mesmas? Quando se pode dizer que um aluno aprendeu a 

recomendar livros ou a confrontar diversas interpretações?... portanto não é 
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simples determinar com exatidão o que, como e quando os sujeitos 

aprendem essas práticas. (LERNER, 2005, p. 23). 

 

 

Ainda segundo a autora, tais práticas sociais foram, e de certo modo continuam 

sendo, patrimônio de certos grupos mais que de outros, por isso que, levar à prática o 

necessário, é uma tarefa complicada para a escola. Dessa forma, o professor antes de pensar 

em soluções, antes de desdobrar o possível, é preciso analisar as dificuldades. Daí, Lerner 

(2005, p. 38) afirmar que: 

 
Tentar com que práticas pertencentes a grupos sociais economicamente 

influentes como a leitura e a escrita sejam instauradas na escola supõe 

enfrentar e encontrar caminhos a resolver, entre eles: a tensão existente na 

escola entre a tendência à mudança e a tendência à conservação, entre a 

função explícita de democratizar o conhecimento e a função implícita de 

reproduzir a ordem social estabelecida. (LERNER, 2005, p. 38) 

 

 

Na escola, devem vir em primeira instância os propósitos didáticos da leitura e da 

escrita, que são estabelecidos do ponto de vista dos alunos, porque estão relacionados com os 

conteúdos que eles precisam aprender para utilizá-los no futuro, como: escrever para manter 

contato e ler para conhecer outro (s) mundo(s) possível (is). O que infelizmente costuma ser 

relegado ou, até mesmo, excluído do ambiente escolar.  

Esse conflito, conforme Lerner (2005, p. 41), nos leva a um paradoxo: 

 
Se a escola ensina o aluno a ler e a escrever com o único propósito de que 

ele aprenda a fazê-lo, ele não aprenderá a função social da leitura e da 

escrita, se a escola abandona os propósitos didáticos e assume os da prática 

social, estará abandonando ao mesmo tempo a sua função. (LERNER, 2005, 

p. 41) 

 

A autora nos diz que esta organização entra em contradição não apenas com o tempo 

da aprendizagem, mas também com a natureza das práticas de leitura e escrita. O que, 

segundo Lerner, também pode nos levar ao paradoxo: 

 

Se para a escola tentar parcelar tais práticas é impossível para preservar a sua 

natureza e o seu sentido para o aprendiz, se ela não as parcelar, será difícil 

encontrar uma distribuição dos conteúdos que permita ensiná-las, o que 

prejudicará a forma como o discente percebe tais práticas. (LERNER, 2005, 

p. 44). 

 

 

Neste ponto, podemos evidenciar um conflito de interesses entre o ensino e o 

controle da aprendizagem: se colocamos o ensino em primeira instância, é necessário 
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renunciar o controle de tudo; se pomos o controle da aprendizagem em primeira instância, é 

preciso renunciar ao ensino de aspectos fundamentais das práticas de leitura e escrita. 

Diante disso tudo surgem duas perguntas: o que podemos fazer para preservar na 

escola o sentido que a leitura e a escrita têm fora dela? E, como evitar que se desvirtuem ao 

serem ensinadas e aprendidas? 

Lerner (2005) nos evidencia algumas respostas para estas questões: 

 
O possível é fazer o esforço de conciliar as necessidades inerentes à 

instituição escolar com o propósito educativo de formar leitores e escritores. 

O possível é gerar condições didáticas que permitam por em cena uma visão 

escolar da leitura e da escrita mais próxima da versão social (não escolar) 

dessas práticas. (LERNER, 2005, p. 50). 

 

 

Possibilitar a escolarização dessas práticas sociais de leitura e escrita, para que os 

professores possam programar o ensino, um passo importante deve ser dado, que é: 

"explicitar, entre os aspectos implícitos nas práticas, aqueles que resultam hoje acessíveis 

graças aos estudos sociolinguísticos, psicolinguísticos, antropológicos e históricos". (Lerner, 

2005, p. 52) 

Ainda de acordo com Lerner (2005, p. 53) é importante formular como conteúdos do 

ensino, não só os saberes linguísticos, mas também as funções do leitor e do escritor: "fazer 

antecipações sobre o sentido do texto lido e tentar verificá-las recorrendo à informação visual, 

discutir diversas interpretações acerca de um mesmo material, comentar o que se leu e 

compará-lo com outras obras do mesmo e outro autor". 

Também podemos citar outras, como: recomendar livros, compartilhar leituras com 

outros, tentar ler textos difíceis, tomar notas, planejar o que vai ser escrito, modificar o plano 

enquanto escrevemos, revisar, fazer alterações, dentre outros.  

Por outro lado, outra tarefa que ajuda o professor a realizar práticas de leitura e 

escrita na sala de aula é a organização por meio de projetos, que permite resolver dificuldades 

como: favorecer o desenvolvimento de estratégias de autocontrole da leitura e da escrita pelos 

alunos e abrir as portas da classe para uma nova relação entre o tempo e o saber. Sobre os 

projetos, Micotti (2009, p. 21) diz que:  

 

preenchem as condições prévias imprescindíveis e favoráveis a toda 

aprendizagem. Mas condiz, particularmente, com a aprendizagem da leitura 

e da produção de escritos porque cria situações autênticas de comunicação 

com interlocutores verdadeiros, sendo necessário, para dar conta dessas 

situações, aprender a ler e a escrever. 
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A autora ainda apresenta as infinitas possibilidades de prática da linguagem através 

de projetos que contemplem a leitura e a produção de escritos e que implica ação de: 

 

 Comunicar-se oralmente: dialogando, discutindo, expondo, 

argumentando, descrevendo, analisando, resumindo, sintetizando 

etc.; 

 Comunicar-se por escrito: lendo e escrevendo (cartas, artigos de 

informação, fichas técnicas, cartazes, contos, poemas etc.); 

 Relacionar-se com interlocutores – pertencentes não apenas à 

própria classe, mas ao estabelecimento escolar – com pais, com 

outras escolas, vizinhança, comunidade, região, país, até atingir o 

que as crianças chamam ―o vasto mundo‖. (MICOTTI, 2009, p. 21) 

 

 Nesses projetos, seja no ensino de língua materna, seja em outras disciplinas a 

utilização de sequências didáticas são muito oportunas, porque os alunos podem ampliar a 

competência comunicativa; utilizar diferentes linguagens e diferentes tipologias textuais; 

interatuar com dados, argumentos, fatos e informações contidos em diferentes textos. 

Interpretar textos orais a partir de histórias ouvidas e gravuras; expressar-se oralmente com 

clareza e objetividade; identificar aspectos sonoros da língua; reconhecer a representação 

escrita de cada letra identificando-as na formação das palavras; ler, e reconhecer, textos 

variados e diferentes gêneros; produzir textos de vários gêneros, obedecendo às estruturas e os 

mecanismos de articulação da língua, como também escrever textos lidos e ouvidos 

identificando os diferentes tipos de letra. 

 Em suma, os projetos, por sua natureza, dão significação às atividades de leitura e 

escrita, podendo, até, contextualizar sequências didáticas no sentido proposto Dolz e 

Schneuwly (2004). Para tanto, é necessário imaginar um projeto maior que presuma um 

produto final – um texto alusivo a determinado gênero -, que possa ser melhor explorado na 

forma de uma SD para que objetivos do projeto sejam alcançados. Assim, ao orientar suas 

ações para uma finalidade em comum, os alunos se comprometem na elaboração de um 

produto. É assim que o compromisso que eles estabelecem torna possível que progridam na 

aquisição de estratégias necessárias para revisar e aperfeiçoar seus próprios trabalhos. 

Na próxima seção abordamos os conceitos básicos sobre sequência didática e sua 

contribuição para o ensino-aprendizagem de maneira concreta e eficaz. 

 

2.5 Sequência Didática 

 

As reflexões em volta das sequências didáticas no campo educacional apontam para 

a realização de práticas pedagógicas proveitosas que vão ao encontro das necessidades das 
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novas gerações de estudantes. É inquestionável a relevância da linguagem nas interações 

diárias, quaisquer que sejam suas finalidades e, nessa perspectiva, cabe destacar a 

contribuição desse instrumento de ensino nos processos comunicativos e de aprendizagem que 

ocorrem no domínio escolar.  

A sequência didática é uma ferramenta por meio da qual o docente desenvolve 

atividades variadas e sequenciadas através de oficinas e em momentos distintos. Na execução 

dos módulos, o professor observa a dificuldade apresentada pelos alunos em um determinado 

conteúdo e pode ter a oportunidade de revisá-lo enquanto efetiva seu trabalho com base nos 

gêneros textuais. 

Objetiva-se que, com a elaboração da SD, antigos paradigmas sejam quebrados, entre 

eles o de que o professor somente "repassa" um conhecimento específico aos seus alunos, 

ignorando outros tipos de instrução.  

Todavia, através da utilização da SD, o docente conseguirá perceber que é possível 

ensinar qualquer conteúdo e tema, pois, antes de lecioná-lo, poderá estudá-lo profundamente 

e, posteriormente, se preparar melhor. 

Segundo Kobashigawa et al. (2008, p. 212), sequência didática é "o conjunto de 

atividades, estratégias e intervenções planejadas etapa por etapa pelo docente para que o 

entendimento do conteúdo ou tema proposto seja alcançado pelos discentes". 

De certa forma, a sequência didática é um plano de aula mais abrangente porque 

consegue abordar várias estratégias de ensino e aprendizagem e por ser um seguimento de 

vários dias. Destacamos também, apresentar algumas etapas que lembram o plano de aula. 

Porém, o professor, na SD, poderá discutir um tema e um gênero específico durante um 

período determinado (dias ou semanas), com o objetivo de aprofundá-lo e possibilitando que 

o discente consiga tirar todas as suas dúvidas sobre os mesmos. 

A sequência didática pode ser flexível e é formada por: tema, objetivo, justificativa, 

conteúdo, ano de escolaridade, tempo estimado para aula, número de aulas e materiais 

necessários, desenvolvimento e avaliação. 

Para que o docente consiga obter êxito ao elaborar uma sequenciação, um bom 

planejamento é necessário e também, uma definição clara dos objetivos a serem alcançados. 

Para desenvolvê-la eficazmente é imprescindível que haja antes uma discussão coletiva, uma 

motivação, obtenção de referenciais bibliográficos e escolhas de estratégias dinâmicas que 

garantam a aprendizagem. 
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Contudo, vale ressaltar que esse recurso é apenas uma sugestão de ação pedagógica, 

portanto, é imprescindível que o professor, em todo momento, intervenha para que haja uma 

melhoria no processo de ensino/aprendizagem. 

Cabe destacar também, que a SD não tem apenas um único conceito e que 

dependendo da área de atuação ou campo de estudo, pode assumir a sua característica da 

flexibilidade. No trabalho com os gêneros textuais, diversos são os autores que evidenciam a 

importância da sequência didática no trabalho com gêneros orais e escritos e também na 

escrita enquanto processo. 

Dolz e Schneuwly (2004, p. 52) ao evidenciarem a importância da SD no ensino dos 

gêneros textuais propõem que se deve englobar "aspectos relevantes na construção da escrita 

como processo", e ainda estabelecem que o professor não pode desenvolver um trabalho 

enfadonho ao redor do texto e sim um conjunto de atividades que tenham como objetivo 

evidenciar o texto como uma unidade de ensino e os gêneros textuais como objeto de ensino, 

daí o papel do planejamento e da utilização das atividades sequenciadas como ferramenta que 

auxilie o docente na construção do conhecimento. 

Outro conceito de sequência didática que podemos utilizar é o de Dolz e Schneuwly 

(2004, p. 97), que dizem: 

 
Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, 

de maneira sistemática, em torno de um gênero oral ou escrito. (...) Quando 

nos comunicamos, adaptamo-nos à situação de comunicação. (...) Os textos 

escritos ou orais que produzimos diferenciam-se uns dos outros e isso porque 

são produzidos em condições diferentes. (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 

97) 

 

Dessa forma, podemos observar a produção de textos como um reflexo da formação 

dos discentes, e que essa tarefa é de grande importância e responsabilidade, o que exige do 

professor motivação e persistência. Para que o docente consiga lograr êxito nessa tarefa, 

precisa estar instrumentalizado acerca dos elementos que são necessários para a formação do 

seu alunado, fazendo-o consciente da aplicação dos recursos que delimitam o processo, já que 

não podemos escrever da mesma forma que falamos. Assim, devemos adotar uma sequência 

norteadora da nossa prática docente, ou seja, adotar uma sequência didática. 

A sequência didática tem como função principal ajudar na facilitação do 

entendimento dos gêneros textuais, visto que os professores não conseguem abrangê-los em 

sua totalidade. Dessa maneira, os docentes são levados a abordar de maneira reduzida os 

chamados tipos textuais: dissertação, narração, descrição, etc. Por isso, há uma enorme 

dificuldade em ensinar para os alunos o conceito e a utilização dos gêneros textuais.  
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Assim sendo, a sua utilização é importante, pois, ajuda o docente a organizar, de 

maneira coerente e adequada, a utilização da língua em sua abrangência.  

Evidenciemos agora o esquema da sequência didática apresentado por Dolz; 

Noverraz e Schneuwly (2004, p.98): 

ESQUEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

Na apresentação da situação, o professor deve explicar ao aluno todas as informações 

referentes à atividade solicitada. Deve-se atentar ao destinatário, de modo que não reduza a 

produção textual como dirigida somente ao professor. Assim, o docente precisa simular uma 

situação real de uso em que este gênero circulará e fazer com que os alunos se posicionem 

como agentes produtores em um contexto concreto. 

Portanto, no momento da apresentação inicial, o professor tem que ser claro quanto 

ao destinatário do texto, a organização geral do gênero a ser trabalhado, o suporte onde irá 

circular a produção, o conteúdo e finalidade objetivados. 

Após essa explicação, na qual o aluno ficará ciente de onde está inserido e para quê, 

o professor deve pedir uma produção inicial, que não trará em si o trabalho finalizado e nem 

servirá como forma de avaliar o aluno. Trata-se, de um importante material que o professor 

terá acesso para entender o que não ficou claro na apresentação inicial e para saber as 

dificuldades apresentadas na produção do aluno.  

No tocante à relevância dessa primeira produção, Dolz e Schneuwly (2004, p. 87), 

nos dizem que 

A produção inicial tem um papel central como reguladora da sequência 

didática, tanto para os alunos quanto para o professor. Para os alunos, a 

realização de um texto oral ou escrito concretiza os elementos dados na 

apresentação da situação e esclarece, portanto, quanto ao gênero abordado na 

sequência didática. Ao mesmo tempo, isso lhes permite descobrir o que já 

sabem fazer e conscientizar-se dos problemas que eles mesmos, ou outros 

alunos, encontram.   
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Para esses autores, após a primeira produção, o professor ao ter acesso a este material 

do aluno, organizará os módulos da sequência didática, que são as atividades sistematizadas, 

às necessidades evidenciadas na produção. Durante cada módulo, o professor poderá utilizar 

exercícios específicos, direcionados aos problemas detectados.  

No que tange a essa diversidade de atividades, Dolz e Schneuwly (2004, p. 89) 

reiteram que 

Além da alternância, bem conhecida, de um trabalho com toda a turma, em 

grupos ou individual, o princípio essencial de elaboração de um módulo que 

trate de um problema de produção textual é o de variar os modos de trabalho. 

Para fazê-lo, existe um arsenal bastante diversificado de atividades e de 

exercícios que relacionam intimamente leitura e escrita, oral e escrita, e que 

enriquecem consideravelmente o trabalho em sala de aula. 

 

Vale salientar que as atividades são decompostas ao longo dos módulos de forma a 

abordarem separadamente os conteúdos mobilizados, objetivando melhorar uma determinada 

capacidade, indispensável para o domínio da atividade sugerida e para que no final do 

processo os alunos tenham atingido os objetivos propostos. 

E na última etapa o professor deve solicitar a produção final, que tem a vantagem de 

levar os alunos a colocarem em prática, de maneira global, os conhecimentos e procedimentos 

aprendidos, em função dos objetivos indicados inicialmente. Após produção e revisão 

devemos mostrar o texto pronto para circulação. Para comprovar a eficácia dessa sequência e 

da atividade final, Dolz e Schneuwly (2004, p. 90) dizem ainda que 

 

A sequência é finalizada com uma produção final que dá ao aluno a 

possibilidade de pôr em prática as noções e instrumentos elaborados 

separadamente nos módulos. Essa produção permite, também, ao professor 

realizar uma avaliação somativa. 

 

Desse modo, devemos enfatizar que esse processo é regido por um elemento 

intencional muito bem demarcado: o ensino dos gêneros textuais. Quando o aluno é instigado 

a utilizá-los, devemos ter em mente que ele já tem interiorizados os aspectos gerais de sua 

produção. 

A partir disso, podemos inferir que a sequência didática é um processo de essencial 

importância para o ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa, pois, permite que haja uma 

interação entre três elementos: o professor – o aluno – o texto. 
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Esta interação torna possível uma mudança de práxis docente, porque permite ao 

docente rever as estratégias de ensino dos gêneros textuais e perceber as dificuldades dos 

discentes nas diversas etapas do ensino/aprendizagem do texto como processo. E também um 

novo olhar do aluno sobre seu papel no mundo, porque ele passa a compreender a função 

social dos gêneros textuais.  

Assim, podemos evidenciar que a utilização da sequência didática é muito 

importante para ajudar-nos a planejar as aulas e revisar os conteúdos em que sentimos 

dificuldades e como forma de verificar os avanços e problemas que os alunos têm durante 

todas as etapas das aulas. Além disso, a sequência didática ainda abrange a linguagem como 

atividade interativa e comunicativa e também evidencia o letramento, compreendido como as 

práticas sociais de utilização da escrita ou da fala. 

O próximo capítulo aborda a metodologia usada na pesquisa, o cenário, a seleção e 

análise dos dados que compõem o corpus e também descrevemos como as sequências 

didáticas foram desenvolvidas durante todo o período do estudo. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo abordamos os aspectos metodológicos norteadores das ações 

executadas durante a pesquisa que organizamos com a finalidade de incentivar a produção 

textual com uma postura mais reflexiva em relação à língua e seus usos. Para isso, 

procuramos fazer com que os textos produzidos em salas do 5º ano do Ensino Fundamental 

fossem a base das análises e, portanto, indispensável para o presente estudo. A partir desses 

textos analisamos os saberes linguísticos, textuais e comunicativos envolvidos no ensino de 

Língua Portuguesa com gêneros textuais. 

Informamos os dados pertencentes à metodologia utilizada no estudo, situando o tipo 

de pesquisa pelo qual elegemos, a contextualização da instituição envolvida, a caracterização 

dos informantes, a composição e a seleção do corpus, bem como os procedimentos de análise. 

 

3.1 Ambiente da pesquisa 

 

Tendo em vista a sistematização dos elementos que envolvem a metodologia 

empregada nesta pesquisa, listamos alguns aspectos relevantes para o desenvolvimento do 

estudo, a abordagem da pesquisa, a caracterização dos participantes, a descrição das 

Sequências Didáticas, além dos procedimentos de análise. Tomamos por base os referenciais 

teóricos mencionados anteriormente, para dar suporte aos nossos posicionamentos e 

corroborar as ideias aqui defendidas. 

 

3.1.1 Abordagem da pesquisa 

 

A pesquisa acadêmica se constitui uma investigação baseada em pressupostos 

teóricos metodológicos, que permitem ao pesquisador uma análise mais apurada do objeto de 

estudo. Assim, a escolha de uma metodologia adequada, bem como dos instrumentos de 

pesquisa torna-se de grande importância para o alcance dos objetivos propostos. 

A metodologia que utilizamos seguiu as orientações da pesquisa-ação, numa 

perspectiva de abordagem qualitativa. Os instrumentais de investigação incluíram 

questionário, observações e produções. As intervenções pedagógicas foram realizadas a partir 

de sequências didáticas que orientaram o estudo sobre os gêneros textuais e 
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consequentemente incentivaram a produção dos textos publicados nos livros lançados no final 

do ano letivo.   

A pesquisa-ação é definida por Thiollent (2011) como  

 
um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo.  (THIOLLENT 2011, p. 20) 
 

Essa metodologia mostrou-se pertinente para o desenvolvimento deste trabalho em 

virtude da constatação de problemas relacionados à leitura e à produção nas turmas, que 

foram tomadas como objeto da investigação, tornando-se necessária uma intervenção para 

minimizar as dificuldades, além de envolver a participação da pesquisadora e dos sujeitos 

envolvidos.  

O autor esclarece que na pesquisa-ação os pesquisadores desempenham um papel 

ativo no equacionamento das dificuldades encontradas, pois temos que acompanhar e avaliar 

todas as ações desencadeadas em função dos problemas. E também temos que resolvê-los no 

andamento da pesquisa. Assim, a colaboração entre pesquisadora e participantes constituiu-se 

um fator importante, tendo em vista a natureza interativa que caracterizou nossa proposta de 

intervenção pedagógica. 

Também favorável à pesquisa-ação, Dionne (2007, p. 68) conceitua-a como ―prática 

que associa pesquisadores e atores em uma mesma estratégia de ação para modificar uma 

dada situação identificada‖. De fato, temos que organizar a intervenção em torno das 

dificuldades, do desenrolar e da avaliação de uma ação planejada entre os grupos envolvidos. 

Nessa perspectiva, os pesquisadores desempenham um papel ativo na própria realidade dos 

fatos observados. 

A autora comenta que a pesquisa-ação com finalidade explicativa, valoriza a geração 

de conhecimentos e com finalidade transformadora, prioriza a eficácia da ação (DIONNE, 

2007). Desse modo, trabalhamos na perspectiva da pesquisa ação com ênfase na abordagem 

qualitativa, visto que a pesquisa favoreceu a elaboração de conhecimentos com base nas 

informações dos sujeitos, bem como das observações, leituras e práticas de produções 

realizadas em sala de aula. E, a partir dos problemas constatados, preparamos a intervenção 

pedagógica almejando à transformação dessa realidade para, em seguida, comprovarmos a 

eficácia das ações didáticas executadas. 
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Para alcançarmos os objetivos traçados, optamos pela abordagem qualitativa porque 

nos propomos a descrever e interpretar dados relacionados à leitura e à produção textual dos 

alunos. De acordo com Minayo (1994, p.21)  

 
a pesquisa qualitativa trabalha com um nível de realidade que engloba 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

quantificáveis. 

 

 

Essa escolha se justifica por nos possibilitar, através da análise da realidade, 

percebermos e compreendermos como os sujeitos se posicionam em relação ao objeto em 

estudo, ou seja, em relação ao uso da língua nas produções com gêneros textuais. Assim, 

apropriamo-nos das orientações de Denzin e Lincoln (2006) que afirmam tratar-se de ―uma 

atividade situada que localiza o pesquisador no mundo, e consiste em um conjunto de práticas 

materiais e introspectivas que dão visibilidade ao mundo‖. Essa abordagem pareceu-nos 

apropriada por se tratar de um estudo realizado no ambiente escolar, facilitando a atuação da 

pesquisadora, a captação de dados, em virtude de estar situado na sua vivência cotidiana. 

Para a coleta de dados, um dos instrumentos utilizados foi o questionário, técnica 

empregada nas pesquisas de cunho empírico que serve para coletar as informações da 

realidade sendo de grande relevância para os estudos científicos. Gil (1999, p.128) define 

questionário ―como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 

de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.‖.  

E para elaboramos as questões, pesquisamos alguns textos presentes no livro 

didático, como também indagamos quais gêneros circulavam com maior frequência entre os 

estudantes. ―Construir um questionário consiste basicamente em traduzir os objetivos da 

pesquisa em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão proporcionar os 

dados requeridos para testar as hipóteses ou esclarecer o problema de pesquisa‖ (GIL, 1999, 

p. 129). 

Dialogando com essa autora, Marconi e Lakatos (2003, p. 201) 

definem questionário como sendo ―um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 

série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador‖. Assim sendo, a organização do questionário se fundamentou no conjunto de 

objetivos propostos para essa pesquisa. 
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Para justificar o uso do questionário nessa abordagem qualitativa, ainda destacamos 

as vantagens proporcionadas por esse instrumento de coleta de dados. Gil (1999, p. 128-129) 

e Marconi e Lakatos (2003, p. 201-202) ainda apresentam os seguintes benefícios: 

 possibilita atingir grande número de pessoas;  

 implica menores gastos com pessoal; 

 não exige o treinamento dos pesquisadores; 

 garante o anonimato das respostas; 

 permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais convenientes; 

 não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado; 

 obtém respostas mais rápidas e mais precisas; 

 possibilita mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do 

instrumento; 

 consegue respostas que materialmente seriam inacessíveis. 

No caso do questionário que preparamos para a coleta de dados, em virtude da 

praticidade e rapidez nas respostas, o propósito era obter informações a respeito dos gêneros 

textuais que circulavam nas residências dos alunos, a fim de detectar quais eram mais lidos e 

produzidos pelos sujeitos desse meio familiar. Assim nos garantindo as condições necessárias 

para a elaboração da proposta didática que foi desenvolvida no ano letivo. 

Outra técnica empregada para coleta de dados nessa pesquisa foi à observação. Esse 

instrumento, bastante apropriado para sala de aula, nos permitiu ver o comportamento dos 

participantes, fez com que descobríssemos novos aspectos do contexto escolar e a evolução 

dos envolvidos, como também utilizássemos em conjunto outros métodos de coleta. 

Marconi e Lakatos (2003, p. 190) definem observação como ―uma técnica de coleta 

de dados para conseguir informações e utilizar os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se desejam estudar‖.  

Gil (1999, p. 111) destaca que na observação os fatos são percebidos de forma direta, 

sem que haja qualquer tipo de intermediação, sendo considerada uma vantagem, em 

comparação aos demais instrumentos. Assim, certificamos que a sua utilização é vantajosa, 

pois nos permite meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla variedade de 

fenômenos, propiciando a coleta de dados sobre atitudes comportamentais, antes não 

contempladas pelo questionário. 
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Nessa perspectiva, passamos a observar e anotar as atitudes e evolução dos alunos 

após realização de práticas leitoras e escritoras. Então, empregamos as observações de campo, 

com base em Denzin e Lincoln (2006, p. 37), quando afirmam que ―um texto de campo [...] 

consiste em observações [...] e em documentos provenientes do campo‖ produzidos pelo 

pesquisador a partir de suas anotações. Esse texto, inicialmente, produzido na tentativa de 

compreender a realidade observada e registrar os fatos significativos em relação à leitura e 

escrita, dá origem à produção científica.  Nessa concepção, organizamos o registro das 

informações obtidas durante as observações, em forma de Caderno de Registro. Após cada 

observação, os registros eram feitos de forma sistemática e controlada a fim de garantir a 

obtenção de dados relevantes para pesquisa.  

De acordo com essas orientações, realizamos as perguntas para o questionário e o 

roteiro para as observações. Em consonância com os objetivos da pesquisa, organizamos as 

sequências didáticas com os gêneros textuais carta, bilhete, música, poesia, fábula e conto que 

serviram de intervenção pedagógica, como também incentivaram a leitura e produção escrita.  

 

3.1.2 Caracterização dos informantes 

 

Para a concretização desta pesquisa selecionamos como informantes os alunos dos 5º 

Anos A, B e C, de uma escola pública, localizada em Acari– RN. Iniciamos a pesquisa junto à 

secretaria da escola para obtermos os dados referentes ao número de alunos, a faixa etária, 

onde moravam e se já estudavam nesta instituição de ensino. Em seguida, realizamos em sala 

de aula um diagnóstico das turmas para sabermos qual nível de escrita e leitura os estudantes 

encontravam-se, quais atividades didáticas lhes provocavam mais interesse, qual faixa etária e 

sexo possuíam os informantes, quais gêneros gostavam de ler, quais ambientes frequentavam 

e se produziam textos.  

De acordo com as informações obtidas na Secretaria da escola, no período da coleta 

de dados (2014), as turmas eram compostas por 66 alunos, todos matriculados e cadastrados 

no Educacenso. Desse conjunto, todos os alunos cursavam o 5º Ano pela primeira vez. Dentre 

eles, somente 1 residia na zona rural  e o restante na zona urbana. As demais informações são 

descritas, separadamente, por turmas. 

A turma do 5º ano A é formada por 25 alunos, sendo 9 meninas e 16 meninos com a 

faixa etária entre 10 e 12 anos, todos já estudavam nesse estabelecimento de ensino.  São 

oriundos de cinco Bairros de Acari-RN, frequentam os mesmos ambientes e participam das 

mesmas atividades educativas e esportivas, variando somente as realizadas por sexos 
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distintos. É uma turma heterogênea, participativa, responsável, observadora, extrovertida e 

criativa. Realizam as atividades propostas, gosta de aulas diversificadas e leitura. Possui 1 

aluno que não sabe ler e escrever, 3 com dificuldades de aprendizagem e os demais possuem  

leitura e escrita positivas em relação aos domínios oral e escrito.  

As atividades que provocam maior interesse são as de leitura e dramatização, não 

gostam muito de produção textual e de copiarem, reclamam de estarem cansados e não terem 

tempo para tais propostas, principalmente se mandarmos para casa. 

Já a turma do 5º ano B é formada por 21 alunos, sendo 11 meninas e 10 meninos com 

a faixa etária entre 10 e 12 anos, todos já estudavam nesse estabelecimento de ensino.  São 

também oriundos de cinco Bairros de Acari-RN e do Povoado Gargalheiras, frequentam os 

mesmos ambientes educacionais, esportivos e culturais. É uma turma heterogênea, 

participativa, organizada, extrovertida, criativa e amiga. Realizam as atividades propostas, 

gosta de aulas dinâmicas, principalmente com música e leitura. Possui 2 alunos que não 

sabem escrever, 3 com dificuldades de aprendizagem e os demais possuem leitura positiva e 

escrita com presença de alguns desvios.  

As atividades que provocam maior interesse são as de leitura com músicas e poesia, 

como também a dramatização, os alunos gostam muito de produção textual e de copiarem, 

somente os que não acompanham reclamam de estarem cansados ou não saberem fazer as 

atividades propostas. 

E para concluir, a turma do 5º ano C é formada por 20 alunos, sendo 8 meninas e 12 

meninos com a faixa etária entre 10 e 12 anos, todos já estudavam nesse estabelecimento de 

ensino.  São oriundos dos seis Bairros de Acari-RN, principalmente o Petrópolis; não 

frequentam os mesmos ambientes, como também a educação não está em primeiro plano. É 

uma turma heterogênea, barulhenta, desorganizada e descompromissada. A maioria dos 

alunos não realizam as atividades propostas, não leem habitualmente, porém gostam de aulas 

variadas, principalmente com música e filmes. Possui 2 alunos que não sabem ler e escrever, 

3 com problemas na escrita, 4 com dificuldades de aprendizagem e os demais possuem um 

nível aceitável de leitura e grandes desvios na escrita.  

As atividades que provocam maior interesse são aquelas com músicas, textos curtos e 

humorísticos e filmes, os alunos não gostam de produção textual e de copiarem, reclamam de 

estarem cansados ou de não saberem fazer as atividades. 
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3.1.3 Instituição de realização da pesquisa 

 

A pesquisa-ação realizou-se em uma escola da rede pública de ensino, localizada na 

cidade de Acari/RN, que está sob a jurisdição da Secretaria de Educação e Cultura do 

município. De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) a instituição foi fundada por 

meio do Decreto Nº 518 de 1º de janeiro de 1986, atendendo inicialmente à Educação Infantil 

(pré-escola) e, posteriormente ampliou seu atendimento para o Ensino Fundamental – anos 

iniciais (1º ao 5º ano) no turno matutino.  

No ano de 2014, a escola funcionou nos turnos matutino e vespertino atendendo a 

uma demanda inicial de 438 alunos distribuídos nos seguintes níveis: 114 (Educação Infantil), 

50 (1º Ano), 63 (2º Ano), 68 (3º Ano), 77 (4º Ano) e 66 (5ºAno). As aulas acontecem nos 

turnos matutino e vespertino e no contra turno funcionam as oficinas referentes ao programa 

Mais Educação.  

No período da realização deste estudo a equipe gestora da escola era composta por 

uma diretora, uma vice-diretora, duas coordenadoras pedagógicas e quatro supervisoras. O 

corpo docente contava com um total de vinte e dois professores estatutários e contratados, a 

maioria com especialização e um cursando mestrado. Os serviços de secretaria ficavam sob a 

responsabilidade de três secretários e um auxiliar e os serviços gerais, distribuídos entre oito 

funcionários. 

Para a viabilização da proposta aqui apresentada, alguns requisitos foram 

necessários, como: internet gratuita, equipamentos tecnológicos, livros disponíveis para 

empréstimo, textos xerografados, filmes, materiais diversos além de fantasias para 

apresentações. Averiguamos a possibilidade para o desenvolvimento das SD, visto que os 

locais existentes na escola e os materiais estarem disponíveis durante os horários das 

intervenções, mediante acordo firmado com a equipe pedagógica da escola. 

 A existência de uma sala de leitura com um acervo considerável de variedades de 

gêneros textuais, quantia suficiente para atender às necessidades básicas de pesquisa dos 

estudantes, do 5º ano do ensino fundamental, também constituiu um fator favorável para as 

nossas ações didáticas. A diversidade de obras literárias, que compõe o acervo, oferece aos 

estudantes o material necessário para o desenvolvimento do trabalho com os gêneros poesia, 

fábula e conto, visto que há bastantes exemplares de livros clássicos e também populares. No 

entanto, um dos obstáculos desse espaço era a falta de um funcionário responsável por esse 

setor no horário vespertino. Transferindo para o professor o trabalho de localizar os livros 

necessários para pesquisa, como também emprestá-los.  Dessa forma, os professores 
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auxiliavam os estudantes na localização do material e, responsabilizavam-se pelos livros 

retirados. 

Considerando a realidade do ambiente escolar, planejamos as atividades que foram 

desenvolvidas em diferentes domínios, tais como: sala de aula, sala de leitura, laboratório de 

informática, auditório, área de lazer, conforme a necessidade de utilização de livros, textos, 

materiais eletrônicos, vestimentas para dramatização ou computadores para acesso à internet. 

Assim, conversamos e pedimos a colaboração dos funcionários responsáveis por esses setores 

que, prontamente, se disponibilizaram para nos atender, de acordo com suas possibilidades, 

deixando-nos à vontade para requerermos quando se fizesse necessário. 

Verificadas essas condições, requeremos o apoio da equipe gestora e pedagógica 

para garantir acesso à internet, utilização dos espaços e materiais indispensáveis para a prática 

das atividades. Atendidas as nossas solicitações, procedemos à realização de cada etapa das 

SD, conforme planejado e combinado com os envolvidos na intervenção pedagógica.  

  

3.2 Composição e seleção do corpus da pesquisa 

 

Diante do que foi exposto e após diagnóstico das turmas, organizamos sequências 

didáticas que provocassem interesse nos alunos, despertassem o gosto pela leitura e 

consequentemente pela produção textual. Nesse contexto, os gêneros foram apresentados aos 

alunos gradativamente levando em conta a estrutura, características, funcionalidade, contexto, 

uso e produção. À medida que foram sendo estudados e trabalhados em sala, também foram 

produzidos levando os discentes a reconhecerem os elementos constitutivos de tal gênero, à 

apropriação da linguagem, à organização das ideias e sua situação real de uso. 

Dentre os diversos gêneros textuais que circulam e são trabalhados durante o ano 

letivo, selecionamos a carta pessoal, o bilhete, a poesia, a fábula e o conto como objeto de 

estudo porque fazem parte da grade curricular, são contemplados no livro didático e nos 

concursos promovidos pela Secretaria de Educação. Para culminância das leituras feitas, das 

produções realizadas e das sequências didáticas desenvolvidas durante os estudos com os 

gêneros textuais, com finalidade de tornar o ensino mais significativo e valorativo, fizemos 

exposições e apresentações dos textos produzidos, como também publicamos um livro com as 

produções dos alunos. Lembrando que cada turma teve seu próprio livro mediante o gênero 

escolhido. Na ocasião realizamos um sarau poético onde um grupo de cada turma explanou o 

trabalho com gêneros textuais executados durante o ano. 
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Dessa forma, para nossa análise, elegemos 90 textos dos gêneros citados, sendo 

dezoito (18) exemplos de cada um. Para identificação e referência ao longo da análise, alguns 

textos foram numerados e outros permaneceram com os nomes das crianças, pois os pais 

autorizaram a publicação. 

No processo de escolha e seleção dos textos que fazem parte de nossos dados, 

optamos por seis textos de meninas e seis textos de meninos – por turma, porque poderíamos 

analisar também o desenvolvimento da escrita de ambos os sexos. Como critério de seleção 

todos às produções teriam que apresentar características específicas do gênero proposto. Essa 

opção por selecionar um contíguo de dados que apresentasse diferenças justifica-se por 

confiarmos que, dessa heterogeneidade, poderíamos desenvolver um estudo mais amplo a 

partir das produções textuais dos alunos. 

É importante ressaltar que nas análises detalhamos alguns aspectos distintos para 

cada gênero textual, levando em consideração os elementos composicionais, linguísticos, 

comunicativos e gramaticais. Por nossos informantes não possuírem uma maturidade em 

relação à produção escrita, devido à idade, organizamos os critérios que contemplassem a 

faixa etária e o gênero apresentado.  

Na carta averiguamos os elementos constitutivos, o tema, a proximidade entre os 

interlocutores, como também a organização e funcionalidade do gênero. No bilhete, a situação 

comunicativa, a intencionalidade, estrutura e organização composicional, variações 

linguísticas e inadequações ortográficas. Em relação à poesia, analisamos suas características 

próprias: estrofe, versos, rimas, tema, linguagem figurada e subjetividade. Na fábula 

verificamos os aspectos composicionais e gramaticais. E para finalizar, no gênero conto, 

averiguamos os elementos que os estruturam a sequência lógica dos fatos.  

Elaboramos este quadro que apresenta, em síntese, a caracterização dos participantes, 

a relação dos instrumentos utilizados na pesquisa e a descrição das atividades da coleta de 

dados. 

Quadro 1 – Demonstrativo da construção do corpus 

TIPO DE INSTRUMENTO ATIVIDADE DE COLETA DE 

DADOS 

PARTICIPANTES 

 

 

Questionário 

Aplicação de um questionário a 58 

alunos dos 5º Anos, para obtenção de 

informações referentes aos gêneros 

textuais lidos e produzidos por eles e 

familiares.  

 

       58 alunos dos 5º Anos 

A, B e C 

 
Observações das atitudes dos alunos, 
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Observação 

mediante a prática de leitura e escrita.  Pesquisadora 

 

 

Caderno de Registro 

Registro das observações das atitudes 

dos alunos, mediante o 

desenvolvimento das sequências 

didáticas com leitura e produções dos 

gêneros textuais selecionados. 

 

 

Pesquisadora 

 

 

Produção de textos 

Recolhimento de 90 textos 

produzidos pelos alunos após 

aplicação das sequências didáticas. 

 

       66 alunos dos 5º Anos 

A, B e C 

Fonte: Dados da pesquisa – adaptado de Azevedo (2012, p. 31 - 32) 

Após essa síntese dos elementos constitutivos do corpus, apresentamos, a seguir, a 

descrição e aplicação das sequências didáticas com gêneros textuais, a fim de aproximar o 

leitor da realidade na qual desenvolvemos a intervenção pedagógica. 

 

3.3. Descrição e aplicabilidade das sequências didáticas com gêneros textuais 

 

 Nesta seção descrevemos a intervenção pedagógica, realizada através de sequências 

didáticas com os gêneros textuais citados anteriormente, destacando a prática leitora e 

escritora, como também a aplicação e o desenvolvimento das atividades.  

 A intervenção pedagógica, compreendida, aqui, como uma proposta de atividades 

desenvolvidas por meio de sequências didáticas, objetivou a superação de dificuldades 

constatadas na leitura e produção escrita dos alunos. A prática de sequenciar atividades 

valorizando a integração e aproximando o aluno do texto escrito contribui para a construção 

de um processo educativo participativo, crítico e prazeroso, pois seus participantes - alunos e 

professores - são construtores de conhecimentos. (ROZA E SIMIONATO, 2005). 

 Assim, alicerçados na proposição de Dolz e Schneuwly (2004, p. 45) quando 

afirmam que ―as estratégias de ensino supõem a busca de intervenções no meio escolar que 

favoreçam a mudança e a promoção dos alunos a uma melhor mestria dos gêneros e das 

situações de comunicação que lhes correspondem‖. É que constatamos a contribuição dessas 

SD no desempenho dos alunos em relação às atividades de leitura e escrita com gêneros 

textuais, uma vez que a metodologia utilizada favorece a participação de todos mediante 

procedimentos significativos.  

Apresentamos várias estratégias de leitura e escrita com os gêneros textuais carta, 

bilhete, música, poesia, fábula e conto, conforme descrição das SD a seguir. 
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3.3.1 A interatividade da carta pessoal 

 

Na missão de ensinar os alunos a escrever e a ler a escola sempre recorre aos gêneros 

textuais, pois toda forma de comunicação concretiza-se em formas de linguagens específicas. 

Como o texto é um evento sócio comunicativo, que ganha existência dentro de um processo 

interacional, resolveu-se trabalhar o gênero carta para que aos alunos expressassem seus 

pensamentos, suas intenções, suas angústias e desejos. 

Levando em conta a interação escritor/leitor podemos afirmar que tanto aquele que 

escreve como aquele para quem se escreve são vistos como construtores sociais, ou seja, 

sujeitos ativos que se constroem e são construídos no texto. 

Desse modo, a escrita é uma atividade que requer da parte de quem a escreve a 

ativação de conhecimentos sobre os componentes da situação comunicativa, a seleção, a 

organização e desenvolvimento das ideias de modo a garantir a continuidade do tema e sua 

progressão. 

Assim, levando em consideração que escola é um lugar de comunicação e as 

situações escolares como ocasiões de produção/recepção de textos, comprovamos que os 

alunos se encontram em múltiplas situações em que a escrita se torna possível. 

Consequentemente, explanar o desenvolvimento de uma sequência didática faz-se 

necessário devido aos constantes recebimentos de bilhetes e reclamações de alguns alunos 

sobre a ausência dos pais que estão trabalhando fora, dos que não moram com eles e a 

necessidade de contar-lhes o que está passando em suas vidas. 

Então foi preparada uma sequência didática que começava com uma explicação do 

que vem a ser o gênero carta. Expomos slides que constava conceito, estrutura, linguagem e 

funcionalidade da carta. Também se expôs preenchimento de envelopes e modelos de cartas 

pessoais para que os alunos observassem sua estrutura e a diferenciasse do bilhete. 

A aula começou com indagações sobre quem já tinha feito cartas, quais as ocasiões 

em que tinham sido escritas e, para quem tinham sido destinadas. As respostas foram 

diversificadas. Alguns disseram que nunca escreveram uma carta, outros não sabiam nada 

sobre o gênero, alguns que já escreveram para o Papai Noel no período natalino ou para as 

mães quando era solicitada uma homenagem. Salienta-se que a maioria das respostas foi que 

qualquer mensagem que desejassem enviar, seja breve ou longo, o faria pelo celular, e-mail, 

Facebook ou WatsApp, pois era mais rápido e instantâneo. 

Após a exposição dos alunos, o professor os levou para a sala de recursos 

tecnológicos e explanou sobre o gênero carta através de slides elaborados especificamente 
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para faixa etária das turmas. À medida que os conteúdos foram apresentados, os alunos 

indagavam e registravam informações relevantes ao gênero no caderno de produção textual.  

Para finalizar esse momento, o docente expôs modelos de cartas para que eles 

visualizassem e identificassem cada parte que a compõe: data, vocativo, corpo, despedida e 

assinatura. Em seguida a turma foi dirigida à sala de aula para produção da sua primeira carta 

conforme orientações pré-estabelecidas. 

No outro dia, os alunos socializaram suas produções, fizeram juntamente com o 

professor as correções necessárias e passaram a limpo seus textos. Prosseguindo o trabalho, 

realizamos o preenchimento adequado dos envelopes: nome, endereço, cidade e CEP. Vale 

salientar que os alunos não tinham ideia que era necessário preencher todos os campos, como 

também não sabiam dos seus próprios endereços e o CEP da cidade. 

Aproveitando o conteúdo discutido e praticado, alguns discentes participaram do 

concurso de cartas promovido pelo Museu Histórico da cidade, sobre o tema: ―Como me vejo 

em Acari‖. Esses educandos escreveram seus pensamentos logicamente, seguiram a estrutura 

do gênero carta e cumpriram com o regulamento proposto pelo edital do concurso. 

Ainda com relação à prática do gênero relatado, cada aluno escreveu uma carta 

pessoal para alguém importante em suas vidas. Eles fizeram a primeira produção no caderno, 

em seguida apresentavam ao professor para as devidas correções, depois a reescreveram em 

folhas próprias para a devida postagem. Após esse procedimento começamos o 

preenchimento dos envelopes trazidos por eles para essa ocasião. 

Tudo concluído, a turma foi aos Correios da cidade para enviar as cartas aos seus 

respectivos destinatários. Porém, antes do procedimento, um funcionário dos Correios 

explanou a importância de fazermos uso desse gênero, qual sua finalidade, o que é preciso 

para concretizar essa ação e também explicou todos os passos realizados pela agência até a 

carta chegar ao seu destino. 

Enfim, para concluir a sequência didática, exibiu-se o filme ―Cartas para Deus‖, fez-

se debate sobre a importância de termos fé, confiarmos em nossa família e acima de tudo, 

falarmos com Deus todos os dias. No filme, a personagem principal falava através das cartas 

que escrevia diariamente, agradecia pela vida que tinha e pedia proteção para as pessoas que 

amava. Após o debate e as reflexões cada aluno elaborou sua carta para Deus, mostrando suas 

dificuldades, desejos, decepções, angústias, alegrias e principalmente fazendo um pedido 

íntimo. Vale salientar que todas as cartas foram entregues ao professor que fez a leitura 

cuidadosamente e passou a conhecer um pouco mais dos seus alunos. 
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Em outros momentos, continuamos fazendo uso do gênero carta, por exemplo, 

próximo ao dia dos namorados, elaboramos as aulas da semana a partir do texto Carta de 

amor de Carlos Drummond de Andrade. No primeiro momento, fizemos a leitura coletiva do 

texto, depois apresentamos um vídeo com Alessandra Brantes interpretando parte deste texto 

e para complementar discutimos, analisamos e interpretamos a carta em questão. Na 

sequência, exibimos um vídeo com um Documentário sobre Carlos Drummond de Andrade, 

encaminhamos para casa uma proposta de produção textual (carta) nos moldes da carta 

utilizada no texto para distribuir em diversos setores da escola no dia seguinte; esses textos 

foram inseridos em envelopes e colocados nos locais determinados.   

Em outra atividade, mostramos o poema Todas as cartas de amor são ridículas de 

Fernando Pessoa. A atividade constituiu em uma comparação com o texto de Carlos 

Drummond e as cartas comuns; observamos a linguagem, a situação comunicativa, os 

interlocutores, a intencionalidade e as características próprias de cada texto.  E para 

continuarmos divulgando a importância do gênero, projetamos o filme Central do Brasil, 

discutimos a essência da narrativa, o propósito de envio de cartas por todas aquelas 

personagens e a relevância de sabermos ler e escrever.  

E para finalizar, enfatizamos que a produção do gênero aconteceu também no 

período da Copa Mundial e no final do ano quando os alunos escreveram um agradecimento 

ou pedido de desculpas para alguém especial. 

 

3.3.2 Bilhete: registro informal 

 

Sabemos que o ensino nas escolas acontece de forma sistemática e que temos de 

inseri-lo no cotidiano dos alunos de maneira prática e atraente, aproveitando o conhecimento 

de mundo trazido e inserindo novos conhecimentos para que possamos formar cidadãos 

conscientes em relação ao uso de sua própria língua. Segundo Rego (2008):  

É na escola, as atividades educativas, diferentes daquelas que ocorrem no 

cotidiano extraescolar, são sistemáticas, têm uma intencionalidade 

deliberada e compromisso explícito em tornar acessível o conhecimento 

formal organizado. Nesse contexto, as crianças são desafiadas a entender as 

bases dos sistemas de concepções científicas e a tomar consciência de seus 

próprios processos mentais (REGO, 2008, p. 104) 

 

 

A partir dessa assertiva, compreendemos que o gênero não é mais instrumento de 

comunicação somente, é também objeto de ensino-aprendizagem. Como o aluno encontra-se 
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num espaço em que o gênero funda uma prática de aprendizagem deve-se produzir atividades 

de linguagem que transforme o aprendiz e o conduza à construção significativa. 

Ao se trabalhar carta, observou-se que o bilhete é bastante conhecido e praticado 

pelos usuários dessa pesquisa. Assim como Marcuschi (2001), entendemos o bilhete como um 

registro informal. Isso se constata pelo fato de o destinatário ser usualmente alguém próximo 

e as relações advêm em um grande grau de informalidade. Então resolvemos diferenciar os 

dois gêneros textuais em relação à estrutura, finalidade e uso diário, pois ambos pertencem ao 

gênero epistolar. 

Pedimos aos alunos que escrevessem um bilhete para seus colegas de sala 

convidando-os para uma atividade de pesquisa na biblioteca pública. Ao terminarem a 

atividade, averiguamos que eles não seguiam uma estrutura lógica, como data, vocativo e 

assinatura; no final do texto aparecia com alguns marcadores como de, para e assina, todos 

juntos.  A esse respeito, Machado (2002, p. 139) julga que: 

 

O ensino de produção e compreensão de textos deve centrar-se no ensino de 

gêneros, sendo necessário, para isso, que se tenha, previamente, a construção 

de um modelo didático, que defina com clareza, tanto para o professor 

quanto para o aluno, o objeto que está sendo ensinado, guiando, assim, as 

intervenções didáticas. 
 

 

Levando em consideração o pensamento de Machado (2002), foi apresentado um 

modelo do gênero bilhete, analisamos sua estrutura, comparamos com o bilhete escrito 

anteriormente e consequentemente fizemos uma reescrita significativa ao detectar seus 

desvios; dessa forma, fizemos as devidas correções e os educandos construíram seu saber. Em 

seguida foi mandada como tarefa de casa a produção de outro bilhete. Agora o destinatário 

seriam as mães, o tema proposto foi pedir para estudar na casa de um colega após o horário de 

aula normal. 

O resultado das produções foi surpreendente, eles assimilaram a importância da 

comunicação através desse gênero, quando poderiam utilizá-lo e que estrutura empregar. 

Dessa forma, fizemos uso da linguagem, exercitamos tanto a leitura quanto a escrita. Vale 

lembrar que em outros momentos, ao longo do ano letivo, também fizemos uso do bilhete 

como instrumento de comunicação rápida e precisa. 

 

3.4.3 Música: motivação da leitura e escrita  
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Para enriquecer a prática pedagógica e estimular a aprendizagem do aluno, 

planejamos aulas com músicas que tratassem de temas atuais, valores e sentimentos, realidade 

e problemas sociais e principalmente sobre o amor – sentimento desejado por muitos, nessa 

idade. 

Antes de apresentar a música ―Planos impossíveis‖ aos alunos, fizemos algumas 

indagações sobre valores, a importância do amor, por que sentimos saudades e solidão, em 

suma, observamos o conhecimento prévio desses educandos em relação ao tema proposto. 

Posteriormente, escutamos a música, depois cantamo-la várias vezes até que os alunos 

compreendessem a essência das palavras expostas na letra da canção. 

A atividade permitiu ao aluno desenvolver análise e interpretação da letra, defender 

seu ponto de vista, acrescentar conhecimento e motivar a leitura e a escrita. Os discentes 

ilustraram a música fazendo sua interpretação subjetiva, socializaram oralmente seus 

trabalhos artísticos e envolveram-se diretamente com a música que possibilitou a construção 

do conhecimento. 

Segundo os PCN, Comunicação e Expressão em Música, temos que contemplar as 

atividades de interpretação, improvisação e composição. Também Swanwick (1979) defende 

que estas são as três formas básicas de se vivenciar a música de forma adequada. Hentschke e 

Del Ben (2003) resumem bem o pensamento de Swanwick ao afirmar que, segundo ele, 

 
é possível vivenciar a música de três maneiras: compondo, executando ou 

apreciando. As atividades de composição, execução e apreciação são aquelas 

que propiciam em envolvimento direto com a música, possibilitando a 

construção do conhecimento musical pela ação do próprio indivíduo 

(HENTSCHKE e DEL BEN, 2003, p. 180). 
 
 

No outro dia, escutamos e cantamos novamente a música e após essa audição, os 

alunos produziram um texto narrativo, do gênero crônica, estabelecendo analogia à canção 

estudada e a realidade dos relacionamentos humanos. Produção feita e apresentada, fizemos 

dupla para analisarmos os textos e descobrirmos desvios que foram revistos e corrigidos na 

semana. 

Desse modo, pudemos comprovar que a música motivou a produção textual e 

despertou o interesse pela leitura, tanto dos alunos que dominam a escrita quanto daqueles que 

ainda estão em processo de alfabetização.  

Como o resultado do trabalho com música foi positivo, executamos esse gênero 

textual em datas comemorativas como a Páscoa, onde a música ―Ressurreição‖ dos cantores 

Daniel e Samuel, que repassava o sofrimento de uma mãe que perdera seu esposo e agora 
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estava com seu único filho doente, à espera da morte. Entretanto, pessoas de fé procuram-na e 

disseram-na que Jesus era sua salvação. Ela escutou sua palavra, acreditou nos seus 

ensinamentos e seu filho se curou. Vale salientar que o estilo musical sertanejo foi escolhido 

devido à temática em estudo e às características e possibilidades de dramatização com o maior 

número de alunos, como também pela ocasião em seria usada – comemoração da páscoa. 

Ressurreição 

Daniel & Samuel 

 

Para ela tudo que restava estava indo embora 

A flechada dor que lhe feriu outrora acertou de novo o seu coração 

O seu esposo a pouco tempo tinha falecido 

Agora a morte ceifa seu filho querido 

Meu Deus que tristeza que situação 

A viúva de Naim por muitos conhecida não imaginou que um dia em sua vida 

Fosse enfrentar tamanha aflição. 

Mais enquanto ela seguia chorando de dor no meio da rua a multidão parou 

Pra ouvir o dono da ressurreição. 

Não chores mulher Jesus assim falou no mesmo instante no esquife tocou 

Aquele jovem que estava morto logo levantou 

Que linda cena aconteceu ali a mãe que chorava voltou a sorrir 

Jesus é a vida, e onde  A vida chega, a morte tem que sair 

A viúva de Naim por muitos  conhecida não imaginou que um dia em sua vida 

Fosse enfrentar tamanha aflição 

Mais enquanto ela seguia chorando de dor no meio da rua a multidão parou 

Pra ouvir o dono da ressurreição 

Não chores mulher Jesus assim falou no mesmo instante no esquife tocou 

Aquele jovem que estava morto logo levantou 

Que linda cena aconteceu ali a mãe que chorava voltou a sorrir 

Jesus é a vida, e onde  A vida chega, a morte tem que sair 

(Coro) 

Tem que sair, a morte tem que sair, tem que sair, a morte tem que sair, 

Jesus é a vida e onde A vida chega a morte tem que sair! 

 

Como podemos observar, a letra da música fala da nossa própria ressurreição, de 

estarmos juntos e acreditarmos em um ser superior. Isso era tudo que os alunos precisavam 

naquele momento. Escutamos a música, interpretamos sua mensagem e organizamos uma 

apresentação para o colégio. A escolha dos personagens se deu por aclamação e melhor 

desempenho no palco, mas a dupla foi por opção do professor, pois decidiu pelos alunos que 

tinham habilidades artísticas. Vale salientar que um dos cantores escolhidos não sabia ler e 

nem escrever, estava na fase de garatujem e se apresentou com maestria, cantando e tocando 

violão. 

http://letras.mus.br/daniel-e-samuel/
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Figura 2 – Comemoração Páscoa - Dupla sertaneja 

FONTE: Foto realizada pela escola 

                 

Outra data que trabalhamos com músicas foram na semana em comemoração ao Dia 

das mães. Esta atividade mereceu destaque por ter sido desenvolvida uma sequência com 

estilos musicais diferentes. Escolhemos um funk de MC Caçula, intitulado Amor de mãe que 

narra a história de um filho que se envolve com pessoas erradas e consequentemente com 

drogas. Ele foi preso e torturado e a única pessoa que se manteve ao seu lado foi sua mãe, pois 

os amigos e amores falsos se foram e o verdadeiro amor permaneceu, não desiste de um filho. 

A letra da música fez com que os alunos analisassem suas vidas e de jovens que vivenciam 

esta situação de drogas, violência e prisão. Trabalhamos a oralidade, a opinião dos alunos e 

coletivamente produzimos sugestões para não entrarmos nesse mundo perdido e sem volta 

que é a droga. 

Depois foi apresentada a música Exemplo de mulher da cantora Eyshila. Esta canção 

falava de sentimentos autênticos e reais vividos pelos membros da família. Com uma 

linguagem carregada de recursos linguísticos, pudemos expressar amor, solidão, 

arrependimento e gratidão. Discutimos a letra da canção, comparamo-la com nossa realidade 

e após a audição confeccionamos cartões - outro gênero textual - em homenagens às mães; 

dessa vez a produção foi espontânea, porém o que mais surpreendeu foi que a maioria dos 

alunos colocava trechos da música enfatizando o amor pela mãe. 

A terceira música trabalhada na semana foi Meu guri de Chico Buarque, os 

educandos nunca ouviram falar neste cantor, muito menos as suas canções. Eles ficaram 

radiantes com os sons, o ritmo, os instrumentos que envolviam a música e principalmente a 

história contida na letra. Houve um debate significativo entre os alunos, pois desenvolvemos a 
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prática da oralidade argumentativa, alguns retrataram que aquela história era parecida com a 

rotina de sua casa, irmão sendo preso, chegando com celulares modernos e roupas de grife; 

outros dizendo que não sabiam quem era o pai; e a maioria veem essas cenas somente em 

televisão ou blogs. Após a discussão os alunos produziram uma história que retratava a vida 

dos meninos que moravam no morro ou periferias das cidades. 

Continuando o incentivo às produções através das músicas, no período das Festas 

Juninas trabalhamos canções regionais de músicos reconhecidos como Luiz Gonzaga, Elba 

Ramalho, Dominguinhos e Dorgival Dantas. Ouvimos músicas conhecidas, analisamos letras 

e fizemos comparações com a sociedade atual. Ao destacarmos a culinária desse tipo de festa, 

trabalhamos a música Baião de dois de Luiz Gonzaga, que retrata costumes antigos da região, 

quer dizer, homem fica na sala e mulher na cozinha. O debate promovido pela letra foi muito 

produtivo, pois os alunos enxergaram que esses papéis já estão invertidos nessa nova 

sociedade, isto é, quase todos os direitos são iguais segundo depoimentos relatados por alunos 

do sexo masculino: 

Minha mãe trabalha fora e meu pai faz comida de segunda à sexta- feira. E 

no sábado e domingo é minha mãe. (Aluno 1) 

Meu pai cozinha muito bem e não tem isso de homem e mulher lá em casa.  

( Aluno 2) 

 

Eu gosto de cozinhar, mas meu pai disse que coisa de mulher. Homem tem 

que colocar comer na mesa e mulher faz tudo. (Aluno 3) 

Lá em casa todo mundo gosta de cozinhar, e eu já sei fazer ovo, macarrão, 

suco e torrada. (Aluno 4)  

 

Após o debate, trabalhamos o gênero receita, pois a música e o tema proporcionaram  

essa interatividade entre os gêneros; em seguida, exibimos um modelo e propomos que eles 

trouxessem na aula seguinte à receita mais saboreada em suas casas. Houve, então, a 

socialização dos textos e consequentemente os discentes produziram sua própria receita que 

seria divulgada durante as festividades do mês. 

Ainda, como estímulo às produções, durante a Copa do Mundo, trabalhamos as 

músicas que falavam sobre a temática e com base no assunto, produzimos cartas e poesias. Já 

para comemorarmos o dia do amigo, ouvimos Canção das Américas de Milton Nascimento. 

Discutimos o texto, fizemos depoimentos que definiam o termo amizade e interpretamos sua 

letra. Vejamos algumas produções: 
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O amigo é importante para nós tudinho. Quando você está só, ele ta lá, 

quando cai, ele dá a mão e não rir. É aquele que quando você está precisando 

de ajuda, ele lhe ajudará, esse é o amigo verdadeiro. (Aluno 5) 

 

Amizade é bom, respeitar o próximo, ser fiel em todos os momentos, seja ele 

qual for. È bom olhar pro lado e ver que não estou sozinha, por isso agradeço 

a Deus por todos os meus amigos. (Aluno 8) 

 

Amigo é como um irmão tem que dá amor, porque a amizade é importante e 

verdadeira. (Aluno 10) 

 

 

Notamos nessas produções que os alunos passaram a expressar suas opiniões 

espontaneamente, sem restrições ou medo e que suas ideias ocorreram com coesão e 

sequência. 

Na primeira semana de setembro, estávamos trabalhando a Independência da Brasil, 

então organizamos outra sequência com músicas para comparar diferentes letras de canções 

considerando o tema proposto e relacionando o contexto de produções aos recursos de 

linguagem usados, como também identificar sua intertextualidade. Lemos, ouvimos e 

cantamos a letra da música Comida de Arnaldo Antunes, fizemos atividades de interpretação, 

e o mais importante, a reflexão promovida pelo momento. Conversamos sobre a expressão a 

gente, repetida em vários versos, que enfatizava os desejos de todos, independentemente de 

classe social.  Colocamos os alunos para pensarem a respeito dos seus sonhos e aspirações 

respondendo aos versos: Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E o resultado, no 

geral, foi de casa, comida, educação, paz, amor, vestimenta, oportunidades, saúde, fé, 

esperança em um país melhor, carinho e atenção dos pais, justiça, dentre outras. 

As produções conseguidas foram surpreendentes, pois retrataram os anseios desses 

alunos em relação a atual realidade do país. As ideias desenvolvidas coerentemente, e a pouca 

presença de desvios gramaticais marcaram as respostas dadas as perguntas acima. Destacamos 

que houve algumas repetições, mas a sequência do pensamento não foi prejudicada. 

 

TEXTO 1 

Tenho sede de justiça, queria poder ver as pessoas com os mesmos 

direitos. Tenho fome de realizações, desejo poder realizar meus sonhos. 

Tenho sede de igualdade, queria que todas as pessoas, as regiões, os países 

fossem tradados igualmente sem indiferenças. Tenho fome de metas, de 

cumprir minhas metas, meus objetivos e etc. Tenho sede de melhorias, 

queria ver as coisas se desenvolvendo, tanto no nosso país como no mundo. 

Tenho fome de desenvolvimento, quero poder me desenvolver 

psicologicamente. 
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TEXTO 2 

Tenho sede de felicidade e para que possa fazer os outros felizes. 

Tenho sede de coragem e para seguir em frente sem medo. Tenho sede de 

força, para que possa derrubar os obstáculos a minha frente, sem derramar 

uma lágrima. Tenho sede de justiça, para que esse mundo tão injusto volte 

para seu devido lugar. Tenho sede de amor, para que possa amar 

intensamente. 

Tenho fome de conquista, para que possa realizar meus sonhos. 

 

TEXTO 6 

Tenho sede de justiça, por a desigualdade é muito grande no nosso 

Brasil. A liberdade de poder si expressar com os seus sentimentos. Iducação 

pois nosso Brasil não investe muito em escolas. Saúde, não investe em 

Postos de saúde Para a População. 

Eu tenho fome de quê o estudo nos faz creser na lida. Escola é base. 

De viajar Para um lugar distante. 

 

TEXTO 7 

Tenho sede e fome de justiça, educação, sabedoria, pois o Brasil 

presisa de justiça para jugar os culpados e libertar os inocentes, odeio ver 

injustiça no espaço onde vivo. O país necessita de mais educação, pois ainda 

exgiste muitos jovens e crianças que não tem o direito de estudar e estão 

trabalhando. 

Também tenho sede de segurança, porque muitas pessoas ainda não 

tem segurança, pois não tem moradia e uma alimentação adequada, muitas 

famílias tem crianças para criar e estão morando no meio da rua sem 

proteção. 

Tenho fome de liberdade, todos temos o direito de liberdade de 

expressão, muitos pensam que destruir patrimônios é liberdades, mais eles 

estão erados, pois isso é vandalismo. 

 

 

TEXTO 12 

Eu tenho sede de justiça, eu tenho fome de mudança. 

Nosso país é um ótimo ―local‖ para se viver, mas, quem comanda o 

país está o estragando, mas não é apenas um culpado, mas sim, vários. 

De todos os lados e partidos saem a mesma corrupção e isso deixa 

certas pessoas indignas, pois a política está destruindo nosso belo país, se é 

que ainda pode se chamar assim. E isso tem que mudar, esse país tem que 

mudar para melhor. 

 

 

Para fecharmos as atividades semanais, apresentamos as músicas Que País é este? de 

Renato Russo e Aquarela do Brasil de Ari Barroso.  A letra da primeira música foi composta 

em 1978 em plena ditadura militar e tem forte conotação político-social. Já a segunda, 

composta no final da década de 1930, marca o início do gênero musical conhecido como 

samba-exaltação; ambas as letras falam do Brasil, embora apresentem ideias diferentes.  

Após analisarmos as canções e debatermos os aspectos presentes, reunimos os alunos 

em grupo para que eles construíssem um cartaz que revelasse a visão da equipe sobre o Brasil. 

Utilizaram imagens que retratavam os pontos positivos e negativos da nossa nação, 
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escreveram suas opiniões e depois expuseram oralmente as impressões que o país causa a 

eles. Vale lembrar que trabalhamos nessa atividade o gênero cartaz.  

 

 
Figura 3 – O verdadeiro Brasil 

FONTE: Foto realizada pela autora 

 
 

 
Figura 4 – Brasil Brasileiro! 

Fonte: Foto realizada pela autora 

 

Assim, o uso do gênero música possibilitou aos alunos o contato com diversos 

gêneros proporcionando o desenvolvimento da competência leitora e escritora. Pois quanto 

mais acesso à cultura escrita, mais possibilidades de construção de conhecimentos sobre a 

língua. 
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3.3.4 A criação de versos 

 

Encantar os alunos com textos poéticos, especificamente a poesia, é imprimir em 

versos uma vida cotidiana dando (re) significado a fatos, sentimentos, objetos, lugares, 

memórias, imagens e/ou valores. Sentir a poesia é vivê-la com liberdade, sem medo de 

represálias e sem fortalezas que guardem a essência do ser humano. 

Ler a poesia é ver o mundo do poeta, é mergulhar no presente e voltar ao passado, é 

inebriar-se de uma linguagem carregada de emoções e características próprias. Como define 

Cegalla (2008): ―Poesia é a linguagem subjetiva, carregada de emoção e sentimentos, com 

ritmo melódico constante, belo e indefinível com o mundo interior do poeta visa a um efeito 

estético‖. 

Dessa forma, escolhemos esse gênero como facilitador e incentivador para leitura e 

produção de textos. Assim, organizamos uma sequência didática com poesia, pois ela é o 

processo da criação/construção do poema e todas as fases nele existentes. 

Por isso, as atividades foram divididas em dez módulos e desenvolvidos em trinta 

aulas que enfatizaram o gênero poesia, tanto na escrita como na oralidade. No início da 

sequência, fizemos uma apresentação da situação explicando a proposta de trabalho e seu 

desenvolvimento prático. Começamos discutindo sobre o sentido da palavra poesia, 

escutamos os depoimentos dos alunos, fizemos questionamentos para sondarmos seus 

conhecimentos prévios, exibimos slides com alguns poemas para apreciação do gênero e para 

concluir o contato inicial, recitamos várias poesias de temáticas e poetas distintos. 

Para a produção inicial, o professor escreveu na lousa temas do cotidiano para que os 

discentes produzissem uma poesia. Vale salientar que não foram exigidas características ou 

pormenores sobre o gênero citado e tal atividade pôde revelar dificuldades sobre os conteúdos 

a serem trabalhados. Dessa maneira, essa produção teve o papel regulador de toda sequência 

didática para os envolvidos no processo der ensino aprendizagem. 

Nessa perspectiva, passamos a desenvolver os módulos planejados para superar as 

dificuldades encontradas na produção inicial, com também inserir na vida escolar desses 

alunos o mundo da literatura através de versos que revelam a essência das palavras. Nesse 

momento, exibimos slides com poesias diferentes, definições, características, temáticas e 

recursos estilísticos. Em seguida, os alunos escolheram alguns poemas, fizeram a leitura, 

escolheram os versos lhes chamaram atenção, tentaram compreendê-los e depois justificaram 

oralmente a escolha, dando sentido as palavras. 
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Já no segundo módulo, entregamos várias poesias digitadas e/ou livros para que as 

crianças lessem à vontade. Após a leitura, eles recitaram-nas e explanaram os sentimentos 

despertados pelos versos. 

 

 

Figura 5- Leitura de poemas 

Fonte: Foto realizada pela autora 

 

Na sequência, passamos a desenvolver o terceiro módulo que consistiu em levar os 

educandos para sala de leitura e pesquisarmos poesias de autores variados. Depois dessa 

atividade, fomos ao laboratório de informática digitar os textos e imprimi-los. Logo na aula 

seguinte fizemos a ilustração dessas poesias, explanamos a relação dos desenhos com os 

versos e o significado dessa atividade para nossas vidas. Para concluirmos esse módulo, 

montamos um Mural literário com todas as poesias ilustradas. Vale salientar que houve 

exposição do trabalho nos corredores da escola e esse mural foi apresentado posteriormente 

na Feira de Literatura de Gargalheiras, em Acari-RN. 

Nas aulas seguintes, desenvolvemos o módulo quatro, fazendo visitas às bibliotecas 

públicas da cidade para pesquisarmos sobre Cecília Meireles e Vinícius de Moraes. Após a 

pesquisa montamos uma antologia poética contendo os seguintes passos: capa, biografia e 

fotografia dos autores e seus respectivos poemas. Depois de elaboradas, houve uma 

socialização para as turmas. 

Como a poesia já estava fazendo parte da vida escolar dos alunos, partimos para o 

módulo cinco onde fizemos a seleção de poesias para o Sarau poético. Então, passamos aos 

ensaios do recital, sempre no início das aulas cada aluno lia em voz alta, para turma, seu 

poema. Nessa atividade, trabalhamos a entonação, a voz, o ritmo, a musicalidade e a postura 

de palco. 
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Figura 6 – Ensaio para o recital 
Fonte: Foto realizada pela autora 

Após mais uma etapa concluída, passamos para sexto módulo, onde selecionamos 

poesias de Cecília Meireles e Vinícius de Moraes, dividimos as turmas em grupos para 

ilustração dos textos que serviriam de varal. Cada grupo confeccionou uma peça de roupa 

(blusa, short, vestido, calça, saia, macacão, entre outras.) em cartolina colorida. As peças de 

roupa foram enfeitadas com as poesias ilustradas e depois dependuradas no Varal poético. E 

para conclusão da atividade, os alunos fizeram uma apresentação oral das peças produzidas. 

 
Figura 7 – Ilustração e confecção de peças poéticas 

Fonte: foto realizada pela autora 
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Figura 8 – Varal poético 

Fonte: foto realizada pela autora 

 

A partir desse momento, as crianças liam poesias constantemente, recitavam em sala 

e rabiscavam seus próprios versos. Então fizemos uma viagem de estudo para visitar o 

Casarão de Poesias em Currais Novos-RN; nesse ambiente apropriado ao prazer literário, os 

meninos ―degustaram‖ versos, folhearam livros, escutaram poesias e sentiram satisfação e 

encantamento nas palavras rimadas. Também recitaram poesias juntamente com os poetas que 

os atenderam. Posteriormente, ouvimos poesias que viraram músicas, cantamos e saboreamos 

a linguagem poética. Ao retornarmos para escola realizamos um debate sobre a experiência 

vivenciada e registramos no caderno de produção a viagem feita. Logo em seguida, 

apresentamos os textos prontos aos colegas de sala, concluindo assim, mais um módulo. 

Partindo do pressuposto de que a Poesia é a arte de escrever em versos despertando o 

sentimento do belo, começamos a produzir individualmente esse gênero. É importante 

destacar que seguimos como modelo poesias dos autores estudados, em sequência, fizemos  

revisão e reescrita de algumas poesias, pois teríamos que produzir um livro. Terminada a 

atividade, executamos um pequeno recital para socializarmos os textos. 

Já o módulo nove, debatemos a experiência de se trabalhar o gênero poesia e 

iniciamos a produção do nosso livro. Vale ressaltar que todos os alunos redigiram, mas 

somente as poesias da turma B foram para o livro – devido selecionarmos um gênero para 

cada turma. Enfim, no último módulo expomos todos os trabalhos realizados durante a 

sequência didática, dessa forma, pudemos exibir os resultados de atividades concretas e 

significativas. Por conseguinte, alguns alunos explanaram o desenvolvimento dos módulos, 

realizamos o Sarau poético e dramatizamos duas poesias. É importante salientar que vários 
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alunos também recitaram as poesias trabalhadas em sala no Projeto ―Poesia na praça‖, 

executado pela Secretaria Municipal de Educação no decorrer do semestre, como também 

continuamos lendo e produzidos textos poéticos. 

E como produção final da sequência didática, fizemos a culminância do objeto de 

estudo com o lançamento do livro ―Marcas de um poeta‖, em uma noite de autógrafos, 

apresentações e leituras prazerosas, como mostra a figura 9. 

 

 
Figura 9 – Livro de poesia  

 

3.3.5 Histórias fabulosas 

Inserir textos variados a cada dia em sala de aula é um despertar para leitura e 

apreensão de novos conhecimentos. Desse modo, elaboramos uma sequência didática que 

contemplasse o gênero fábula, contemplando as fantasias e ensinamentos propostos pelo 

gênero. 

Executar fábulas é vivenciar o mundo infantil e/ou adulto de forma sábia, penetrando 

na magia das imagens e histórias cujos personagens são, principalmente, animais que põem 

em cena temas do cotidiano. Dessa forma, buscamos direcionar a atenção do leitor e levá-lo a 

refletir sobre o que é discutido, objetivando a produção desse gênero. Assim, organizamos a 

sequência em10 módulos distribuídos em 32 aulas. 

Começamos as atividades com a apresentação da situação explanando como 

desenvolveríamos o trabalho com o gênero fábula. Discutimos o significado da palavra, 

fizemos questões indagadoras que investigasse a curiosidade pela leitura e produção do 

gênero, através desse questionamento observamos os conhecimentos prévios dos alunos. Em 

seguida apresentamos uma obra do pintor flamengo Pieter Bruegel. Propomos que os 
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discentes descobrissem na cena provérbios, frases feitas e moral de algumas fábulas e 

consequentemente falassem a mensagem transmitida por esses provérbios. 

Na produção inicial, fizemos leitura da fábula A raposa e as uvas de Esopo como 

estímulo e inspiração para o momento. Enfatizamos que nesta primeira produção não 

exigimos características, linguagem, personagens ou outro recurso presente na fábula. Essa 

etapa serviu exatamente para evidenciar as dificuldades das crianças em relação ao gênero 

proposto, como também apontar caminhos para solucioná-los. 

Após a produção e verificação dos conhecimentos dos alunos, passamos a 

desenvolver os módulos programados objetivando superar as deficiências encontradas na 

etapa anterior. Nesse momento, exibimos um slide que falava sobre a origem das fábulas, suas 

definições, sua propagação e seus principais divulgadores. Em sequência realizamos a leitura 

das fábulas ―Gansa dos ovos de ouro‖ e ―A pomba e a formiga‖. Ao término da leitura, 

discutimos o comportamento das personagens e que lição cada texto poderia deixar para nós 

leitores. Então, para conclusão do módulo, pedimos que os educandos pesquisassem uma 

fábula e trouxessem para próxima aula. 

No dia marcado introduzimos o desenvolvimento do segundo módulo. Começamos 

com a leitura das fábulas pesquisadas e dialogamos sobre o conteúdo inserido nos textos. 

Após o debate fizemos um Mural fabuloso que se constituiu com fixação das fábulas em 

cartolinas coloridas, em seguida ilustramos tais textos e demos vida as personagens e suas 

ações através de desenhos coloridos. Logo concluímos a etapa com a exposição do mural. 

Já no terceiro módulo pesquisamos sobre os principais fabulistas e organizamos o 

trabalho de forma acadêmica para ser entregue e analisado. Posteriormente socializamos as 

biografias e comentamos as características individuais de cada escritor, por fim destacamos 

suas semelhanças e divergências. 

Na sequência tivemos o quarto módulo, onde apresentamos vários provérbios através 

de slides figurados. Depois realizamos um jogo de adivinhas, a turma foi dividida em dois 

grupos e o professor passava as imagens para que os alunos adivinhassem os provérbios, ao 

final do jogo a equipe vencedora recebeu cartões com ditos populares e fazia a leitura para 

classe; já a equipe perdedora atribuía significados aos provérbios lidos. 

Familiarizados com as fábulas, desenvolvemos o quinto módulo de maneira bastante 

lúdica. Discutimos o que era Moral da História, exemplificamos em fábulas e destacamos sua 

importância para os textos e também nossas vidas. Consequentemente fizemos um sorteio de 

palavras com comportamentos, atitudes e valores humanos; depois pesquisamos os seus 

respectivos significados no dicionário, escrevemo-los em folha e fixamos na parede. Em 
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seguida ampliamos o nome do comportamento sorteado em fichas, desenhamos e colorimos 

as letras diferenciando-as. E para finalizar, apresentamos a arte concluída e seus significados. 

O sexto módulo foi uma continuação do anterior, então levamos para sala as fichas 

ilustradas. No início executamos a dinâmica da Caixinha mágica que continha provérbios de 

toda natureza. Como estávamos confeccionando a Árvore dos ensinamentos, a primeira parte 

a ser fabricada foi o tronco cheio de raízes, pois neste local ficaram os provérbios, isto é, a 

moral das fábulas. À medida que a caixinha passava, os alunos retiravam um provérbio, 

explicava-o e colava-o no tronco. Terminada a dinâmica, passamos a montar a copa da árvore 

que foi produzida com as fichas do comportamento. Ao encerrar o módulo, fizemos uma 

avaliação da atividade realizada. 

 
Figura 10 – Árvore dos ensinamentos 

Fonte: Foto realizada pela autora 

 

Decorridos os momentos de teoria, colocamos em prática todo aprendizado sobre o 

gênero. Então, no sétimo módulo, produzimos fábulas sem temas determinados, destacamos, 

porém que esses textos não foram revisados, pois fazem parte do objeto de estudo. Após a 

produção, escrevemos as histórias em livretos confeccionados pelos discentes, ilustramos as 

páginas de acordo com a narrativa e por fim, fixamos os livretos em cordéis, formando o 

Varal de fábulas. 

Para mostrarmos que o gênero está presente em nossos tempos atuais, no oitavo 

módulo exibimos fábulas modernas encontradas e acessadas constantemente na internet. Após 

a execução dos pequenos vídeos, fizemos uma discussão temática e trabalhamos os elementos 

narrativos presentes nas fábulas assistidas. 
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Nas aulas seguintes começamos a desenvolver o módulo nove, onde redigimos 

fábulas com temas diversificados, personagens conhecidas de outras narrativas e introduzimos 

os provérbios, como moral da história. Esses textos foram revisados coletivamente e depois 

professor/aluno, após essa etapa as fábulas foram reescritas de acordo com as especificidades 

do gênero em estudo. 

No último módulo expusemos todas as atividades produzidas no decorrer da 

sequência didática. Vale salientar que somente seis alunos explanaram todo o processo e 

execução do trabalho com o gênero. Já a produção final deu-se também no mesmo dia da 

culminância das outras sequências, pois lançamos o livro intitulado Fábulas: o livro dos 

ensinamentos, produzido pela turma C. Em seguida, três alunos fizeram a leitura de seus 

textos e o professor destacou a qualidade das fábulas e a importância de valorizarmos os 

conhecimentos e escritos dos discentes. 

 
Figura 11 – Exposição das produções com fábulas 

FONTE: Foto realizada pela escola 

 

 
Figura 12 – Livro de fábulas 

 

 



78 

 

3.3.6 A magia dos contos 

 

Na sequência Contos que encantam despertamos a imaginação literária através de 

uma linguagem criativa e personagens fantásticos encontrados nesse gênero. Viajamos ao 

mundo infantil de outrora, embarcados na ficção imaginativa produzida por nossas memórias. 

A situação inicial deu-se através de indagações que fizeram os alunos explanarem 

algo sobre o gênero conto. Após os questionamentos orais, exibimos capas de livros para que 

fossem identificados quais contos as gravuras representavam. Em seguida, pedimos para que 

essas histórias fossem narradas nas versões conhecidas pelos alunos. Terminada a atividade 

passamos para produção inicial, onde os discentes redigiram coletivamente um conto tendo 

como base as histórias contadas pelos colegas. Essa produção serviu de alicerce para o 

desenrolar de todas as atividades propostas nessa sequência. 

Assim, passamos a executar os dez módulos planejados que se dividiram em 25 aulas 

diversificadas. No primeiro momento realizamos uma leitura silenciosa de vários contos 

selecionados pelo professor. Em seguida, escolhemos três contos para que as crianças 

apresentassem-nos em voz alta, discutimos sobre os textos, as ações das personagens e o 

desencadeamento do enredo. 

Após a discussão, no segundo módulo, exibimos o filme Encantada fazendo 

questionamentos dirigidos em relação ao gênero, mostramos a intertextualidade entre os 

contos que estavam inseridos na narrativa, destacamos costumes divergentes entre gerações, 

acentuamos a linguagem metafórica e atitudes demonstradas pelas personagens envolvidas e 

também ressaltamos a brevidade do enredo e as mudanças na ação provocando suspense, 

dinâmica e satisfação. Concluímos o filme e o debate e, em outro momento, reproduzimos as 

principais cenas com desenhos coloridos e significativos; depois, em grupo, resumimos a 

história e apresentamos a produção para turma. 

Para iniciarmos o terceiro módulo, fomos ao laboratório de informática e 

pesquisamos os principais contos dos irmãos Grimm, também entramos na sala de leitura e 

selecionamos vários livros desse gênero para que os educandos os levassem para casa e 

fizessem uma viagem ao mundo encantado dessas histórias. Em outro momento, 

coletivamente, montamos uma coletânea de contos; por conseguinte apresentamos tal 

atividade para as outras turmas. 

Agora havia chegado o momento de trabalharmos realmente o gênero. Então, no 

quarto módulo, exibimos slides que evidenciassem as características do conto. Depois 
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passamos a montar o quebra-cabeça - Qual é o conto-, onde as crianças receberam as peças 

em uma caixa específica e, em grupo, encaixaram-nas até formar a imagem das personagens e 

descobrirem de qual conto elas pertenciam. Quando desvendavam o conto, faziam a escrita da 

história. E por fim, socializamos suas atividades. 

No quinto módulo usamos seis aulas para desenvolver toda a sequência. Primeiro 

montamos o conto Rapunzel que estava dividido em partes e dentro de um envelope. Nessa 

atividade os alunos sequenciaram o texto de maneira lógica e coerente. Ao juntar tais partes, 

os educandos fizeram na íntegra a leitura do conto. Já para compreendermos a magia do texto, 

exibimos o filme Enrolados. A narrativa é diferente da original, mas cheia de fantasias e 

encantamentos próprios do gênero. Ao término da exibição, comentamos oralmente o filme e 

sua relação com o conto; logo pedimos que todos colocassem no papel sua opinião em relação 

à história. 

Ao lembrarmo-nos do tempo de criança, pensamos logo nas histórias contadas pelos 

avós ou pais e o que vem em nossas mentes é o famoso Bicho papão. Então para 

desenvolvermos o sexto módulo, tomamos por base o conto Bicho papão da minha 

imaginação de Sylvia Orthof. O texto foi narrado em voz alta, com entonação, mudando a 

fala a cada momento de suspense, dando vida realmente ao enredo. Após a leitura criamos um 

desenho, em folha de ofício, de um bicho papão, aquele que nos assusta todos os dias. 

Concluída a atividade, expomos os desenhos; e em outra aula produzimos um conto com o 

tema: O Bicho papão. 

O sétimo módulo foi um complemento do anterior, porém mais prático; pois os 

discentes confeccionaram bonecos que personificavam os bichos papões e as personagens do 

conto. Em seguida, após cenário pronto e ensaios realizados, dramatizamos o conto. E para 

concluir as atividades, fizemos uma discussão da experiência vivida e os conhecimentos 

adquiridos. 

A partir do oitavo módulo procuramos colocar em prática tudo que aprendemos 

sobre o gênero. Por isso, produzimos um conto fantástico e bem criativo. Vale destacar que 

essa produção foi revisada e reescrita somente pela turma A.  

O momento mais descontraído foi a realização do penúltimo módulo que constituiu 

na contação de histórias para outras turmas. Nessa etapa pudemos observar a satisfação dos 

alunos em fazer leituras prazerosas e compartilhá-las com os demais colegas. Já no último 

módulo realizamos a exposição das atividades elaboradas na sequência, como também 

explanamos as etapas desenvolvidas. E como as demais sequências, a produção final deu-se 

através do lançamento do livro Contando minhas histórias. Na ocasião, fizemos um sarau 
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poético com leituras de alguns contos e os alunos autografaram seus livros e entregaram-no 

para família. 

 

 
Figura 13 – Livro de contos  

 

 

O próximo capítulo da pesquisa fará uma análise dos textos produzidos pelos alunos 

após realização das sequências didáticas e levando em consideração os gêneros estudados. 
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4 ANÁLISE DOS GÊNEROS TEXTUAIS ESCRITOS PELOS ALUNOS 

 

Para melhor compreendermos o discurso e sua funcionalidade, torna-se fundamental 

o estudo de como os gêneros se situam, como se caracterizam e qual sua relação com a esfera 

social a que pertence. Ao realizarmos as análises, através dos objetivos propostos para este 

trabalho, buscamos respostas para os questionamentos iniciais sobre as principais dificuldades 

relacionadas aos desvios de escrita e ao pouco interesse pela leitura. Também levamos em 

consideração a produção escrita nas turmas que desenvolvemos a proposta pedagógica como 

forma de minimizar os problemas detectados. 

A opinião de que os alunos não gostavam de ler e nem de escrever foi diminuindo, 

gradativamente, à proporção que observávamos a participação dos estudantes em atividades 

leitoras e escritoras, envolvendo o uso dos gêneros textuais. Essa comprovação mostrou a 

necessidade de criarmos situações de leitura e escrita que motivassem esse público estudantil 

para a diversidade textual e sua função social.  

Compreendemos que uma maneira de levar essa motivação até os alunos seria 

disponibilizar, em sala de aula, textos com os quais eles se identificassem e gostassem, como 

por exemplo, poemas, cartas, fábulas, contos. Todavia, éramos conscientes da necessidade de 

um planejamento com ações práticas de leitura e escrita. A partir disso, elaboramos 

Sequências Didáticas, cujas atividades dividiram-se em módulos, com início no mês de abril e 

término em dezembro de 2014. 

Deste modo, neste capítulo, analisamos o questionário proposto no período de 

diagnóstico das turmas com o intuito de averiguarmos quais os gêneros textuais eram mais 

lidos e produzidos pelos alunos e seus familiares. Em seguida, avaliamos os 90 textos 

produzidos pelos alunos nos gêneros carta, bilhete, música, poesia, fábula e conto,  

selecionados como objeto de estudo. Nessa produção textual, observamos a conexão entre o 

pensamento e a escrita, como também, alguns desvios de ortográficos.  

Após o diagnóstico, realizado no início do ano, fizemos um questionário com os 

alunos a respeito dos gêneros textuais que circulavam em suas casas, quais eram produzidos e 

lidos pelos membros família. Na turma A, os 21 alunos responderam precisamente, na turma 

B também, 21 alunos e na turma C, somente 16; totalizando 58 entrevistados. Vale salientar 

que os gêneros trabalhados neste ano letivo já estavam pré-estabelecidos, pois faziam parte da 

grade curricular e foram confirmados diante desse procedimento. Vejamos resultados obtidos: 
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Quadro 2 – Gêneros textuais que circulam em minha família 

 

Nº Gênero textual Total Percentual 

01 Cartas pessoais 29 50,00% 

02 Avisos 36 62,07% 

03 Bilhetes 25 43,10% 

04 Receita médica 38 65,52% 

05 Receita culinária 31 53,45% 

06 Listas de compras 38 65,52% 

07 Listas de dívidas a pagar 31 53,45% 

08 Endereços 36 62,07% 

09 Rótulos 17 29,31% 

10 Convites 41 70,69% 

11 Anúncios 24 41,38% 

12 Propagandas 24 41,38% 

13 Cartazes 22 37,93% 

14 Calendários 52 89,66% 

15 Contas de luz, água, celular, internet 44 75,86% 

16 Documentos em geral 33 56,90% 

17 Orações 38 65,52% 

18 Bula de remédio 25 43,10% 

19 Certidões 38 65,52% 

20 Histórias em quadrinhos 34 58,62% 

21 Cartões (SUS, créditos, lojas) 38 65,52% 

22 Título de eleitor 16 27,59% 

23 Recados em geladeiras 32 55,17% 

24 E-mail 29 50,00% 

25 Piadas 33 56,90% 

26 Paródias 14 24,14% 

27 Anedotas 10 17,24% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quadro 3 – Gêneros textuais produzidos em minha casa 

 
Nº Gênero textual Total Percentual 

01 Cartas pessoais 30 51,72% 

02 Avisos 30 51,72% 

03 Bilhetes 36 62,07% 

04 Receita médica 09 15,52% 

05 Receita culinária 24 41,38% 

06 Listas de compras 30 51,72% 

07 Listas de dívidas a pagar 18 31,03% 

08 Endereços 25 43,10% 

09 Rótulos 05 8,62% 

10 Convites 37 63,80% 

11 Anúncios 13 22,41% 

12 Propagandas 06 10,34% 

13 Cartazes 32 55,17% 

14 Calendários 14 24,14% 

15 Orações 30 51,72% 

16 Histórias em quadrinhos 18 31,03% 

17 Recados em geladeiras 22 37,93% 
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18 E-mail 23 39,66% 

19 Piadas 23 39,66% 

20 Paródias 27 46,55% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quadro 4 – Gêneros textuais lidos em minha casa 

Nº Gênero textual Total Percentual 

01 Cartas pessoais 32 55,17% 

02 Avisos 41 70,69% 

03 Bilhetes 41 70,69% 

04 Receita médica 35 60,34% 

05 Receita culinária 32 55,17% 

06 Listas de compras 32 55,17% 

07 Listas de dívidas a pagar 28 48,28% 

08 Endereços 27 46,55% 

09 Rótulos 19 32,75% 

10 Convites 47 81,03% 

11 Anúncios 28 48,28% 

12 Propagandas 27 46,55% 

13 Cartazes 36 62,07% 

14 Calendários 30 51,72% 

15 Contas de luz, água, celular, internet 41 70,69% 

16 Documentos em geral 25 43,10% 

17 Orações 42 72,41% 

18 Bula de remédio 25 43,10% 

19 Certidões 30 51,72% 

20 Histórias em quadrinhos 46 79,31% 

21 Cartões (SUS, créditos, lojas) 24 41,38% 

22 Título de eleitor 11 18,97% 

23 Recados em geladeiras 32 55,17% 

24 E-mail 27 46,55% 

25 Piadas 36 62,07% 

26 Paródias 20 34,48% 

27 Anedotas 11 18,97% 

28 Fábulas  34 58,62% 

29 Contos  38 65,52% 

30 Romances  27 46,55% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observamos que os gêneros expostos são circulados em todas as casas dos alunos, 

mas para nossa pesquisa o mais relevante são os textos que são lidos e escritos pela família. 

Constatamos que os gêneros são mais lidos do que produzidos, comprovando que o hábito de 

escrita ainda não é uma prática constante na vida desses alunos.  

Os dados exibidos no questionário demonstram que os gêneros mais produzidos e 

lidos são aqueles de interesse pessoal da família, que servem para as práticas sociais e 

comunicativas no cotidiano. Vejamos o gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Os gêneros mais produzidos  

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Analisando os dados do gráfico, vemos que o convite é o gênero mais produzido 

pelos alunos e suas famílias, isso devido ao fato de participarem de eventos que esse texto é 

utilizado com maior frequência. Em seguida temos o bilhete, que por ser uma mensagem 

rápida e corriqueira, sua presença é uma constante nos lares. Logo após vem o gênero cartaz, 

que é feito pelos alunos quando requisitado pela escola e/ou apresentado em divulgações de 

alguns eventos sócio culturais, por isso o contato com o texto é habitual. Encerrando, 

podemos notar que a incidência de produção dos gêneros carta, aviso e lista de compras foi a 

mesma, motivo esse que acreditamos ser pelo fato de esses textos pertencerem à esfera social 

mais próxima dos usuários. Enfim, com esses gêneros, os discentes colocam em prática todo 

aprendizado adquirido durante o uso da língua.  

A seguir veremos o gráfico dos gêneros mais lidos pelos alunos e sua família. 
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Gráfico 2 – Os gêneros mais lidos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Sabemos que a leitura deve ser uma ação diária e permanente em nossas vidas, feita 

de forma prazerosa e funcional ao mesmo tempo, deve ultrapassar a decodificação e a busca 

de sentidos prontos no texto. Ler é uma atividade interativa que depende de fatores como 

conhecimentos prévios, linguístico e textual, experiência de mundo, objetivos, etc. Segundo 

Soares (1996) 

 

A leitura é interação verbal entre indivíduos, e indivíduos socialmente 

determinados: o leitor, seu universo, seu lugar na estrutura social, suas 

relações com o mundo e com os outros; o autor, seu universo, seu lugar na 

estrutura social, suas relações com o mundo e com os outros. (SOARES, 

1996, p. 19). 

 

 

Em suma, a leitura adotada como atividade social implica propósitos e necessidades 

que são produzidas na interação: ler para quê, por que, com que e com quem. Ler de forma 

competente é muito mais que decifrar a mensagem, é procurar sentido e compreensão a partir 

de uma realidade vivida. Desse modo, podemos constatar em nosso estudo que alguns gêneros 

textuais são mais lidos que outros. Nesse caso, o convite é o mais lido pelos alunos e 

familiares, pois na maioria dos eventos sociais que participam, esse texto está presente. Em 

seguida vêm as histórias em quadrinhos, gênero que agrada crianças e adultos há muito 

tempos, com uma linguagem breve, simples e de fácil entendimento. Além disso, as imagens, 

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Convites História em
quadrinhos

Orações Contas Bilhetes Avisos



86 

 

cores, tipografia chamam atenção pelo visual. Sucessivamente aparecem as orações, gênero 

praticado no cotidiano por motivo de fé. Por fim, temos os gêneros contas, bilhetes e avisos, 

com o mesmo número de utilização, comprovando que esses textos são lidos frequentemente 

por necessidades de interação social. 

Face ao exposto, compomos as análises do corpus levantando elementos veiculados, 

nas produções dos alunos, que admitissem apoiar a ideia de que esses textos apresentam a 

organização textual própria dos gêneros estudados, mesmo no caso daqueles que atendam 

apenas parcialmente aos requisitos para essa composição. Na sequência, passamos a análise 

dos textos produzidos, separados e detalhados por ordem de trabalho, vale salientar que os 

textos são transcritos tal qual foram produzidos pelos alunos, sem correção, para melhor 

entendimento. Embora, o questionário tenha sido respondido por 58 alunos, o corpus é 

composto por 66 estudantes, dos quais foram selecionados 90 textos escritos durante o ano 

letivo de 2014. Com isso, passamos a averiguar os textos a partir de características específicas 

a cada gênero desenvolvido, como apresentamos a partir da próxima seção.  

 

4.1 A utilização do gênero carta  

 

O gênero carta configura nas correspondências interpessoais como um dos 

fundamentos-chave para organização das interações verbais, possibilitando assim a 

concretização dos processos de socialização dos indivíduos. As cartas são antigas, surgiram 

por volta do século XVII e passaram a integrar os escritos da vida cotidiana, para atender as 

finalidades comunicativas que iam desde o dar informações a quem estava ausente, alimentar 

uma amizade, guardar pensamentos e ideias, divulgar descobertas, como também manter um 

relacionamento sério ou com aspirações maiores. 

Partindo do pressuposto que esse gênero desenvolveu, consolidou e se transformou 

em função de uma série de injunções sociais, culturais e históricas e, que representa as 

práticas comunicativas entre interlocutores que desejam compartilhar acontecimentos, 

sentimentos ou desabafos em qualquer época. Resolvemos analisar o corpus de 18 cartas 

pessoas, das três turmas dos 5º anos, levando em consideração seus elementos constitutivos, 

tema e proximidade entre os interlocutores. 

Vale salientar que nesta análise usaremos todos os textos selecionados sem separá-

los por turma, somente empregaremos os números das cartas como referência. 
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Passamos à apresentação dos dados do corpus de modo que se possam descrever e 

explicar, do ponto vista funcional, as etapas e as sequências discursivas, constitutivas da 

estrutura composicional do gênero em exame. Assim, para melhor compreensão, exibiremos 

um esboço da configuração textual, para, em seguida, discutirmos mais detalhadamente sobre 

a organização e o funcionamento do gênero em estudo. 

 

Organograma 1 - Estrutura composicional da carta 

 Aber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O primeiro ponto que analisaremos na composição do corpus é a presença da 

abertura, que é composta pela data, vocativo e saudação. Verificamos que em todas as cartas 

esses constituintes se fizeram presentes. A data situa o remetente em um determinado lugar e 

tempo em que o texto foi produzido, dessa forma, mostramos cinco momentos distintos em 

que as cartas foram escritas e contemplavam esse elemento. 

   Quadro 5 - Presença de data nas cartas 

Cartas Exemplos 

1 Acari, 27 de maio de 2014. 

2 Acari, 28 de maio de 2014. 

5 Acari, 27 de novembro de 2014. 

6 Acari, 29 de Novembro de 2014. 

7 Acari, 29 de maio de 2014. 

Fonte: Dados da pesquisa 

Abertura 

Data Vocativo e saudação 

Corpo do texto 

Despedida 

Encerramento 

Assinatura 
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Seguidamente, ainda se tratando da abertura da carta, temos duas sequências 

discursivas que caracterizam interatividade na interlocução entre remetente e destinatário, 

como também designa o tipo de relacionamento existente, quer dizer, a saudação e o 

vocativo. 

Quadro 6 - Saudação e vocativo 

Cartas Exemplos 

1 Meu Deus, 

Senhor meu Deus, nesse momento  

não quero falar dos meus problemas 

pessoais, mas quero agradecer  

4 Querido Deus, 

Olá, Deus! Estou te escrevendo para te pedir saúde,  

6 Caro amigo, 

Manel, Você é um amigo ótimo, 

8 Olá querida prima, 

Olá clara faz tempo que não te vejo, 

12 Querida mamãe, 

Gosto muito de você, 

13 Senhor Deus 

Senhor Deus, por favor me proteja de todos os  

males, 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao observarmos todos os textos, constatamos que as cartas foram redigidas para 

pessoas próximas, de confiança e que merecem credibilidade. Os vocativos foram dirigidos a 

Deus, a amigos, à prima, à professora, à mãe e a Papai Noel, de maneira direta e informal, 

como representação de conversa. Vejamos gráfico abaixo: 

Gráfico 3 – Ocorrência de vocativos 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

Pudemos notar que devido à sequência didática utilizada ao desenvolver o gênero 

carta, os alunos teriam que escrever para pessoas propostas pelo professor. Vale lembrar que 

7 

1 4 

1 

1 

4 
Deus

Papai Noel

Amigo

Professor

Prima

Mãe
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as produções se realizaram ao longo do ano letivo e se deram em cinco momentos. Mesmo 

assim, esse componente se fez presente em todas as cartas. Quanto à saudação, essa interação 

concretizou a intimidade entre os interlocutores, mesmo usando a formalidade, foi selada uma 

amizade baseada na confiança. 

Em relação ao componente corpo da carta, que é a fase da interação definida 

tipicamente como a ocasião em que o escriba leva para a interlocução os mais diversificados 

temas que reproduzem cenas do seu cotidiano. Como também compreende a parte mais 

extensa do gênero carta e, nesse momento da interação, o remetente tende a falar de si mesmo 

e/ou daqueles com quem convive, envolvendo o destinatário em um propósito de partilha.  

Ao ler as 18 cartas, constatamos que todos os textos apresentaram uma interlocução, 

citaram acontecimentos vividos, elucidaram desejos, dentre outros. O mais relevante é que 

suas informações foram expostas coerentemente, explanando a finalidade da carta e os 

propósitos que almejavam. Todavia, a carta 11, por ser redundante e não expor nexo nas 

ideias, tornando um texto deselegante, ou seja, não coeso.  

O conceito de coesão textual diz respeito a todos os processos de sequenciação que 

asseguram uma ligação significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual 

(KOCH, 1999). Segundo essa autora, há duas modalidades de coesão: a referencial e a 

sequencial. A coesão referencial é aquela em que um elemento faz referência a outro do texto, 

sendo que tal remissão pode ser feita para trás e para frente. Já a coesão sequencial está 

relacionada à organização lógica e/ou temporal das partes do texto. 

Dessa maneira, a referida carta, por não organizar logicamente as ideias e repeti-las 

ao longo da redação, comprometeu a qualidade do texto. 

 

Carta 11 

Acari-RN, 27 de Novembro de 2014. 

 

                        Querida amiga Luciele, 

Estou escrevendo essa carta para agradecer  

a sua amizade, agradescer por tudo o que vc 

fiz pra mim. 

Por todas as brincadeiras engraçadas  

e divertidas. 

Eu to-lhe escrevendo essa carta para  

você, a minha melhor amiga. 

Agora eu vou dizer uma fraze: 

 SE DEUS QUISER, AMIGAS ATÉ O FIM.  

           Obrigada, Luciele Viviane! 

                                                             Abraços de sua amiga; JAMILY 
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Também observamos que, na carta 14, o remetente escreveu o vocativo dentro do 

desenvolvimento do texto e as ideias ficaram repetitivas. Além disso, as cartas 15 e 17, 

mesmo usando um único parágrafo, exibiram seus desígnios, quer dizer, desenvolveram suas 

ideias sequencialmente, usaram de certa forma, os recursos vocabulares e semânticos de que a 

sua língua dispõe. 

Carta 14 

Acari, 27 de novembro de 2014. 

Caro amigo, estou escrevendo  

esta carta para dizer que quero  

terminar este ano passando em  

todas as matérias da Escola. E é Claro,  

brincar muito Com os Colegas e  

Começar 2015 Com muita felicidade. 

Começar o ano na escola muito  

Bem e que tomara que eu  

Passe em todas as matérias  

de novo e que você também  

Passe em todas as matérias. 

Kauan Vitor 

 

Carta 15 

Acari, 27 de novembro de 2014 

 

          Querida mãe, 

      Eu queria uma bola, que eu  

gosto muito de jogar bola. Quando  

eu crescer, eu quero ser jogador de  

futebol. Deus te dê muita saúde, muita  

paz, que a senhora é uma mãe muito  

boa. É a melhor mãe do mundo, eu  

sou um filho muito bom. Feliz  

Natal. 

       Abraço se seu filho, 

                                   Fernando  

 

Carta 17 

Acari, 27 de novembro de 2014 (5ª feira) 

                    Querida mãe, 

Quero que você passe o Natal e o Ano novo feliz, que você ganhe muitas coisas que você é 

uma mãe sincera, que você está comigo todas as horas. Além de cuidar de mim, é quem faz tudo por 

mim e tem uma boa coisa, a mim. Sua alma pode ser mais leve e ágil e amo muito você, que tudo que 

você quiser eu garanta a vc, que você ganhe. 

Abraços de sua filha: Nathálya 

 

O próximo elemento a ser analisado é o encerramento, que se dá em duas ocasiões 

distintas: despedida- mecanismo que formaliza o desenlace da interação, por meio de hábitos 

comunicativos que expressam uma afetividade entre os interlocutores - e assinatura - unidade 
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que espera deixar clara a autoria do texto, que equivale a assinalar a validação do que foi ali 

escrito. 

Ao analisar tais componentes, comprovamos que esses constituintes estão presentes 

em quase todas as cartas, mas de maneira mecânica, usando as expressões comuns dos 

manuais ou livros: beijos, com carinho, abraços, um forte abraço, dentre outros. Apesar dessa 

mecanização, notamos que o locutor tem carinho por seu destinatário, por isso faz uso dessas 

formas de saudação. Nesse exemplar, também analisamos a assinatura que foi exposta 

claramente, os remetentes escreveram os nomes próprios, sem apelidos. 

 
Quadro 7 - Utilização da despedida e da assinatura 

Cartas Exemplos 

1                                Beijos Maria 

                                             Clara! 

2 Com carinho, 

               Emanuelle Deyse 

3 Beijos e  

Abraços de  

   Ingrid 

4 Abraço de Manoel Neto 

5   Um forte abraço  

e Feliz Natal! 

    Cristhian Matheus 

6    Abraço do seu Grand 

amigo Roberto 

7   Um grande abraço, 

    José Eduardo 

8 Abraços de seu primo 

Kauê 

9  Abraços de sua amiga: Rayânne Larissa 

10     Feliz natal mãe! 

    beijos de sua filha, 

Ana Stefanie 

11 Abraços de sua amiga; 

JAMILY 

13 Um abraço Deus 

                    Willian Eduardo Santos 

15 Abraço se seu filho, 

                                   Fernando 

16 Eu te amo muito senhor, meu Deus. 

StefannyRaphaelly 

17 Abraços de sua filha: Nathálya 

18 UM BEIJO, 

                  VALÉRIA 

Fonte: Dados da pesquisa 

Sintetizando o que foi exposto, segue um exemplar das cartas do corpus que melhor 

contempla, em seu conjunto, as fases e as suas sequências discursivas organizadoras da 
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estrutura composicional desse gênero epistolar. Um exemplar que esboça a carta pessoal no 

aspecto em foco. 

Carta 16 
Data Acari, 15 de Abril de 2014. (3ª feira) 

Saudação e vocativo Querido Deus, 

Corpo da carta Eu te pesso muita paz na minha vida, eu te agradeço  

por ter uma mãe e um pai que me ama, pois eles  

são minha vida. Senhor eu te agradeço por ter  

essa vida abençoada que o senhor me deu. 

Senhor! Meu deus querido, eu te agradeço por ter amigos,  

familiares, professores que eu gosto muito. Senhor der  

saúde a professora Larissa, pois ela está doente  

no Hospital. Cure ela senhor, ela é uma pessoa boa, merece  

a tua bênção. Senhor, der muita saúde aos outros professo- 

res, amigos e toda minha família, nos der também  

saúde e amor no coração. Que eu tenha um futuro  

melhor para meus filhos. Senhor tem dia que eu  

penso: ―será que alguém gosta de mim?‖, mais lá no  

fundo eu sei que minha família gosta de mim. 

Eu sou uma pessoa muito feliz, tem vez que eu  

me estresso com um colega meu, mais depois eu vejo  

que não vale a pena brigar com ninguém, pois  

algum dia eu posso precisar dele. 

Senhor, eu tenho uma professora que amo muito,  

é Larissa, ajude a ela melhorar, ela precisa do senhor  

agora, inclusive todos precisam do senhor. 

Despedida  Eu te amo muito senhor, meu Deus. Até a próxima, 

Assinatura  Stefanny Raphaelly 

 

Os últimos tópicos a serem analisados são o tema e a proximidade entre os 

interlocutores. Sabendo que o primeiro aborda o assunto ou proposição de que se vai tratar 

num determinado discurso, ou seja, a composição de um aluno feita sobre um ponto que lhe 

foi dado. Passamos a investigar os principais assuntos presentes nas cartas e como eles foram 

desenvolvidos dependendo da proximidade entre os envolvidos na situação comunicativa. 

Para melhor compreensão fizemos um quadro para exemplificar as ocorrências desses itens. 

Quadro 8 - Temas mais usados nas cartas 
Exemplos Tema Proximidade entre interlocutores 

Carta 1 Agradecimento a Deus pela boa recuperação  

na cirurgia submetida. 

São íntimos e amigos. 

Carta 2 Agradecimento a Deus pela vida, família e 

amigos quem tem. 

São amigos e próximos. 

Carta 3 Agradecimento por tudo e pedido de 

iluminação. 

O remetente acredita na força do 

destinatário e os veem como próximos. 
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Carta 4 Pedido de saúde, paz, amor e alegria. São próximos 

Carta 5 Pedido de uma casa para presentear a mãe. São distantes, mas o remetente acredita 

no poder do destinatário. 

Carta 6 Declaração de amizade. São velhos amigos 

Carta 7 Informação sobre a beleza do Rio e uma 

partida de futebol assistida. 

São amigos, apesar de serem aluno e 

professor. 

Carta 8 Afirmação de saudades e convite para estarem 

juntas. 

São primas e amigas 

Carta 9 Declaração de amizade e desejo de felicidade. São amigas 

Carta 10 Agradecimento por tudo e declaração de seu 

amor pela genitora. 

São parentes 

Carta 11 Agradecimento pela amizade. São amigas do coração. 

Carta 12 Desejo de mudança e informações sobre a 

escola. 

São parentes e íntimos, mas o 

remetente, por arrependimento, promete 

mudar. 

Carta 13 Pedir proteção a Deus e agradecer por tudo 

recebido. 

O remetente acredita no destinatário e a 

relação existente é de confiabilidade 

Carta 14 Avisar que vai passar de ano e que está feliz. Os interlocutores são amigos, por isso a 

informalidade. 

Carta 15 Pedir uma bola de presente e declarar seu 

amor por sua mãe. 

São muito ligados e o remetente 

acredita na força do destinatário. 

Carta 16 Pedir a Deus a cura da professora querida. Os interlocutores são íntimos. 

Carta 17 Desejo de felicidade e agradecimento por ser 

bem cuidada pela mãe. 

São íntimos, mas o remetente tem 

respeito e admiração pelo destinatário. 

Carta 18 Dirige-se a Deus solicitando que repasse um 

recado para avó e também pede a cura dos 

doentes. 

São confidentes e o destinatário é 

influente. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao observar os dados presentes no quadro, percebemos que os alunos compreendem 

a carta como um espaço discursivo e comunicativo, pois os interlocutores são parceiros que 

compartilham um dado conhecimento. E que o remetente projeta o seu destinatário como 

confidente, amigo e conhecedor de sua vida. Os temas propostos giram em torno do 

agradecimento, do perdão, da declaração de amor e amizade, do desejo de mudança e de ter 

felicidade. Assim, o tom do discurso utilizado pelo produtor das cartas, relembra uma 

confidência, um desabafo. 

Passamos aos textos que podem ilustrar essa observação. O primeiro trata de uma 

interação entre a criança e Deus; o segundo, a criança e sua mãe; o outro entre amigos e por 

fim, a criança e Papai Noel. 
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Carta 2 

Acari, 28 de maio de 2014. 

Querido Deus, 

 

Estou escrevendo esta carta para agradecer-lhe  

a vida que tenho, a família, os amigos, por eu ter  

nascido perfeita, pelos estudos, pelos momentos de alegria e  

tudo mais. 

Que nas horas de tristeza o Senhor esteja sempre mim  

aparando, me dando saúde e sabedoria para que no  

futuro eu possa exercer uma boa profissão. 

Senhor apesar dos meus erros, quero pedi-lhe que o senhor  

me perdoe, perdoe também as pessoas que não gostam de  

mim e que elas aprendam a amar o próximo como vós  

amou. 

Enfim Mestre, quero que o Senhor realize meus sonhos  

e quero agradecer por tudo e que vós abençoe todas as  

pessoas do Mundo. 

 

                                    Com carinho, 

                                            Emanuelle Deyse 

 

Carta 9 

Acari, 27 de novembro de 2014 

 

Querida amiga Luciélia, 

Estou escrevendo esta carta pra lhe dizer o quanto eu te admiro,  

eu adorei te conhecer, de estar com você, de brincar com  

você e de tudo que fiz com você. 

Estou satisfeita com o que você me fez, não sei se  

eu já lhe disse, mas você é a minha melhor amiga. 

Você e sua irmã são muito unidas e é isso que  

vocês têm de melhor, é claro que fora tudo que vocês  

fazem para mim, minha família e todo mundo que  

conhecem. 

Você já me disse que adoraria conhecer sua família,  

e outra coisa que eu adoraria passar o natal com vocês. E  

você outra vez disse a verdade. 

Sou que nem uma estrela brilhando de alegria e a minha feli- 

cidade de estar perto de você é mais que tudo, minha ami- 

ga. Eu só desejo felicidades para você e sua família, beijos, mui- 

tos beijos e que Deus te abençoe e esteja com você e sua família. 

 

                                             Abraços de sua amiga: Rayânne Larissa 

 

Carta 6 

Acari, 29 de Novembro de 2014 

Caro amigo, 

Manel, Você é um amigo ótimo, sempre  

esteve comigo nas horas boas e nas di- 

fíces. Temos muitas lembranças para  

comprovar isso, Lembro daquele dia que o  
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bolo foi para casa de Dr. Juarez  

conhecido como Dr. Chato. 

Você lembra da peia que deu em San- 

derson que até hoje ele tem medo de você,  

para prova minha amizade vou contar umas  

coisas suas: torce para o Flamengo e a Alema- 

nha, Chuta com o pé direito, a menina que  

gosta é Mª Fernanda, Adora jogar futebol e  

sempre ganha no zero e um. Valeu por  

ser meu amigo. 

 

                 Abraço do seu Grande 

              amigo Roberto 

 

Carta 5 

Acari, 27 de novembro de 2014. 

Papai Noel, 

Queria que o senhor me des- 

ce uma casa para minha  

avó que ela está precisando.  

E também queria uma  

mãe porque minha mãe  

não liga para mim, e não  

poderia de deixar de  

agradecer a ―DEUS‖ por  

mais um ano de vida e  

que 2015 aconteça  

coisas incríveis. 

                    Um forte abraço  

                  e Feliz Natal! 

                      Cristhian Matheus 

 

4.2 A funcionalidade do bilhete 

 

O segundo gênero textual que analisamos foi o bilhete, pois é bastante utilizado no 

cotidiano desses alunos, seja para deixar um aviso para mãe, fazer um pedido a alguém 

próximo, mandar um recado para a professora ou colega de sala. Assim, por fazer parte do 

convívio dos educandos, tornando-os familiar aos seus atos de comunicação, iniciamos, 

enquanto sequência didática, com o estudo do referido gênero. 

Desse modo, nossa análise em relação ao gênero bilhete levará em conta à situação 

comunicativa, as possíveis intenções dos alunos, a estrutura do texto e a sua organização, 

como também as variações linguísticas e inadequações ortográficas cometidas pelos alunos. 

Vale salientar que os textos aqui apresentados correspondem às produções originais e que 

foram selecionados seis bilhetes de cada turma. 
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Ao iniciar as produções percebemos que, para os alunos, o ambiente em que se deu a 

elaboração do bilhete é barulhento e estressante e, por se sentirem forçados a escrever em 

tempo determinado, como também para atender à proposta solicitada pelo professor, os 

discentes fizeram seus textos mesmo não se tratando de um bilhete escrito por vontade, 

espontaneamente. 

Nesse caso, embora tenham se preocupado mais em construir um texto coerente e 

semelhante ao exposto como modelo, notamos que a maioria dos alunos utilizou a estrutura 

do bilhete adequadamente, seguiram as orientações dadas anteriormente. Colocaram data, 

saudação e vocativo, corpo, despedida e assinatura, comprovando que tinham conhecimento 

do que estavam redigindo. Porém, observamos que dois textos analisados da mesma turma 

encontram desvios nessa organização em relação à posição do vocativo, eles vieram juntos ao 

corpo do bilhete: 

Texto 11 

Acari, 2 de maio de 2014 

 

Querida mamãe, Vou estudar na casa de um colega 

para uma prova de matemática e vou chegar de noite. 

     Depois vamos a sorveteria e depois vou jogar 

uma pelada não se preucupe. 

 

Um abraço, 

 Willian 

 

 

Texto 12 

Acari, 2 de maio de 2014 

 

Querida mamãe, vou Passar a tarde na Casa do meu  

Colega Para fazer uma Pesquisa depois vou Para  

a lanchonete com o meu Colega Vou chegar em 

Casa as 22h. 

Um abraço 

Kauan 

 

Nos próximos exemplos, mostraremos que outros dois alunos reforçaram o vocativo 

que tinha sido exposto na saudação, com a finalidade de chamar a atenção da mãe de forma 

direta: 

Texto 1 

Acari, 30 de junho de 2014 

Querida mamãe 

 Mãe Fui estudar Com ingrid e vou  

Brincar Depois de estudar pois  

Vou Volta Mais Tarde as 10 horas  
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eu Vou estudar Brincar ejantar. 

 

 Um Abraço seu filho 

Manoel! 

 

 

Texto 18 

Acari, 30 de abril de 2014 

Querida mãe 

Mãe, hoje eu vou para a casa do amigos  

Fazer um trabalho de grupo. na Bliblioca 

dempois toma sovente e divente! 

 

 Beijo de Murilo. 

 

Pudemos observar que os discentes começaram o bilhete com a expressão ―Querida 

mamãe/mãe‖ e enfatizaram-no usando no corpo do texto o vocativo, mãe, para reafirmar que 

estavam se dirigindo a ela, tornando o texto redundante. Já em relação à expressão citada, 

observamos que foi mencionada de uma maneira formal e não carinhosa, somente para seguir 

a estrutura textual do gênero trabalhado. É tanto que dos 18 textos analisados, 13 usaram essa 

mesma expressão, dois utilizaram mãe e três, o vocativo mamãe. 

 

Gráfico 4 - Expressões usadas na saudação dos bilhetes 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Reparamos que os corpos dos bilhetes mantêm um elo na comunicação escrita, sendo 

breve, objetivo e com linguagem simples auxiliando na intencionalidade das informações 

propostas. Os filhos com o propósito de agradar as mães, a fim de conseguir aquilo que 

desejam: fazer a pesquisa na biblioteca e/ou estudar e depois ir à sorveteria, praça ou pizzaria. 

Vale lembrar que eles são práticos e diretos nas suas declarações: 

 

 

Querida mamãe

Mãe

Mamãe
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Texto 2 

 

Acari-RN, 30 de junho de 2014. 2ª feira 

Mamãe, 

 

Hoje á noite, eu vou para casa de um 

colega estudar para uma prova. 

        Depois vamos para praça do coreto 

comer e ficar passeando pela cidade, volto  

às 22:00 horas. 

Um beijo, 

De seu filho: 

Danilo 

 

Texto 3 

Acari, 30 de junho de 2014. 

Mamãe, 

 

Vou a casa da minha colega  

Ingrid estudar para prova de 

Márcia (Língua Portuguesa) depois vou 

para pizzaria comer pizza vouto 

ás 9:40. 

Com carinho 

Cristhian Matheus 

 

Texto 9 

Acari, 2 de maio de 2014. 

   Querida mamãe, 

Eu vou la pra casa de Natallylá 

para fazer uma pesquisa da mate- 

ria de márcia e depois vou para  

biblioteca pesquisar o assunto. 

     Depois vou lar para sorveteria con- 

vessar com minhas amigas. 

 Um abraço e um 

 Beijo. 

Ass. Ana Letícia 

 

Percebemos, nos textos, que a intenção dos filhos era avisar a mãe onde estavam para 

não deixá-la preocupada. Em seguida, de maneira clara informam que sairão do local 

destinado para se divertirem. 

Texto 15 

Acari, 30 de abril de 2014 

                  Querida mamãe, 

       Hoje à tarde vou para a biblioteca  

estudar com Kelly para a prova de português  

e acho que vai demorar muito pouco. Depois vou  

para a sorveteria, chegarei ás 07:00 em  

ponto. 
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Um Beijo 

 de  

Laura Beatriz 

 

Com o intuito de sair para diversão, eles ainda fazem uma promessa de chegarem 

cedo e cumprirem o que acordaram no bilhete. Vale salientar que dos 18 textos analisados, 11 

alunos colocaram a hora que iriam voltar para casa. 

Texto 5 

Acari, 30 de Junho de 2014. 

Mamãe, 

       Fui estudar na casa de Lívia,  

para a prova de Português, e depois  

nós vamos a casa de Luciélia 

para irmos juntas ao Palácio  

jogar volei. Voltarei ás 18:00  

horas.  

 Beijos     

Emanuelle 

 

Texto 6 

Acari, 30 de junho de 2014. 

    Mãe, 

      Hoje de tarde, eu vou estuda na  

casa de Thalita, para uma prova  

que vai ter amanhã de Língua Portu- 

guesa da professora Márcia. 

      Quando eu sair de lá, eu vou  

passar na praça para brincar com  

as meninas. 

Eu vou voltar de 5:30 hs 

para casa. 

 Um beijo!!! 

Camila Rayane 

 

Ainda em relação à estrutura e organização do bilhete, observamos que quatro alunos 

dos textos 7, 8, 10 e 18 uniram despedida e assinatura, como se estas partes fossem únicas. 

Texto 7 

Acari, 2 de maio de 2014 

         Querida mamãe, 

 

Vou para casa da minha  

colega fazer um dever pra prova  

de amanhã tamben vou pra  

Prassa e não sei que ora  

Eu vou voltar da prassa 

    Eu acho que vou voltar sa 

manhã 

Um beijo de Emília 
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Texto 8 

Acari, 2 de maio de 2014 

                Querida mamãe, 

Eu vou estudar lá na Casa de Ana Letícía para  

fazer uma pesquisa de Português, vamos pesquisar na  

biblioteca. Depois iremos a soveteria para convesamos um  

pouco. 

              Um abraço, Nathálya 

 

Para finalizar os bilhetes, a maioria dos alunos se despede com ―um abraço‖ ou 

―beijos‖ reafirmando que já conhecem a estrutura e organização da escrita do bilhete com 

relação à despedida. 

Texto 4 

Acari, 30 de junho de 2014 

Oi, mãe! 

Vou estudar na casa de uma  

amiga, não deu tempo de avisar  

só que depois vou na rua e   

volto de 23:00 horas da  

noite. Depois conversamos. 

Um beijo, 

Luciele 

 

Texto 15 

Acari, 30 de abril de 2014 

                  Querida mamãe, 

       Hoje à tarde vou para a biblioteca  

estudar com Kelly para a prova de português  

e acho que vai demorar muito pouco. Depois vou  

para a sorveteria, chegarei ás 07:00 em  

ponto. 

                                                                                                         Um Beijo 

                                                                                                               de  

                                                                                                       Laura Beatriz 

 

Após essa despedida notamos que os alunos assinaram o texto como são chamados 

ou invocados costumeiramente e alguns também colocaram corações com forma de declamar 

ou expor o amor que sente por a mãe. 

Texto 16 

Acari, 30 de abril de 2014 

           Querida mamãe, 

   Depois da aula vou a casa de Kauê para fa- 

zer um trabalho de Português. 

   Depois nós vamos para a sorveteria passar um  

tempinho lá. 
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   E por fim vou para casa. 

                                         Beijos    

Márlon 

 

O que surpreendeu foi que somente dois alunos usaram ―ass‖ antes da assinatura, 

comprovando que a observação e a prática de gêneros conhecidos tornam os textos mais 

precisos, coesos e produtivos. 

Texto 9 

Acari, 2 de maio de 2014. 

Querida mamãe, 

Eu vou la pra casa de Natallylá 

para fazer uma pesquisa da Mate- 

ria de márcia e depois vou para  

biblioteca pesquisar o assunto. 

Depois vou lar para sorveteria con- 

vessar com minhas amigas. 

                               Um abraço e um 

                               Beijo. 

                                     Ass. Ana Letícia 

 

Texto 14 

Acari, 30 de abril de 2014 

      Querida mamãe, 

Quero lhe comunicar que hoje a tarde 

vou na sorveteria com Kauê, Jhony e  

Jamily, e apois eu sairda  sorveteria 

eu vou na biblioteca fazer a pesquisa 

mais Jamily quero lhe dizer que vou 

chegar um pouco mais tarde. 

Bjs ! ! !                   Ass: Rayânne 

 
Fim 

 

Quanto ao aspecto de inadequação ortográfica, observamos que somente um aluno 

iniciou o texto com letra minúscula, e três escreveram nomes próprios com a letra minúscula. 

Texto 10 

Acari, 2 de maio de 2014. 

     Querida mamãe, 

eu vou para casa de meu amigo caué 

Por quê vamos fazer uma prova de português  

e depois vamos ao palacio de Esportes  

e depois vamos no vídeo game  

eu volto as 7:00 horas 

fim 

beijo seu filho Jadson 

cristiano 



102 

 

E que em cinco bilhetes foram utilizadas letras maiúsculas em palavras no meio do 

texto, confirmando que os alunos, mesmo com idade entre 10 e 12 anos, ainda continuam em 

fase de construção da escrita, precisando de mais produções para concretizar a aprendizagem 

e o domínio da língua escrita. 

Texto 1 

Acari, 30 de junho de 2014 

Querida mamãe 

Mãe Fui estudar Com ingrid e vou   

Brincar Depois de estudar pois  

Vou Volta Mais Tarde as 10 horas  

eu Vou estudar Brincar e  

jantar. 

        Um Abraço seu filho 

        Manoel! 

 

Texto 12 

Acari, 2 de maio de 2014 

 

Querida mamãe, vou Passar a tarde na Casa do meu  

Colega Para fazer uma Pesquisa depois vou Para  

a lanchonete com o meu Colega Vou chegar em  

Casa as 22h. 

                                                     Um abraço 

Kauan 

 

A necessidade de mais produções é notada também em relação à paragrafação, pois 

em oito bilhetes notamos que o aluno não fez uso desse instrumento de organização textual, 

quer dizer, é preciso práticas significativas e constantes de produções, seguindo modelos pré-

estabelecidos e contextualizados para que os educandos aprendam fazendo uso de gêneros que 

os incentivem a ler e escrever. 

Texto 4 

Acari, 30 de junho de 2014 

Oi, mãe! 

Vou estudar na casa de uma  

amiga, não deu tempo de avisar  

só que depois vou na rua e   

volto de 23:00 horas da  

noite. Depois conversamos. 

Um beijo, 

Luciele 

 

Texto 14 

Acari, 30 de abril de 2014 

      Querida mamãe, 

Quero lhe comunicar que hoje a tarde  
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vou na sorveteria com Kauê, Jhony e   

Jamily, e apois eu sair da  sorveteria  

eu vou na biblioteca fazer a pesquisa  

mais Jamily quero lhe dizer que vou  

chegar um pouco mais tarde. 

Bjs ! ! !                    Ass: Rayânne 

 
                         Fim 

 

Com relação à sintaxe, especificamente ao adjunto adverbial de lugar deslocado, 

observamos dentre os textos analisados que dois alunos separaram adequadamente esse termo 

com vírgula. 

Texto 2 

Acari-RN, 30 de junho de 2014. 2ª feira 

                                            Mamãe, 

        Hoje á noite, eu vou para casa de um  

colega estudar para uma prova. 

        Depois vamos para praça do coreto  

comer e ficar passeando pela cidade, volto   

às 22:00 horas. 

                                                                                              Um beijo, 

                                                                                             De seu filho: 

                                                                                                 Danilo 

 

Texto 6 

Acari, 30 de junho de 2014. 

     Mãe, 

      Hoje de tarde, eu vou estuda na  

casa de Thalita, para uma prova  

que vai ter amanhã de Língua Portu- 

guesa da professora Márcia. 

     Quando eu sair de lá, eu vou  

passar na praça para brincar com  

as meninas. 

     Eu vou voltar de 5:30 hs para casa. 

                                              Um beijo!!! 

                                            Camila Rayane 

 

Porém, mais dois alunos fizeram uso desse tipo de adjunto adverbial e não usaram a 

vírgula, isto é, eles ainda não têm o domínio dessa regra de pontuação. 

 

Texto 13 

Acari, 30 de abril de 2014 

Querida Mamãe 

     Hoje de tarde eu vou sair com minhas amigas  

para biblioteca Estuda Para a prova de   

Português e depois nos vamos para  

sorveteria aí eu volto pra casa de 5 horas 
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Beijos!! 

Stefanie 

 

Texto 15 

Acari, 30 de abril de 2014 

                  Querida mamãe, 

       Hoje à tarde vou para a biblioteca  

estudar com Kelly para a prova de português  

e acho que vai demorar muito pouco. Depois vou 

para a sorveteria, chegarei ás 07:00 em   

ponto. 

         Um Beijo 

                                       de  

Laura Beatriz 

 

4.3 Compreender verso e rima na poesia 

Ao analisar os poemas escritos pelas três turmas dos 5º anos, pudemos observar que 

os alunos conseguiram compreender que o gênero poesia tem suas características próprias 

como estrofes, versos, rimas, temáticas e também se utiliza de uma linguagem literária, 

figurada e acima de tudo subjetiva. Por isso tais categorias serão consideradas nessa análise. 

Ao viajar no universo poético dos versos produzidos pelas crianças constatamos 

particularidades e releituras de poemas lidos; porém, a brincadeira com as palavras, a 

naturalidade, o fazer poético e a familiaridade com o gênero torna-se visível. 

Partindo do pressuposto que a poesia é a arte de criar com palavras, passaremos a 

analisar dezoito poemas feitos pelos alunos. Vale lembrar que por serem crianças entre 10 e 

12 anos, utilizaremos os critérios mais relevantes ao gênero. 

No primeiro poema a ser analisado, uma autoapresentação da aluna Valéria, não foi 

colocado título, porém ela utilizou as características do gênero, o texto foi dividido em quatro 

estrofes, os versos são livres, mas usou rimas internas e externas. A subjetividade está 

presente quando expressa o medo da não obediência à mãe, o receio das consequências 

geradas por essa atitude e comprova a sua consciência em relação ao fato, como também sua 

intimidade com a poesia, quer dizer, o seu desabafo é uma forma de saber que o seu 

pensamento pode ser expresso em versos e com naturalidade. Usou uma linguagem figurativa, 

metáforas inconscientes, quando se auto apresentava nos versos 1 e 2, 4 e 5, 9 e 14 como 

também foi direta na comparação de sua inteligência com outras pessoas. Desse modo 

podemos deduzir que os adultos de sua convivência a elogiam constantemente.  Ao mesmo 

tempo, que usou a ficção, fez menção real aos fatos do cotidiano como o gosto dos estudos, o 

não despertar para o namoro e o escutar e obedecer as ordens da mãe. 
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Texto 1 

Sou a poeta Valéria 

Alegre e esperta 

Gosto de estuda jamais namorar. 

 

Tenho olhos abertos 

Sempre alerto 

Para o que vai passar 

Seja o que for 

Quero olhar. 

 

Tenho os ouvidos atentos 

Para escutar minha mãe falar 

Se não escutar, ela vai prigar 

Posso até apanhar. 

 

Com o lápis eu escrevo 

Sou falente, inteligente como muita gente 

gosto de estudar para a escola camilha. 

Valéria Lafaiete 

No poema que iremos analisar, intitulado Animais, a criança brinca com as palavras, 

descreve seu animal de estimação de forma lúdica, prazerosa e subjetiva. O gato chamado 

Menino conversa com o leitor se apresentando e diz aquilo que mais gosta: receber carinho.  

A criança transferiu essa necessidade de atenção para sua personagem, pois as palavras e os 

versos lhe deram liberdade de expressar os sentimentos e carência.  Levando em consideração 

o gênero, podemos observar que usou somente uma estrofe, os versos foram cortados, porém 

a aluna tem consciência de tal estrutura e fez uso de metáfora nos versos 2 e 6. 

O mais interessante foi a relação que a aluna fez do poema com o gênero Bilhete, 

trabalhado anteriormente, ela usou o vocativo, desenvolveu sua mensagem, fez a despedida e 

assinou. Essa intertextualidade comprova que os gêneros estão em constante transformação e 

mesclados uns aos outros. 

Texto 2 

Animais 

 

Oi, tudo bem? 

Sou um gatinho 

Meu nome é 

Menino minha 

rassa é sianeis 

sou muito pequenino 

gosto muito de arranhar 
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as pessoas uma 

pessoa chega 

eu vou fazer muito 

carinho um 

beijo de menino. 

Maria Emília 

Os poemas 3, 6, 8, 16 e 17 foram uma releitura de o Leilão de jardim de Cecília 

Meireles. Todos possuem título, foram divididos em estrofes que variam entre 3 e 6, os versos 

também oscilam e as rimas são visíveis. A temática utilizada propôs um brincar subjetivo com 

as palavras, promovendo risos e humor, ao mesmo tempo, que comprova outra maneira de 

aprender o gênero através do lúdico e com prazer. Ao desenvolver os versos, os alunos 

também fizeram uso da linguagem figurada com predominância na comparação. 

Texto 3 

LEILÃO DE ANIMAIS 

 

Quem me compra uma lagartixa 

Que achei no meio da pista? 

 

Quem me compra um ninho 

Que é cheio de ovos de passarinho? 

 

Quem me compra um porco 

Que vive bem limpinho e cheiroso? 

 

Quem me compra um leão 
Que tem juba e um coração? 

 

Quem me compra uma cobra 

Que se arrasta e tem veneno que mata? 

 

Quem me compra um livro de animais 

Que ensina a ler e a escrever demais? 

 

(Este é o meu leilão) 

Ronílio 

Texto 6 

Leilão de animais 

 

Quem me compra este gatinho? 

Que é tão bonitinho. 

E esse então; É do tamanho da mão. 

 

Quem me compra este sapo? 

Que pula bem alto. 
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Quem me compra este tatu-bola? 

Que tanto rola. 

 

Quem me compra estes ninhos? 

Que tem tantos ovinhos. 

 

Quem me compra este gavião? 

Que voa bem altão. 

(Este é o meu leilão) 

Marlon 

Texto 8 

Leilão de buque 

 

Quem me compra um buque de flores? 

tem buque de várias cores. 

 

Quem me compra um buque 

cheios de borbuletinhas? 

 

Elas são tão bonitinhas. 

Quem me compra um buque? 

Todo cheio de estrelinhas. 

 

Quem me compra um buque? 

Está cheio de pintinha. 

 

Quem me compra um buque? 

Que está cheio de lacinhos e fitinhas. 

Jamily Sabrina 

Texto 16 

Leilão de jardim 

 

Quem me compra uma mesa com 

bolas e cerejas com recheios e chocolate? 

Quem me compra uma cadera 

Dura feito ferro mais é de madeira? 

 

Quem me copra um macaco 

Esperto e dado e que pula 

De galho em galho é muito 

Espertinho e muito danadinho? 

 

Quem me copra um porco 

Que só veve no esgoto que 

Só fede a biscoito? 

José Henrique 
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Texto 17 

Leilão diferente 

 

Quem me compra um 

Cavalo na fazenda 

Com capim e jumenta? 

 

Quem me compra 

Um cachorro com 

Coleira e corrente? 

 

Quem me compra 

Uma cigarra ela que 

É muito bela? 

 

Quem me compra 

Um porco muito 

Lindo e elegante? 

Maria Eduarda 

O poema Lua, repleto de subjetividade e metáforas revela a grande admiração que o 

autor tem por esse símbolo de inspiração. Tal encantamento é comprovado pelo uso dos 

adjetivos que caracterizam esse ser. Também fez uso de antítese ao dizer que a lua promove 

reflexão de momentos bons e ruins em sua vida. Quanto ao gênero, o poema possui 3 estrofes, 

os versos são livres e rimam. 

Texto 4 

Lua 

Lua que está em 

toda rua 

a lua é maravilhosa 

além disso, iluminosa. 

 

A lua brilha que 

é uma maravilha 

A lua nos faz refletir 

e em nossas mentes repetir 

momentos bons e ruins. 

 

A lua é linda e 

também uma lenda 

Deus a criou perfeita 

a lua é o meu planeta 

preferido. 

Kauê Adriano 
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A criança, na sua expressão ingênua, faz poesia,  ao mesmo tempo que é 

surpreendida, se faz admirar com suas próprias palavras e com seu ponto de vista inesperado 

em relação ao fazer poético. O quarto poema, intitulado A poesia é dividido em três estrofes 

com quatro versos irregulares e rimas, é um metapoema que fala sobre o próprio ato de criar, 

das características do gênero, da temática e dos sentimentos que podem ser expressos pelo 

poeta. 

Texto 5 

A poesia 

 

A poesia podemos criar 

Com ela podemos brincar, 

ler e se divertir 

e ao outro alegrar. 

 

A poesia é um texto criativo 

podemos rimar ou não, 

falar sobre objetos ou ambientes 

ou animais então. 

 

Os poetas criam várias poesias 

E nelas eles contam sentimentos, 

E histórias com vários personagens 

Que tem grandes argumentos. 

Camilo de Léllis 

O deleite de conviver com certas palavras instiga a criação poética, seja ela ficcional 

ou real. O poema Minha história descreve características físicas da autora e de seus parentes, 

é destacado a presença dos pais, enfatizando que esse laço é lei e indestrutível. Podemos 

observar que a estrutura do gênero é conhecida pelo aluno, pois dividiu o poema em 4 

quartetos rimados, usou uma linguagem figurada através da metáfora no primeiro verso e ao 

longo da poesia empregou comparações. 

Texto 7 

Minha história 

É uma simples folha 

Essa é minha história 

mas uma coisa tão boba 

não merece tanta coisa. 

 

Duas coisas importantes 

eu não posso esquecer 

Meu Pai e mãe 

essa lei vai permanecer. 
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Meu cabelos são loiros 

Meus acastanhados 

O da minha irmã e iqual 

O da minha mãe encaracolados 

 

eu sou fofa e bonitinha 

mas eu sou tão alegre 

e muito legal 

gosto muito de animal. 

Maria Fernanda 

O conhecimento infantil oferecido pelos poemas é a captura do instante poético que a 

criança vivencia. No poema As folhas de ofício, o aluno descreve o objeto de forma subjetiva 

e autêntica, contudo utiliza muitas palavras no diminutivo; não faz uso de figuras de 

linguagem, mas deixa claro nos versos o conhecimento adquirido. Estrutura seu poema em 3 

estrofes e faz valer-se de versos irregulares e rimas.  

Texto 9 

As folhas de ofício 

 

Folhas, folhas e mais folhas 

brancas e branquinhas 

são as folhas de ofício 

que voam toda tardezinha. 

 

Elas vem bem embaladinhas, 

Adoram ser desenhadas 

Mas não gostam das lixeirinhas. 

 

Quando são amassadas 

ficam tão tristinhas! 

e quando nasce outras 

já vão logo para as 

casinhas. 

Laura Beatriz 

As crianças, ao apreciar a natureza e as coisas, inundam a poesia de comparações com 

sua sabedoria ingênua, pois fica recolhendo cores, cheiros e palavras que possam descrever 

esse momento de admiração. Assim, o poema As cores da natureza, compara as cores azul, 

verde, amarelo e vermelho aos ambientes naturais. Tais belezas encantam o leitor fazendo-nos 

viajar e imaginar quão formosos são esses elementos. Ao mergulharmos nas inúmeras 

comparações, observamos que o aluno preferiu usar somente uma estrofe com versos brancos 

e irregulares. 
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Texto 10 

As cores da natureza 

 

Na natureza tem 

Um mar de cores 

O riacho, o céu e o mar 

Faz parte do azul. 

A grama, as folhas das árvores 

Participa do infinito verde. 

Os ipês amarelos, o sol 

Que faz parte 

Das riquezas brasileiras. 

O vermelho, o rosa das flores 

Que me espira neste poema 

Para falar da natureza e suas belas cores. 

Emanuelle Deyse 

Ao analisar o poema A boneca, notamos que as palavras conservam em si 

sentimentos que, atrelados com a sonoridade, ganham significados profundos. O brincar e o 

jogo com as palavras se fizeram presentes, o lúdico mais uma vez representou a facilidade que 

a criança tem de transformar seu mundo em versos e que a poesia é algo que podemos levar 

para escola e passar a ser leitura deleite constantemente. A temática é bastante infantil, pois a 

criança descreve seu brinquedo preferido, como também seus próprios medos e perigos. O 

poema é estruturado em 3 quartetos rimados e há presença de comparações no decorrer dos 

versos e também uma hipérbole na nona linha poética.  

Texto 11 

A boneca 

 

Uma boneca bem sapeca 

Sabida por demais 

Saltava como uma peteca 

E gostava sempre de mais. 

 

Conversava com seus amigos, 

Do cachorro ela corria 

Enfrentando os perigos, 

Que quase ela morria. 

 

Conhecida como ―Sapequinha‖ 

Por todos os seus amigos, 

Tem muito medo da galinha 

E ama enfrentar perigos. 

Camila Rayane 
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Ao continuar vivenciando o mundo mágico dos poemas, podemos revelar que a 

criança apresenta uma fonte reflexiva quando expõe suas ideias de forma lúdica, pois a poesia 

traz felicidade quando é original e brinca com o jogo de surpresas sobrevindas da linguagem 

de maneira espontânea e simples. O poema O gatinho é narrativo, tem somente uma estrofe 

com versos rimados, mostra um diálogo entre dois interlocutores que tentam explicar uma 

situação de desespero e ao mesmo tempo justificar o porquê dos latidos do cachorro. A 

linguagem é bem natural, própria de criança, com presença de comparação e da onomatopeia 

quando imita o som desesperado de um cão ao sentir dor, esse recurso deixou a poesia mais 

cômica e atrativa, pois o aluno brincou com as palavras através dos versos. 

Texto 12 

O gatinho 

 

Aonde vai ―gatinho‖? 

Correndo pelo caminho 

É que eu me assustei 

Com um cachorro latindo, 

Acho que ele é Abel. 

_ Abel, porque Abel? 

Pois a menina falava: 

_ Quem matou Abel? 

Pisava na sua patinha 

E ele latia: 

Caim, Caim, Caim!!! 

Luciélia Vivian 

A poesia harmoniza o mundo simbólico na musicalidade, na imagem, na linguagem e 

no significado para estruturar a criação poética. Novamente, jogando com as palavras, no 

poema O pássaro Pardal, o aluno tentou de maneira prática e subjetiva expressar seu 

sentimento em relação ao pássaro. Fez uma brincadeira sonora com os vocábulos, usou uma 

única estrofe com rimas, versos curtos e irregulares; como também compreendeu que para 

escrever um poema é necessário ler, expor suas ideias e conhecimentos de maneira prazerosa 

através de linhas poética 

Texto 13 

O pássaro Pardal 

 

Coitado 

Do pássaro 

Pardal 

Sempre se 

Sentindo mal 
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Todos os acham 

Muito sem sal 

Que sofrimento 

Para o Pardal 

Esse medo 

Tem explicação: 

O faminto 

Gato João. 

 

                         Vitor Danilo  

A natureza continua sendo objeto de admiração e contemplação dos alunos, eles 

explanam seus sentimentos e desejos íntimos, guardados em sonhos e vontade de realização. 

O poema O sol possui duas estrofes, os versos são irregulares e as rimas estão presentes; 

temos o uso de uma linguagem figurada com destaque na sinestesia, nos versos 3 e 4, na 

metáfora evidenciada no verso 5 e na antítese enfatizada nos versos 7 e 8. Podemos também 

frisar que a criança brincou com as palavras e elucidou a sensualidade da lua em relação ao 

sol, pois ela estava nua enquanto ele estava quente, insinuando uma paixão entre os dois 

astros. 

Texto 14  

O sol 

 

O sol ilumina minha 

Casinha 

Com seus raios quentes 
e dourados. 

Esse é o sol da minha 

Vida. 

 

O sol brilha de dia 

de noite vai embora 

mas tem uma amiguinha 

que se chama lua 

que brilha sozinha e 

nua. 

Cristhian Matheus 

A natureza brincante, sensual, inspiradora, poeticamente adivinhadora, faz prolongar o 

tema dos astros. Agora, de forma bastante subjetiva e criativa, o aluno usa as palavras mais 

seriamente, descreve um amor entre o sol e a lua, amor visto e admirado por todos daqui da 

terra. O poema O sol e a lua, dividido em 6 estrofes distintas, com versos irregulares e rimas, 

é recheado de figuras, temos metáfora e sinestesia na segunda estrofe e antítese no verso 25. 
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O aluno propaga em seus versos a temática do amor, expressa seus sentimentos através de 

adjetivos declarados a lua, subentendendo que ele está apaixonado e personificou sua amada, 

ora secreta, e agora exposta para todos. 

Texto 15 

O sol e a lua 

Gosto de ver a lua 

Do jeito que ela é 

Bonita e atraente 

Ilumina meu pensar 

Com sua beleza lunar. 

 

O sol clarea a terra 

O sol suga a água 

O sol é quente 

O sol é diferente. 

 

O sol gosta da lua 

A lua ama o sol 

Em cima das estrelas 

O mundo ficou melhor. 

 

Um dia o mundo parou 

Todos olharam para cima 

Quando todo mundo olhou 

Viu se casando o sol e a lua 

A maravilha se transformou 

E o mundo melhorou. 

 

Quando já estavam casados 

Ninguém parava de olhar 

Os dois bem juntinhos 

Se amavam no lindo mar. 

 

Ninguém sabia diferenciar 

Se estava de noite ou de dia 

Só sei que todos sabiam 

Que eles estavam a se amar. 

 

Joailton 

A poesia é um gênero gratuito de felicidade e/ou tristeza que permite ao leitor o 

reencontro com o mundo simbólico. Então, a criança expressa sua própria verdade e seu 

mundo real, não pela razão, mas pelas emoções sentidas. Dessa forma, analisamos o último 

poema intitulado A minha vida. Nele constatamos a grande subjetividade expressa pelo aluno, 

a temática presente é a vida e a oscilação de seus sentimentos; ora se vê discriminado, ora não 
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se importa. O poema é estruturado em duas estrofes distintas, os versos são brancos e livres; 

também encontramos uma antítese nos versos 3 e 4. Vale salientar que não trabalhamos 

figuras de linguagem, mas por que tiveram contato com variados poemas, os alunos usam esse 

recurso linguístico de maneira espontânea. 

Texto 18 

A minha vida 

 

Minha vida é assim 

Um dia tou feliz 

Outro dia tou triste 

Mas sempre me divirto 

E qualquer canto. 

 

Mas também passo o maior mico 

As pessoas da minha escola 

Ficam dizendo que sou nego 

Mas eu não mim porto. 

O que importo não é o que tá fora 

Mas sim o que está dentro 

No coração das pessoas. 

Gabriel Thiago 

4.4 Buscar o encanto da fábula 

É sabido de todos que a fábula é um gênero narrativo surgido há séculos, 

apresentando histórias de caráter moral e alegórico, com personagens sejam animais ou mitos 

sempre a transmitir alguma lição de vida. E a partir de leituras de um gênero literário tão 

encantador, bastante presente na atualidade e que ainda exerce poder de atração sobre as 

crianças, por ser uma leitura curta e divertida, realizamos muitas produções significativas. 

Assim, fizemos a coleta de dezoito fábulas produzidas pelos alunos das três turmas dos 5º 

anos as quais passamos a analisar levando em consideração alguns aspectos composicionais e 

gramaticais. 

Vale salientar que o nosso estudo destaca a utilização dos gêneros como fomento de 

leitura e produção, que o importante é o aluno reconhecer tal gênero e suas características 

para usá-los em qualquer situação comunicativa, seja oral ou escrita. 

O primeiro ângulo a examinar são os aspectos composicionais. Os textos de 1 a 6 são 

da turma C, seguem as apresentações gerais do gênero fábula em termo de características e 

elementos constituintes: título, tempo, espaço, discurso, aspectos humanos, componentes e 

moral. 
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Já o segundo ângulo são os aspectos gramaticais, justificado pelo motivo de que no 

início do ano letivo, boa parte dos alunos não fazia uso desses elementos – acentuação, desvio 

na ortografia, paragrafação, pontuação, repetição, separação silábica e uso indevido de letras 

maiúsculas – nas suas produções narrativas. Vale lembrar que os textos produzidos para o 

corpus da pesquisa não foram revisados e nem corrigidos, para podermos classificá-los com 

mais precisão em relação à positividade de usarmos os gêneros textuais em sala de aula como 

incentivo para qualquer atividade de leitura e, consequentemente, de produção. 

Diante do exposto e considerando leituras e apontamentos que caracterizam a fábula, 

com fundamentação comprovadamente de caráter ficcional, esses seis textos apresentam tais 

requisitos. Em relação à narrativa, os alunos desenvolveram-na em ordem sequencial, 

mantiveram a progressão de ideias compondo um texto simples, porém completo em seu 

propósito de deixar um ensinamento de vida através de suas personagens. 

A seguir são transcritos os textos, tal qual foram escritos, para evidenciar a produção 

dos alunos em relação ao gênero que será analisado de agora em diante. Ver textos de 1 a 6 

para análise: 

Texto 1 

O Elefante e o Rato 

 

Serto dia um Elefante estava 

Tomando banho de lama e aconteceu 

o imprevisto, um caçador! 

        Na quele tempo as presas de  

elefante era muito valiosas 

e derrepente um elefante foi  

pego nas redes do caçador, ele 

pensou: ―eu não vou sobreviver‖ 

e derrepente um ratinho apareceu 

e ruel as cordas das redes 

e ele já souto agradeceu 

dissendo: ―você é tam pequenino, 

mais é muito esperto‖ e eles 

foram amigos para sempre 

sempre se ajudando. 

 

Moral da história: Nem o mais forte 

é o mais esperto. 

                                  Samuel Leão 
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Texto 2 

A onça e o macaco 

 

     Na floresta havia muitos animais,  

mais tinha dois animais que não 

se entendinham, a onça e o maca- 

co passavam o dia Brigando. O macaco 

muito Brincalhão e a onça muito  

Raivosa a estressava todo dia, 

a onça que dormia de dor de cabeça  

Porque o macaco não Parava de  

atazanar a onça. Serto dia, a onça 

ficou tão Brava com o macaco 

e correu atrás do macaco, correu e 

Correu até que agarrou o macaco. 

     O macaco disse que atazanava  

a onça por diversão e Pediu des- 

culpas, a onça aceitou e ficarão 

amigos. Invez de passar todo 

 dia brigando agora é todo  

dia brincando. 

 

Moral: não faça aos outros o que 

não deseja pra si. 

                             Kauan 

 

Texto 3 

O pinguim e o tubarão 

 

     Em um dia muito feio, o tubarão acor- 

dou para ir brincar com o pinguim, 

eles eram melhores amigos; o pinguim  

não estava muito bem com o tubarão 

porque ele tinha trocado o pinguim  

para ir brincar com o peixe. E então  

ele pediu desculpas, mais o pinguim não  

aceitou. O tubarão foi pra casa  

e logo ficou triste porque todo  

os pinguins estavam brincando com os tuba- 

rões, menos ele. Então o pinguim viu  

o estado do tubarão e foi pedir  

desculpas por ele ser tão orgulhoso  

naquela hora e então os dois volta- 

ram a ser amigos e foram felizes pa- 

ra sempre. 

 

Moral: Antes tarde do que nunca. 

                              Fernanda 
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Texto 4 

O gato e o rato 

 

Serto dia um ratinho está paceando 

quando o gato chegou e disse: 

 _ Olá você vai para casa sozinho,  

em senhor ratinho? 

_ Sir minha namorado sair  

sedo, acho que vou, mais sir  

ela sair tarde, não. 

 Mais o gato estava pesando notra 

coisa, mais na imtenção de matar  

o ratinho. 

 Aí o ratinho foi para casa sozi- 

nho e o gato foi atrais. 

Mais eles foram atrais e  

uma pessoa foi atrais deles: 

o gato comeu o rato, o gato  

foi atropelado e a esposa ficou viú- 

va. 

 

Moral: Aqui se faz, aqui se paga. 

                           João Antônio 

 

Texto 5 

O LEÃO E O RATO 

 

Certo dia um leão que passava por  

ali viu um elefante pisando em um rato,  

o leão ajudou a o rato escapar. 

 O leão já velho e casado, deitou  

em umas folhas que era uma armadinha 

que um caçador tinha feito. O rato lenbrou 

do favor que o leão tinha feito por ele  

e roeu a corda e soltou o leão que  

fugiu correndo com o rato. 

 

Moral: ―Uma boa ação se paga com outra‖. 

                                     Valéria Lafaete 

 

Texto 6 

 

O leão e o ratinho 

 

Era uma vez um ratinho que  

corria perigo, um casador tinha feito  

uma armadilha para ele. Quando veio  

um leão e o salvou da ama- 

rdilha e o ratinho quando o  

leão salvou  

ele ficou muito feliz e assim  

o rato e o leão fo- 
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ram fazer uma brincadeira é  

um piquenique. 

Quando a mãe do rato vio ele  

com o leão! Ela disse: ―meu  

filho pode sair de perto  

dele que ele é perigoso‖. ―não  

mãe, ele não é perigoso,  

ele me salvou de uma ama- 

rdilha que um cassador de  

rato queria me  

pegar para me premder‖. 

 

                               Maria Emília  

 

 Dessa forma, elaboramos as tabelas, em função das ocorrências apresentadas, para 

tornar mais evidentes as considerações anteriores e contribuir para esclarecimentos futuros. 

As tabelas foram organizadas em dois quadros distintos a informar: o primeiro com 

exemplificações quanto aos aspectos composicionais e, o segundo aos gramaticais. Em 

seguida, podemos fazer a leitura dos quadros e comprovar as palavras ditas anteriormente. 
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Quadro 9 – Aspectos Composicionais - Turma C 

Texto Título Tempo Espaço Discurso Aspectos humanos Componentes Moral 

1 Presente Usado de forma incerta 

em Certo dia – na linha 

1. 

Usado como tempo 

passa- 

do em Naquele tempo 

– linha 4. 

Há dois usos da 

expressão derrepente – 

na linha 6 e  9. 

Não mencionado, 

mas está implícito 

ser na floresta 

Uso do diálogo em ―você é tam 

pequenino, mais é muito esperto‖ 

- nas linhas 12 e 13. 

Exposição do pensamento em ―eu 

não vou sobreviver‖ – na linha 8. 

Sentimento de 

derrota – na linha 8. 

Solidariedade – na 

linha 10. 

Agradecimento – 

nas linhas 12 e 13. 

Presente Presente 

2 Presente Usado de forma incerta 

em Serto dia – na linha 

9. 

Na floresta – na 

linha 1. 

Indireto Opressão – nas 

linhas 8 e 9. 

Arrependimento- na 

linha 14. 

Perdão – na linha 

15. 

Presente Presente 

3 Presente Ocorre em dois 

momentos: Em um dia 

muito feio – na linha 1 

– e em naquela hora- 

na linha 14. 

Não determinado, 

mas ocorre no 

mar. 

Indireto Orgulho e egoísmo 

– nas linhas de 6 a 

8. 

Arrependimento - 

nas linhas de 11 a 

13. 

Perdão – nas linhas 

14 e 15. 

Amizade – nas 

linhas 3 e 14. 

 

Presente Presente 

4 Presente Tempo indeterminado 

em Serto dia – na linha 

1 

Não determinado, 

mas subentendem 

que as ações  

ocorrem na rua. 

Ocorre diálogo em _ Olá você vai 

para casa sozinho, em senhor 

ratinho?nas linhas 3 e 4. 

Como também em _ Sir minha 

Esperteza - nas 

linhas 3 e 4. 

Ingenuidade - nas 

linhas 5 a 7. 

Presente Presente 
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namorado sair sedo, acho que vou, 

mais sir ela sair tarde, não. – nas 

linhas de 5 a 7. 

Violência – nas 

linhas 15 e 16. 

5 Presente Tempo indeterminado 

em Certo dia–na linha 

1 

Não determinado, 

mas acontece em 

uma floresta. 

Indireto Solidariedade – na 

linha 3 

Compaixão e 

Reconhecimento – 

nas linhas de 6 a 8. 

Mistura entre 

desenvolviment

o e desfecho 

Presente 

6 Presente Ocorre em quatro 

momentos: Era uma 

vez – na linha 1 e com 

a conjunção Quando – 

nas linhas 3, 5 e 11. 

Não determinado, 

mas acontece em 

uma floresta. 

Há duas ocorrências de diálogo 

em: ―meu filho pode sair de perto 

dele que ele é perigoso‖ – nas 

linhas de 12 a 14; e ―não mãe, ele 

não é perigoso, ele me salvou de 

uma amardilha que um cassador 

de rato queria me pegar para me 

premder‖ – das linhas  14 a 19. 

Felicidade – na 

linha 8. 

Amizade – nas 

linhas 14 e 15. 

Desconfiança – nas 

linhas 12 a 14. 

Gratidão – nas 

linhas 14 a 19. 

Ausência do 

desfecho 

Ausente 

Fonte: Dados da pesquisa  
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Em todos os textos analisados, o título estava presente, mostrando que os alunos ao 

lerem as narrativas perceberam que esse elemento era essencial para o desenvolvimento do 

enredo, como também provocação para leitura integral do texto. 

Quanto ao tópico tempo, em todos os textos foram empregados marcadores 

temporais, seja de forma determinada ou indeterminada. A maioria das expressões usadas foi: 

naquele tempo, de repente, em um dia, naquela hora, era uma vez e quando. A utilização 

desses recursos situa a narrativa no tempo decorrido pelos personagens e a reafirmação de 

quando a história aconteceu. 

Em relação ao espaço, constatamos que os alunos dos textos 1, 2, 5 e 6 escolheram a 

floresta como lugar da narrativa, no texto 3 foi usado o mar e o outro preferiu localizar o 

enredo na rua. Como podemos observar, esse elemento narrativo estava presente em todos os 

textos, comprovando que a aprendizagem foi significativa. 

Já em relação ao discurso utilizado nos textos, constatamos que os textos 1, 4, e 6 

fizeram uso do diálogo empregando adequadamente a pontuação: travessão e aspas, indicando 

a fala das personagens.  Enquanto que nos textos 2, 3 e 5 estão presentes o discurso indireto.  

Quanto ao ponto dos aspectos humanos, quer dizer, virtudes, defeitos e ações 

desenvolvidos pelos personagens, mas que representam a personificação fiel do ser humano, 

encontramos vários: solidariedade, agradecimento, opressão, egoísmo, arrependimento, 

perdão, esperteza, ingenuidade, violência, compaixão, felicidade, amizade e desconfiança. 

Todos esses aspectos fazem parte da nossa vida, quer dizer, da nossa personalidade. 

O mais relevante nessa análise em relação ao gênero fábula são os componentes 

estruturais do enredo como a introdução, o desenvolvimento das ideias coerentemente e o 

desfecho. Constatamos que todos os seis textos apresentaram tais constituintes, porém no 

texto 5 houve uma junção do desenvolvimento e o desfecho da fábula; enquanto que o texto 6 

não há, de nenhuma forma, o desfecho, deixando a narrativa incompleta, precisando de 

informação para sua compreensão. 

O último tópico a ser analisado é a moral da história, presente em 5 textos. Vale 

salientar que alguns alunos criaram seus ensinamentos e outros usaram como moral 

provérbios conhecidos e trabalhados em sala. Os princípios utilizados têm relação com as 

histórias escritas, assim deixando-as coerentes. Destacamos também, que somente o texto 6 

não foi colocado esse recurso, talvez por falta de leitura após a produção ou por 

esquecimento. 

Após verificarmos os aspectos composicionais, passaremos a analisar os gramaticais. 

Seguiremos como base o quadro seguir: 
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Quadro 10 – Aspectos gramaticais – Turma C 

Textos Acentuação Ortografia Paragrafação Pontuação Repetição Separação silábica Uso indevido de letras 

maiúsculas 

1 Sem caso de 

desvio 

Há 1 inadequação 

na palavra Serto 

na linha 1. 

Há outra 

inadequação na 

linha 4, a palavra 

Na quele foi 

grafada separada. 

Há duas         

inadequações na 

palavra derrepente 

– linhas 6 e 9. 

1 inadequação 

com o verbo ruel – 

linha 10. 

Há duas 

inadequações na 

linha 12, o verbo 

dissendo e o 

advérbio tam. 

1 inadequação 

com a conjunção 

mais – na linha 13. 

Há 1 ausência 

na linha 13. 

Ausência de 

vírgulas nas 

linhas 1 e 4, 

como também 1 

ponto final na 

linha 13. 

Há cinco repetições 

da conjunção 

aditiva e – nas 

linhas 6, 9, 10, 11 e 

13. 

Há duas repetições 

da palavra 

derrepente nas 

linhas 6 e 9. 

Há duas repetições 

da palavra sempre 

nas linhas 14 e 15. 

Sem caso Há duas inadequações, o 

da palavra Elefante na 

linha 1 e, o do verbo 

Tomando na linha 2. 

2 Sem caso de 

desvio 

Há 1 inadequação 

com a palavra 

mais na linha 2. 

Há 1 inadequação 

com o verbo 

entendinham na 

linha 3. 

Há 1 inadequação 

Há 1 ausência 

na linha 9. 

Ausência de 

vírgula na linha 

4.  

Há três casos de 

repetição 

desnecessária da 

palavra macaco nas 

linhas 10, 11 e 12. 

Há duas repetições 

da palavra dia nas 

linhas 17 e 18. 

Há dois casos corretos 

de separação. Da 

palavra maca-co na 

linha 3 e da palavra 

des-culpas na linha 14. 

Há 7 casos indevidos nas 

linhas 4, 5, 6, 8, 10, 12 e 

14. 
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com a palavra 

sertona linha 9. 

Há 1 inadequação 

com a palavra 

invez na linha 16. 

Há três repetições 

do verbo correu nas 

linhas 11 e 12. 

Há cinco repetições 

desnecessárias da 

palavra onça nas 

linhas 7, 9, 13, e 14. 

3 Sem caso de 

desvio 

Há 1 inadequação 

da conjunção mais 

na linha 7. 

Há 1 inadequação 

da preposição pra 

na linha 8. 

 

Ausência de 

parágrafos nas 

linhas 8 e 11. 

Ausência de um 

ponto final na 

linha 14. 

Há quatro 

repetições da 

palavra pinguim nas 

linhas 3, 5, 7 e 11. 

Há três repetições 

da palavra tubarão 

nas linhas 4, 8 e 12. 

Há duas repetições 

da palavra então nas 

linhas 11 e 14. 

Há cinco repetições 

da conjunção e nas 

linhas 6, 9, 12, 14 e 

15. 

Há quatro casos de 

separações corretas. 

Do verbo acor-dou na 

linha 1, da palavra 

tuba-rões na linha 10, 

do verbo volta-ram na 

linha 14 e da 

preposição pa-ra na 

linha 15. 

Sem caso 

4 Sem caso de 

desvio 

Há 2 inadequações 

na linha 1 com as 

palavras serto e 

paceando. 

Há 1 inadequação, 

repetida nas linhas 

5 e 6 da palavra 

sir. 

Há 1 inadequação 

da palavra sedo na 

linha 6. 

Há 1 inadequação, 

repetida nas linhas 

8 e 9 da palavra 

Presente  Ausência de 

vírgulas nas 

linhas 1, 3 e 5. 

Há três repetições 

da palavra atrais nas 

linhas 12, 13 e 14. 

Há duas separações 

corretas, a palavra 

sozi-nho na linha 11 e 

a palavra viú-va na 

linha 16.  

Sem caso 
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mais. 

Há 1 inadequação 

do verbo pesando 

na linha 8, como 

também da palavra 

notra. 

Há 1 inadequação 

da palavra 

imtenção na linha 

9. 

Há 1 inadequação, 

repetida nas linhas 

12, 13 e 14 da 

palavra atrais. 

5 Sem caso de 

desvio 

Há 1 inadequação 

do verbo lenbrou 

na linha 6. 

Ausência de 

parágrafo na 

linha 6. 

Ausência de 

vírgula na linha 

1. 

Repetição da 

conjunção e na 

linha 8. 

Sem caso Sem caso 

6 Acento 

indevido da 

conjunção e (é) 

na linha 9. 

Há 1 inadequação 

da palavra casador 

na linha 2. 

Há 1 inadequação, 

repetida nas linhas 

4 e 16 da palavra 

amardilha. 

Há 1 inadequação 

do verbo vio na 

linha 11. 

Há 1 inadequação 

da palavra 

cassador na linha 

17. 

Há 1 inadequação 

do verbo premder 

na linha 19. 

Ausência total 

de parágrafos 

Uso inadequado 

da exclamação 

na linha 12. 

Repetição da 

conjunção e nas 

linhas 4, 5 e 8. 

Repetição da 

conjunção quando 

nas linhas 3 e 5. 

Há dois casos de 

separação inadequada 

com a palavra ama-

rdilha nas linhas 4 e 

16. 

Há 1 separação correta 

do verbo fo-ram na 

linha 8. 

Sem caso 

Fonte: Dados da pesquisa 



126 

 

Nos textos 1, 2, 3, 4 e 5, quanto ao uso da acentuação, podemos observar que os 

alunos empregaram corretamente as regras nas palavras que necessitavam tal recurso 

linguístico. Todavia, no texto 6, encontramos uma colocação indevida de acento agudo. O 

aluno colocou acento na conjunção e transformando-a em verbo de terceira pessoa é. 

Quanto aos problemas de ortografia, verificamos um índice muito grande de casos. 

No texto 1 há 8 inadequações, sejam por troca de letras devido a semelhança de som ou por 

acréscimo de letras, também devido a similaridade nos sons emitidos pelos fonemas das 

consoantes. No texto 2 encontramos quatro desvios ortográficos  e no texto 3, somente dois. 

Houve troca da conjunção adversativa mas pelo advérbio de intensidade mais em ambos os 

textos, como também a presença da língua falada no verbo entender e na preposição para. 

Também nos dois textos constatamos a troca de letras por semelhança de som. 

Ainda analisando a ortografia, notamos que o texto 4 apresenta oito inadequações 

em relação a grafia de palavras por troca, omissão e acréscimo de letras. Todas em função da 

presença da língua falada e similaridade entre os sons consonantais. Já o texto 5  há somente 

um desvio quanto ao uso do m antes da consoante b, mostrando a falta de atenção ao grafar 

vocábulos com essas regras. E para finalizar esse aspecto, detectamos no texto 6 a quantidade 

de 5 inadequações, sendo todas  por troca de letras. 

Quanto à paragrafação, observamos que houve ausência nos textos 1, 2, 3, 5 e 6. 

Somente o texto 4 usou corretamente o recurso. Tal ausência compromete a compreensão da 

narrativa deixando as ideias sobrepostas.  

Já o aspecto pontuação, notamos que os alunos tiveram preocupação ao produzir 

suas fábulas, pois encontramos poucos casos de desvios em todos os textos analisados. O sinal 

de pontuação mais recorrente foi a falta de vírgulas, em sequência veio a ausência de ponto 

final. Também percebemos um uso inadequado de uma exclamação no texto 6. 

Outro tópico que investigamos foi a repetição de palavras ao longo da narrativa. 

Constatamos que esse desvio está presente em todos os textos, seja a repetição de conjunções, 

substantivos ou verbos e, podemos afirmar que a não utilização dos elementos coesivos é 

porque os alunos ainda estão em processo de aquisição da linguagem escrita. 

O seguinte ponto que examinaremos é a separação silábica, esse recurso foi usado 

em todos os textos de forma correta, observando as regras de sua utilização. Somente houve 

desvio no texto 6, onde o aluno separou o substantivo armadilha de forma incorreta. Ao 

analisar essa separação podemos perceber que o aluno também a grafou equivocadamente, por 

isso teve dificuldade em fazer tal divisão silábica. 
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O último item que veremos é o uso indevido de letras maiúsculas, desvio recorrente 

também em outros gêneros textuais. Nas fábulas em estudo podemos notar que no texto 1 

houve dois casos e no texto 3 houve 7 casos de distanciamento da norma padrão. Nos demais 

textos não houve caso desse desvio. 

Para prosseguirmos as análises do gênero fábula destacaremos os textos 7, 8, 9, 10, 

11 e 12, todos da turma B. 

Texto 7 

A cadelinha 

 

Certo dia, uma cadelinha chamada Lili.  

Ela não tinha um namorado e queria  

ter, então passou jogando todo o seu char- 

me em frente à casa do cachorrinho  

mais bonito do bairro e ele se apaixo- 

nou por ela. Então no outro dia ele pediu  

ela em namoro e ela aceitou. 

Ela queria mais namorados então ela  

passou jogando todo o seu charme em  

frente da casa do cachorrinho mais lindo  

da cidade, então ele pediu ela em namoro  

e ela aceitou. Ele marcou um encontro  

com ela e quando ela estava voltando  

com ele, o outro namorado viu e acabou  

o namoro e o outro namorado também.  

Aí ela ficou sossinha de novo. 

 

Moral: Quem quer muito acaba sem nada no final.           

                                                         Laura Beatriz  

 

Texto 8 

O cavalo e o leão 

 

Numa bela noite, um fazendeiro foi deixar  

um cavalo no estábulo, ele tinha acabado de  

comprar mas direpente apareceu um leão.  

E ele disse: _ Oi pequeno cavalo, como vai? 

Disse o leão. 

O pequeno cavalo morendo de medo  

disse: _ Tudo e você? _ Também – disse o leão. 

O pequeno cavalo disse assustado: 

_ Porfavor, não min coma! 

Falou o pequeno cavalo. 

_ Quem disse que eu iria comer você? 

Perguntou o leão. 

_ Ningém, mas você gosta de comer peque- 

nos cavalos, né? 

_ Não só gosto, mas vou comer. 

Disse o leão. 

Em quanto o pequeno cavalo gritava. 
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A sua mãe chegou e ele, o leão, logo  

ficou todo tremendo, pos a mãe dele era  

mas alta do que ele. Daí o cavalo deu  

um grande coisse nos olhos e ele ficou  

sego e assim o potrinho ficou bem  

feliz. 

 

Moral: Não se aproveite dos pequenos. 

Jamily Sabrina  

 

Texto 9 

O papagaio e o coelho 

 

Certo dia, numa fazenda rica, morava um coelho chamado Leonardo,  

e em outra fazenda vizinha a fazenda rica, morava um umilde papagaio  

chamado Alfredo. Ele tinha uma esposa chamada Isis, e uma filha  

que se chamava Afrodite, ela tinha apenas 1 aninho e já era esperta;  

quando tinha um entruso em seu local fazia uma armadilha, e o  

capiturava e levava-o para a cadeia de animais.  

Quando ela ficou maior começou a trabalhar de delegada,  

mais já tava cansada de tomar de conta de tudo, e então  

ela saiu para procurar outro emprego. 

O coelho esperto enganou Afrodite dizendo que tinha um ótimo  

tabalho para ela, Mas ela pensou e falou: 

_ Você coelho tem cara de ser confiável então eu aceitei o emprego.  

E ela acreditou no coelho. O coelho fez uma armadilha e sequestrou  

ela, mas ela deu um jeito de se soltar e colocou o coelho na  

cadeia. 

 

Moral: Não acredite em quem não conhece. 

Rayanne Larissa 

 

Texto 10 

O ganso dos ovos de prata 

 

Era uma vez um ganso muito  

estiloso e cuidadoso, ele era o querido  

da casa, mais ninguém sabia que o  

ganso era uma gansa. 

Certa manhã, o dono foi olhar  

como estava o ganso tinha um  

ovo de prata no ninho. O fazendeiro  

corredo para contar a família,  

mais também o que ninguém sabia  

mesmo era que o ganso falava e tam- 

bém os outros. 

O ganso falou para seus amigos  

animais que tinha acontecido uma  

coisa estranha, ele tinha botado  

um ovo de Prata. Então os seus  

amigos falaram: ―Você não é ganso, você  

é uma gansa‖. A gansa ficou chocada,  

mais depois ficou feliz e o fazendeiro  
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mais ainda por ficar rico. 

 

Moral: As aparências enganam. 

                                             Alexsandro  

 

Texto 11 

O leão e o camaleão 

 

Certo dia o leão encontrou um camaleão  

que lhe disse: _ Olá amigo. _ Como assim  

amigo? Nem te conheço. Disse o leão. Respon- 

deu o camaleão: ―Como assim não me conhece,  

somos praticamente parentes!‖ _ Sou um  

leão e você um camaleão, como  

podemos ser parentes? Perguntou o leão. 

_ Eu sou um cama-leão, entendeu cama  

e leão. Respondeu o cama-leão. _ Que ri- 

dículo. Disse o leão. Então o cama-leão 

voltou para casa com cara de emburrado. 

No dia seguinte o leão machucou a  

pata e não pode voltar para casa, derre- 

pente o cama-leão apareceu e ajudou  

o leão a voltar para casa, então o  

leão disse: 

_ Obrigado meu caro amigo! 

                     Camillo de Lellis 

 

Texto 12 

A cobra e o sapo 

Em um Certo dia uma Cobra estava  

passeando em busca de um animal para  

Comer, ele logo avistou um sapo muito apetitoso. 

Bem ligeiro Chegou perto do sapo e o ani- 

mal Com muito medo disse: ―Por favor, não  

me mate‖. A Cobra pensou e disse: _ pensando  

melhor eu não quero você verde é muito  

pequeno, não vai acabar Com o meu apetite.  

O sapo disse: ―Obrigado. Depois eu te  

ajudarei‖. 

A cobra rio dizendo: ― nunca você me ajudará‖. 

Depois de um tempo a Cobra tava procurando  

Comer até que de repente foi amarrada por uma  

rede, Quanto mais a Cobra tentava se escapar mais  

ela era apertada. De repente o Sapo apareceu e  

Começou a morder a rede até soltar a cobra. 

A cobra disse: ―obrigado seu sapo‖. 

 

Moral: Nunca deve-se desconfiar de quem  

você não sabe nada. 

                                                      José Eduardo 
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As seguintes análises seguirão também os mesmos critérios utilizados nos textos da 

turma C, começaremos pelos aspectos composicionais em sequência destacaremos os 

gramaticais. Para iniciarmos o estudo mostraremos os dois quadros equivalentes: 
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Quadro 11- Aspectos Composicionais – Turma B 

Textos Título Tempo Espaço Discurso Aspectos humanos Componentes Moral  

7 Presente  Usado de forma 

imprevista em Certo 

dia – na linha 1. 

Usado como tempo 

determinado em 

Então no outro dia–  

na linha 6. 

Há uso da 

conjunção Quando 

– na linha 13. 

Nas ruas da 

cidade. 

Indireto Ambição – em quase 

todo o texto. 

Sentimento de derrota – 

na linha 16. 

 

Presente  Presente  

8 Presente  Ocorre na expressão 

Numa bela noite – 

na linha 1. 

No estábulo de 

uma fazenda – na 

linha 2. 

Ocorre diálogo 7 vezes em: _ Oi 

pequeno cavalo, como vai? – na linha 

4; _ Tudo e você? _ Também – na 

linha7; _ Porfavor, não min coma! – 

na linha 9; _ Quem disse que eu iria 

comer você? – na linha 11; _ 

Ningém, mas você gosta de comer 

pequenos cavalos, né? – na linha 13 e 

_ Não só gosto, mas vou comer. – na 

linha 15. 

Falsidade – das linhas 4 

a 15. 

Desespero – na linha 17. 

Proteção – das linhas 18 

a 21. 

 

Presente  Presente 

9 Presente  Ocorre em três 

momentos: Certo 

dia – na linha 1 e 

Quando  2 vezes – 

nas linhas 5 e 7.  

Acontece em uma 

Fazenda rica. 

Ocorre diálogo 1 vez em:    _ Você 

coelho tem cara de ser confiável 

então eu aceitei o emprego. – na linha 

12. 

Esperteza – nas linhas 

10, 11 e 13. 

Confiança – na linha 12. 

Justiça – nas linhas 14 e 

15. 

 

Presente  Presente  
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10 Presente  Ocorre em dois 

momentos: Era uma 

vez – na linha 1 e 

Certa manhã – na 

linha 5. 

Não determinado, 

mas subentendem 

que as ações  

ocorrem em uma 

fazenda.  

Ocorre diálogo 1 vez em _ ―Você não 

é ganso, você é uma gansa‖. Na linha 

16. 

Ingenuidade – das linhas 

12 a 14. 

Felicidade – na linha 18. 

Presente  Presente 

11 Presente  Tempo 

indeterminado em 

Certo dia –na linha  

1. E preciso em: No 

dia seguinte – na 

linha 12. 

Não determinado.  Ocorre diálogo 6 vezes em : _ Olá 

amigo. _ na linha 2; _ Como assim 

amigo? Nem te conheço. - nas linhas 

2 e 3; ―Como assim não me conhece,  

Somos praticamente parentes!‖ – nas 

linhas 4 e 5; 

Sou um leão e você              um 

camaleão, como podemos ser 

parentes? – das linhas 5 a 7; _ Eu sou 

um cama-leão, entendeu cama e leão.  

– na linha 8         e _ Que ridículo. – 

linha 9. 

Desprezo – na linha 3. 

Arrependimento – nas 

linhas 14 e 15. 

Presente  Ausente 

12 Presente  Ocorre em 2 

momentos: Em um 

certo dia – na linha 

1 e Depois de um 

tempo – na linha 12. 

Não determinado, 

mas acontece no 

habitat natural 

dos animais.  

Há 5 ocorrências de diálogos em: 

―Por favor, não me mate‖ – na linha 

5; _ pensando melhor eu não quero 

você verde é muito pequeno, não vai 

acabar Com o meu apetite. – das 

linhas 6 a 8; ―Obrigado. Depois eu te 

ajudarei‖ – nas linhas 9 e 10;       ― 

nunca você me ajudará‖ – na linha 

11;  e por fim ―obrigado seu sapo‖ – 

na linha 17. 

Felicidade – na linha 8. 

Amizade – nas linhas 14 

e 15. 

Desconfiança – nas 

linhas 12 a 14. 

Gratidão – nas linhas 14 

a 19. 

Presente  Presente  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Verificando os tópicos título, componentes e moral, constatamos que em todos os 

textos os alunos fizeram adequadamente uso desses recursos. A prática de leitura e produção 

desse gênero fez com que sua composição fosse captada e reproduzida compativelmente às 

características da fábula. 

Quanto ao ponto tempo, em todos os textos foram empregadas expressões e 

conjunções temporais, seja de forma determinada ou indeterminada. Boa parte das expressões 

usadas foi: certo dia, no outro dia, quando, numa bela noite, era uma vez, certa manhã, no 

dia seguinte, em um certo dia e depois de um tempo. A utilização desses recursos situa o 

enredo da fábula no tempo, que fora transcorrido pelos autores e vividos pelos personagens, 

assim reafirmando quando a história aconteceu. 

Com relação ao tópico espaço, averiguamos que os alunos variaram os lugares de 

suas narrativas. O texto 7 usou as ruas da cidade; o texto 8, um estábulo;  os textos 9 e 10 

empregaram a fazenda como cenário e o texto 12, o habitat natural dos animais. Somente o 

texto 11 não fez menção a esse componente. Como podemos observar, esse elemento 

narrativo estava presente em quase todos os textos, comprovando que a aprendizagem foi 

precisa e significativa. 

Quanto ao discurso utilizado nos textos, constatamos que os textos 8, 9, 10, 11 e 12 

fizeram uso do diálogo empregando adequadamente a pontuação: travessão e aspas, indicando 

a fala das personagens.  Enquanto que no texto 7 está presente o discurso indireto.  

Já em relação ao item dos aspectos humanos, quer dizer, comportamentos, virtudes, 

defeitos e ações desenvolvidos pelos personagens, mas que representam a personificação leal 

do ser humano. Assim, descobrimos vários: ambição, falsidade, desespero, proteção, 

arrependimento, esperteza, confiança, justiça, ingenuidade, felicidade, desprezo, amizade, 

desconfiança e gratidão. Todos esses aspectos fazem parte da nossa vida, quer dizer, da nossa 

personalidade recheada de sentimentos bons ou ruins. 

 Na sequência faremos a análise dos aspectos gramaticais a partir do quadro abaixo: 
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Quadro 12 – Aspectos gramaticais -Turma B 

Textos Acentuação Ortografia Paragrafação Pontuação Repetição Separação 

silábica 

Uso indevido 

de letras 

maiúsculas 

7 Sem caso de 

desvio 

Há 1 inadequação na 

palavra Sossinha na linha 

16. 

 

Há 1 ausência na 

linha 12. 

Há 1 uso indevido 

de ponto final no 

lugar de  vírgula 

na linha 1. 

Ausência de 

vírgula na linha 8. 

Há seis repetições da 

conjunção aditiva e – 

nas linhas 5, 7, 12, 13, 

14 e 15. 

Há quatro repetições 

da conjunção então 

nas linhas 3, 6, 8 e 11. 

Há onze repetições do 

pronome ela nas 

linhas 2, 6, 7, 7, 8, 8, 

11, 12, 13, 13 e 16.  

Há quatro repetições 

do pronome ele nas 

linhas 6, 11, 12 e 14. 

Há duas repetições da 

palavra namorado nas 

linhas 14 e 15. 

Há duas repetições da 

palavra outro nas 

linhas 14 e 15. 

Há duas 

separações nas 

linhas 3 e 5, 

mas sem caso 

de desvio. 

Sem caso 

8 Sem caso de 

desvio 

Há 10 inadequações com 

as palavras direpente na 

linha 3, morendo na linha 

6, Porfavor na linha 9, 

min na linha 9, Ningém na 

linha 13, Em quanto na 

linha 17, pos na linha 19, 

mas na linha 20, coisse na 

linha 21 e sego na linha 

22. 

Presente  Ausência de 

vírgula na linha 3.  

Há 4 casos de 

repetição 

desnecessária do 

pronome ele nas 

linhas 4, 18, 20 e 21. 

Há 6 repetições do 

verbo disse nas linhas 

5, 7, 7, 8, 11 e 16.  

Há 3 repetições 

desnecessárias da 

Há 1 separação 

sem desvio. 

Sem caso 
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expressão Disse o 

leão nas linhas 5, 7e 

16. 

9 Sem caso de 

desvio 

Há 3 inadequações com as 

palavras umilde na linha 

2, entruso na linha 5 e 

tabalho na linha 11.  

Há 1 inadequação da 

conjunção mais na linha 

8. 

Há 2 inadequações dos 

verbos capiturava na linha 

6 e tava na linha 8.  

Presente  Ausência de 2 

vírgulas na linha 

12. 

Há 7 repetições do 

pronome ela nas 

linhas 7, 9, 11, 13 e 

14.  

Há 3 repetições da 

palavra coelho nas 

linhas 13 e 14. 

 

Sem caso Sem caso 

10 Sem caso de 

desvio 

Há 1 inadequação, 

repetida nas linhas 3, 8 e 

18 da palavra mais. 

Há 1 inadequação do 

verbo corredo na linha 8.  

Ausência de 

parágrafo na linha 

16. 

Ausência de 

vírgula na linha 6. 

Há 4 repetições da 

palavra mais nas 

linhas 3, 8, 18 e 19. 

Há 2 repetições da 

palavra tambémnas 

linhas 9 e 10. 

Há 1 separação 

sem desvio. 

Há 1 uso 

indevido com a 

palavra Prata 

na linha 14. 

11 Sem caso de 

desvio 

Há 1 inadequação da 

palavra derrepente na 

linha 13. 

Presente  Ausência de 

vírgula na linha 1. 

Fez uso tanto do 

travessão como 

das aspas para o 

discurso direto na 

linha 2. 

Há 2 repetições do 

verbo disse nas linhas 

3 e 10. 

Há 7 repetições da 

palavra leão do 

decorrer do texto. 

Há 2 repetições 

desnecessária da 

palavra cama-leãonas 

linhas 9 e 10. 

Há 3 

separações sem 

desvio. 

Sem caso 

12 Sem caso de 

desvio 

Há 1 inadequação do 

verbo tava na linha 12. 

 

Presente  Ausência de 

vírgula na linha 1. 

Ausência de 2 

vírgulas na linha 

7. 

Uso indevido do 

As repetições 

encontradas  foram 

necessárias. 

Há 1 separação 

sem desvio. 

Há 13 casos de 

usos indevidos 

no texto.  
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ponto final no 

lugar da vírgula 

na linha 10. 

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa 
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Em todos os textos, quanto ao uso da acentuação, podemos observar que os alunos 

empregaram corretamente as regras nas palavras que necessitavam tal recurso linguístico.  

Quanto aos problemas de ortografia, verificamos um índice muito grande de casos, 

há 21 inadequações, sejam por troca, supressão ou por acréscimo de letras, devido à 

similaridade nos sons emitidos pelos fonemas das consoantes. Pudemos observar que em 

todos os textos foram cometidos desvios dessa natureza. 

Em relação à paragrafação, observamos que houve inexistência desse recurso 

somente nos textos 7 e 10. Tal ausência compromete a compreensão da narrativa deixando as 

ideias agrupadas e não concluídas. 

Já no aspecto pontuação, notamos que os alunos tiveram preocupação ao produzir 

suas fábulas, pois encontramos poucos casos de desvios em todos os textos analisados. Vale 

salientar que o sinal de pontuação mais recorrente, encontrado em todos os textos, foi a falta 

de vírgulas; depois  veio o uso indevido do ponto final nos textos 7 e 12. Também 

percebemos o emprego adequado do travessão, indicando fala, no texto 10.  

Mais um tópico que investigamos foi a repetição de palavras ao longo da narrativa. 

Constatamos que esse desvio está presente em todos os textos, e em grande escala, seja na 

repetição de conjunções, pronomes, substantivos, advérbios ou verbos e, podemos afirmar que 

a não utilização dos elementos coesivos é devido ao processo de aquisição da linguagem 

escrita em que os alunos dos 5º anos se encontram. 

O próximo ponto que examinaremos é a separação silábica, esse recurso foi usado 

nos textos 7, 8, 9, 11 e 12 de forma correta, observando as regras de sua utilização. Somente o 

texto 10, não ocorreu tal utilização. Ao analisar essas separações pudemos perceber que os 

alunos já fazem as divisões silábicas com precisão e sem desvio. 

O último item que veremos é o uso indevido de letras maiúsculas, desvio recorrente 

também em outros gêneros textuais. Nas fábulas em estudo podemos notar que no texto 7 

houve 1 caso com a palavra Prata e, no texto 12 houve 13 casos de distanciamento da norma 

padrão. Vale lembrar que a letra grafada inadequadamente 10 vezes foi o C. Nos demais 

textos não houve caso desse desvio. 

Para continuarmos as análises do gênero fábula destacaremos os textos 13, 14, 15, 

16, 17 e 18, todos da turma A. 

Texto 13 

A onça e a capivara 

 

A onça que vivia na floresta  

ser amiga de todos os ani- 

mais, mas, toda vez que ela anda- 
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va com algum animal na floresta,  

sempre esse passeio acabava com  

o animal na barriga da onça. 

Um certo dia depois de ter  

comido 3 animais, a onça viu  

uma capivara andando sozinha  

na floresta e disse: _ Humm, o  

meu prato predileto, ganhei o dia. 

Mas o que a onça não conta- 

va é que a capivara já sabia  

do que a onça havia feito  

com outros animais, a onça che- 

gou e disse: ―Oi, dona capivara,  

vamos dar uma volta?‖. 

A capivara disse: _ Não, acha  

que já matou sua fome hoje! E foi  

embora correndo. 

 

Moral: Antes só, do que mal acompanhado.                       

Vitor Danilo 

 

Texto 14 

A cobra e a tartaruga 

Havia uma cobra muito má, ela queria  

a floresta só para ela. Um certo dia ela  

falou: _ Eu vou tirar todos esses animais  

da floresta. 

O animal que a cobra mais odeia é a  

Tartaruga. Ela com seguiu tirar todos os  

animais, só  a Tartaruga que não foi em- 

bora. A cobra muito mal, tentou matar  

a Tartaruga, mais ela foi esperta fugiu,  

se escondeu e falou: _ Já sei, hoje a noite  

vou fugir para a floresta que os outros  

animais estão e vou chamar todos para  

me ajudar a derrotar a cobra. 

A tartaruga chamou todos os animais 

 e derrotou a cobra e voltaram a sua  

floresta felizes. 

 

Moral: Nunca queira derrotar os outros por que sempre é derrotado. 

 

                                                                                       Thalita Liliane 

 

Texto 15 

 

O quati e o urso 

 

Um pequeno bebê quati saiu a  

procura de comida. E dá de  

cara com um amigo se, um  

grande bebê urso. 

Feliz em revê-los, foram dar  
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um passeio. No meio do cami- 

nho aparece um leão e comessa 

a correr atrás deles; com medo  

correm para selva e se perdem. 

Eles tinham saído escondidos  

e começaram a se culpar. Choran- 

do bem alto uma cobra chega e  

leva-os para a caverna do urso,  

fazem um belo lanche, suculento, gos- 

toso e cremoso. 

 

Moral da história: Nunca sair sem avisar a seus pais.     

Camila Rayane 

 

Texto 16 

A formiga e o beija-flor 

 

Certa vez uma formiga muito cansada, foi  

até o lago matar sua sede com uma água  

limpinha e cristalina. 

Mas a água estava um pouco distante, a pequena  

que não aguentava mais a sede pegou uma  

pétala que estava ali perto e jogou no lago e  

deu um salto, a pétala estava bastante escorrega- 

dia, ela acabou escorregando e quase se  

afogou, mas um beija-flor de bom coração que  

passava resolveu ajuda-la e foi rapidinho  

ajudar a formiguinha; quando puxou-a, colocou-a  

em uma sombra em cima de umas folhinhas  

e seguiu a sua passada. 

Quando a formiguinha acordou lembrou  

do rosto daquele que lhe salvou, olhou  

para os céus e deu graças por ter sua vida  

salva. 

 

Moral da história: Ajude ao próximo e será abençoado com a graça de Deus. 

Emanuelle Deyse 

 

Texto 17 

O homem que matou o sapo 

 

Certo dia um homem que esta- 

va andando por uma floresta,  

e viu uma linda pérola bri- 

lhando, derrepente a linda perola  

some, quando ele da conta ela some,  

o sapo tinha engolido pensando  

que era uma mosca, o homem fica  

disisperado, ele segue o sapo derre- 

pente o sapo some, ele olha para o  

lado e ver o sapo numa lagoa  

e tem a ideia de mata-lo o pobre  
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sabo que não fez nada, derrepente ele  

pega a espingada e mata-o.  

Ele abre o pobre sapo e percebe  

que não tinha nada de perola e  

fica com uma grande lição na  

vida. 

 

Moral: Nem todos  

os sapos são iguais, que não 

deixe se levar pela a parencia. 

Juan Pablo 

 

Texto 18 

O cão e o gato 

 

 Um cão muito inteligente queria ser  

mais esperto do que um gato. O gato  

era o maior espertalhão da área. Um  

impresário fez um torneio entre os ani- 

mais, tiraria o mas inteligente. No  

dia do torneio o cachorro fez uma  

armadilha para o gato, mas como  

ele era esperto, ele não caiu na  

armadilha. 

 Quando o gato chegou encontrou o  

cachorro, ele estava muito chik, mas  

no piscar de olho o cachorro caio  

no enorme buraco feito por ele mes- 

mo. 

 

Moral: Nunca jogue um feitiço a  

outra pessoa porque o feitiço cai no  

próprio feiticeiro. 

                        Luis Carlos 

 

As próximas análises seguirão também os mesmos critérios utilizados nos textos das 

turmas C e B, iniciaremos pelos aspectos composicionais e sequentemente destacaremos os 

gramaticais. Para começarmos o estudo exibiremos os dois quadros equivalentes: 
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Quadro 13 - Aspectos Composicionais – Turma A 

Textos Título Tempo Espaço Discurso Aspectos humanos Componentes Moral  

13 Presente  Usado de forma 

rotineira Toda vez -na 

linha 3 e sempre – na 

linha 5. 

Usado como tempo 

indeterminado em Um 

certo dia –  na linha 7. 

Floresta  Ocorre diálogo em: _ Humm, o  

meu prato predileto, ganhei o 

dia. – nas linhas 10 e 11.  

―Oi, dona capivara, 

vamos dar uma volta?‖ – nas 

linhas16 e 17 e _ Não, acha  

que já matou sua fome hoje! - 

nas linhas 18 e 19. 

Esperteza – nas linhas 

de 12 a 15. 

Sabedoria – nas linhas 

16 e 17. 

 

Presente  Presente  

14 Presente  Usado como tempo 

indeterminado em Um 

certo dia –  na linha 2. 

Há em hoje a noite – 

na linha 10. 

Floresta Ocorre diálogo 2 vezes em: _ Eu 

vou tirar todos esses animais da 

floresta. – na linha 3. 

Outra ocorrência em: _ Já sei, 

hoje a noite vou fugir para a 

floresta que os outros animais 

estão e vou chamar todos para 

me ajudar a derrotar a cobra. – 

nas linhas de 10 a 13 

Ódio – na  linha 5.  

Conquista – na linha 

15. 

Felicidade – na linha 

16. 

 

Presente  Presente 

15 Presente  Não menciona- 

do no texto 

Acontece na 

Selva 

Indireto Mentira – na linha 10. 

Arrependimento– na 

linha 11. 

Ajuda – nas linhas de 

15 a 18. 

Presente  Presente  

16 Presente  Ocorre em dois 

momentos: Certa vez – 

na linha 1 e Quando – 

nas linhas 11 e 14. 

 

 

Lago Indireto Bondade – na linha 9. 

Solidariedade – nas 

linhas 10 e 11. 

Agradecimento – na 

linha 16. 

Presente  Presente 

 

 

 

 

 

17 Presente  Tempo indeterminado 

em Certo dia –na linha  

1 e Quando – na linha 

Floresta Indireto Ambição – na linha 8. 

Precipitação – na 

linha 14. 

Presente, mas com 

problemas. Houve uma 

mistura entre o 

Presente 
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5. desenvolvimento e a 

conclusão. 

18 Presente  Ocorre em: Quando – 

na linha 10. 

Não 

determinado.  

Indireto Esperteza – na linha 

17. 

Presente, mas com 

problemas. Houve uma 

mistura entre o 

desenvolvimento e a 

conclusão. 

Presente  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em todos os textos analisados o título foi aplicado, mostrando que os alunos ao lerem 

as histórias perceberam que esse elemento era essencial para o desenvolvimento do enredo, 

como também desafio para leitura total do texto. 

Quanto ao elemento tempo, nos textos 13, 14, 16, 17 e 18 foram empregados 

marcadores temporais, seja de forma determinada ou indeterminada. A maioria das expressões 

usadas foi: toda vez, sempre, um certo dia, hoje a noite, certa vez, quando e certo dia. A 

utilização desses recursos situa a fábula no tempo transcorrido pelos personagens e reafirma 

quando a história aconteceu. 

Em relação ao espaço, verificamos que os alunos dos textos 13, 14, e 17 escolheram 

a floresta como lugar da narrativa, no texto 15 foi usado a selva e no texto 16, o aluno optou 

por localizar o enredo em um lago. Porém, o texto de número 18 não definiu o ambiente da 

fábula. Como podemos observar, esse elemento narrativo estava presente em todos os textos, 

comprovando que a aprendizagem foi significativa. 

No tocante ao elemento discurso, utilizado nos textos, averiguamos que os textos 13 

e 14 fizeram uso do diálogo empregando adequadamente a pontuação: travessão e aspas, 

indicando a fala das personagens.  Enquanto que nos textos 15, 16, 17 e 18 foram aplicados o 

discurso indireto.  

Quanto à questão dos aspectos humanos, quer dizer, comportamentos, atitudes, 

virtudes, defeitos e ações desenvolvidos pelos personagens, mas que representam a 

personificação constante do ser humano, então localizamos os seguintes: esperteza, 

sabedoria, ódio, conquista, mentira, arrependimento, ajuda, bondade, solidariedade, 

agradecimento, ambição e precipitação. Todos esses aspectos fazem parte da nossa vida, ou 

seja, da nossa personalidade. 

O aspecto mais expressivo nessa análise em relação ao gênero fábula são os 

componentes estruturais do enredo como a introdução, o desenvolvimento coerente das ideias 

e o desfecho. Averiguamos que todos os seis textos apresentaram tais constituintes, porém os 

textos 17 e 18 fizeram uma ligação do desenvolvimento e o desfecho da fábula, necessitando 

de uma leitura mais detalhada para compreensão total da narrativa. 

O último tópico a ser analisado é a moral da história, presente em todos os textos. 

Vale salientar que alguns alunos criaram seus ensinamentos e outros usaram como moral 

provérbios conhecidos e trabalhados em sala. Os princípios utilizados têm relação com as 

histórias escritas, assim deixando-as com princípios coerentes.  

Após examinarmos os aspectos composicionais, passaremos a analisar os 

gramaticais. Adotaremos como base o quadro abaixo: 
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Quadro 14 – Aspectos gramaticais -Turma A 

Textos Acentuação Ortografia Paragrafação Pontuação Repetição Separação 

silábica 

Uso indevido de 

letras 

maiúsculas 

13 Sem caso de 

desvio 

Sem caso de desvio Presente  Ausência de vírgula 

na linha 7. 

Ausência de 

exclamação na linha 

11. 

Há duas repetições 

da palavra floresta 

nas linhas 4 e 10.  

Há 3 repetições 

desnecessárias da 

palavra onça nas 

linhas 6, 14 e 15. 

Há quatro 

separações nas 

linhas 2, 3, 12 e 

15, mas sem caso 

de desvio. 

Sem caso 

14 Ausência da 

crase em a noite 

– na linha 10. 

Há 3 inadequações 

com as palavras com 

seguiu na linha 6, 

mal na linha 8 e mais 

na linha 9. 

Presente  Ausência de vírgula 

na linha 2.  

Há 2 repetições 

desnecessárias da 

palavra Tartaruga 

nas linhas 6 e 8. 

. 

Há 1 separação 

sem desvio. 

Há 2 casos com a 

mesma palavra 

Tartaruga nas 

linhas 6 e 7. 

15 Sem caso de 

desvio 

Há 2 inadequações: 

com o pronome se 

(seu)  na linha 3 e o 

verbo comessa na 

linha 7.  

 

Presente  Ausência de vírgula 

depois do adjunto 

adverbial com medo  

na linha 18. 

Vírgula 

desnecessária após 

o substantivo lanche 

na linha 14. 

As repetições foram 

necessárias. 

Há 2 separações 

sem caso de 

desvio. 

Sem caso 

16 Há 1 caso com o 

verbo ajuda-lo na 

linha 10. 

 Sem caso de desvio Presente Ausência de vírgula 

na linha 5 e de um 

ponto final na linha 

7. 

 

Há repetição do 

verbo ajudar na linha 

11.  

 

Há 1 separação 

sem desvio. 

Sem caso 

17 Há 2 casos com a 

palavra perolanas 

linhas 4 e 15. 

Há 3 inadequações 

da palavra 

derrepentenas linhas 

Ausência nas 

linhas 7 e 14.  

Ausência de vírgula 

na linha 1 e de um 

ponto final na linha 

Há 2 repetições da 

palavra perola nas 

linhas 4 e 15. 

Há 3 separações 

sem desvio. 

Sem caso 
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Há 1 caso com 

os verbos da na 

linha 5 e com 

mata-lo na linha 

11. 

Há 1 caso com a 

palavra a 

parencia - na 

moral da história. 

4, 8 e 12. 

Há 4 inadequações 

com as palavras 

disisperado na linha 

8, espingada na linha 

13, sabo na linha 12 

e a parencia na moral 

da história. 

 

7. 

 

Há 3 repetições da 

palavra derrepente 

nas linhas 4, 8 e 12. 

Há 3 repetições do 

pronome ele nas 

linhas 8, 9  e 14. 

Há 4 repetições da 

palavra sapo nas 

linhas 8, 9, 10 e 11. 

18 Sem caso de 

desvio 

Há 2 inadequações 

nas palavras 

impresário na linha 4 

e chik na linha 11. 

Há 1 inadequação do 

verbo caio na linha 

12. 

Presente  Sem caso de desvio Há repetição do 

pronome ele na linha 

8. 

Há 2 separações 

sem desvio. 

Sem caso 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Nos textos 13, 15 e 18, quanto ao uso da acentuação, pudemos observar que os 

alunos empregaram corretamente as regras nas palavras que necessitavam tal recurso 

linguístico. Todavia, no texto 14, encontramos a ausência de crase na locução adverbial a 

noite. Já no texto 16 deparamos com a não acentuação do verbo ajuda-lo e no texto 17 houve 

duas inadequações com a palavra perola, com o verbo mata-lo e com o substantivo 

aparência. Ao analisarmos as construções feitas pelos alunos, percebemos que houve um 

avanço significativo em relação a esse recurso e em comparação ao início do ano letivo de 

2014. 

Quanto aos problemas de ortografia, verificamos ser um dos índices de maior 

ocorrência. No texto 14 há 3 inadequações, sejam por troca de letras devido a semelhança de 

som, como também por grafar o verbo com seguiu separadamente. No texto 15 encontramos 

dois: um por supressão de letra e o outro, por troca de letra devido a similaridade fonética. Já 

no texto 17, observamos 5 ocorrências, também pelos mesmos motivos anteriores. E para 

finalizar esse aspecto, detectamos 3 inadequações: duas por troca de letras e a outra por 

estrangeirismo.  

No tocante à paragrafação, observamos que houve ausência desse recurso somente 

no texto 17, e por sinal era necessitado nas linhas 7 e 14. Os demais textos utilizaram 

corretamente esse mecanismo. Somente o texto 4 usou corretamente o recurso.  

Já no aspecto pontuação, notamos que os alunos tiveram preocupação ao redigir suas 

fábulas, pois localizamos poucos casos de desvios em todos os textos analisados. O sinal de 

pontuação mais recorrente foi ausência de vírgulas, em sequência, o ponto final. Também 

percebemos a falta de uma exclamação no texto 13 e o uso desnecessário de uma vírgula no 

texto 15.  

Outro tópico que investigamos foi a repetição de palavras ao longo da história. Então 

averiguamos que esse desvio está presente em cinco textos, seja na reprodução dos 

substantivos, dos verbos, dos pronomes ou dos advérbios e, podemos afirmar que a não 

utilização dos elementos coesivos deu-se pelo fato de os alunos ainda não concretizaram o 

processo de aquisição da linguagem escrita. De certa forma, a repetição torna o texto 

redundante e prolixo, precisando de revisão. 

O próximo item que examinaremos é a separação silábica, esse recurso foi usado em 

todos os textos de forma correta, observando as regras de sua utilização. Não houve desvio em 

nenhum dos textos, comprovando que a leitura e a prática deixam os alunos mais 

familiarizados com a língua escrita. 
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O último ponto que veremos é o uso indevido de letras maiúsculas, desvio recorrente 

também em outros gêneros textuais. Nas fábulas em estudo podemos notar que somente no  

texto 14 houve dois casos com a mesma palavra. Nos demais textos não houve caso desse 

desvio. 

  Ao analisarmos esses textos percebemos que a constante leitura e prática escritora 

passaram a fazer parte da rotina dos alunos que agora produzem sem mesmo serem cobrados e 

perguntam se os textos estão coerentes, se fazem sentido, se necessitam ser melhorados e o 

principal, se o leitor vai entender a mensagem transmitida. Enfim, a produção das fábulas 

provocou o gosto pela escrita e pesquisa de histórias que deixem algum ensinamento de vida. 

 

4.5 A sequência lógica do conto 

 

 Esse gênero forte e encantador que hipnotiza até adultos desde outrora, ainda 

permanece enraizado em nosso meio. E partindo dos clássicos que levam as crianças a 

infinitas fantasias, começamos a lê-los de forma prazerosa, fazendo o aluno refletir sobre 

problemas reais através de uma linguagem literária e figurada. São muitos aspectos que 

poderíamos analisar nas produções dos educandos, visto que foram trabalhados em sala. 

Todavia como queremos observar a evolução da escrita, optamos por apreciar a estrutura do 

conto destacando se os textos seguem uma sequência lógica dos fatos e se tais constituintes 

estão presentes na narrativa. 

 Analisamos os dezoito (18) contos selecionados das três turmas, sendo metade 

de cada sexo e de temáticas distintas, vale lembrar que os textos foram produzidos mediante 

execução da sequência didática. Após as produções, separamos seis textos de cada turma para 

dentre todos pudéssemos retirar os que serviriam de corpus. Os contos selecionados não 

foram revisados, estão ―brutos‖, sem nenhuma correção. 

 Mediante informações passamos a ler as narrativas dos contos para 

posteriormente fazermos as análises. Vejamos os textos selecionados: 

Texto 1 

Terror na cidade 

                    Numa cidade assombrada chamada Monetrolândia, vivia um garoto chamado Arthur. 

Os pais de Arthur foram mortos pelos monstros. Um dia os zumbis invadiram a casa de Arthur, mais 

felizmente ele conseguiu fugir para uma casa pequena. No dia seguinte quando foi procurar comida 

em casas vizinhas, encontrou uma armadura e uma espada de ferro. Então ele vestiu a armadura e foi 

para uma aventura em busca de acabar com os monstros. 

                   Chegando a casa mau assombrada ele descobriu que o líder dos monstros era um fantasma. 

O fantasma desafiou Arthur para lutar, e Arthur aceitou. Arthur descobriu que a  

espada era assombrada pelo fantasma do pai dele. Então Arthur derrotou o fantasma e a cidade  

ficou livre dos monstros.     FIM 
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Texto 2 

Sofia a bela princesa 

 

                    Era uma vez um belo reino escondido na floresta, lá morava uma bela princesa 

que se chamava Sofia filha do rei Erinque e da rainha Melisa. A princesa Sofia adorava sentar  

na beira do rio e apreciar a bela paissagem. Em um dia chuvoso ela estava muito triste porque  

foi neste dia que os pais da bela princesa morreram em um acidente muito trágico. No dia  

seguinte ela recebeu a notícia de que precisava escolher um rapaz para se casar e virar rainha.  

Levaram ao palácio cinqüenta rapazes para ela escolher, mas ela não quis nenhum e disse vou  

andar um pouco e já volto, no caminho encontrou um belo rapaz, ela ficou tão apaixonada que  

bateu na árvore, o rapaz que se chamava Lucas disse: _ Você está bem?! E ela disse: _ Sim  

estou!. 

                     No dia seguinte ela soube que o belo rapaz tinha se candidatado para ser o espoço dela, 

ela ficou tão feliz que disse:  

_ Por favor, vão busca-lo que eu estou preparada para casar!!! 

                     Eles se casaram e tiveram filhos. O amor era muito grande e durou até a morte, e  

assim viveram felizes para sempre! 

 

Fim 

 

Texto 3 

Arthur o grande pesquisador e o seu amor 

 

                    Era uma vez um menino chamado Arthur ele era neto de 

Um pesquisador famoso , chamado Heitor os pais de Arthur 

Tinha morrido nu acidente de carro. 

                   Arthur era um menino muito calador mas ele 

Começou a ler os livros do seu avó ficou muito interessado 

Vendo aquelas coisas antigas e bastante valiosa. 

Arthur começou a frequenta a escola , ele no cantinho 

Escondia um amor secreto por uma menina inteligente, 

Bonita e atraente todo mundo chamava ela de: Maria 

Augusta. 

                   Nas férias o avó de Arthur foi fazer uma Pesquisa  

no égito e ele levou o neto Arthur tirou varias  

fotos e o seu desejo de vira um grande pesquisador 

foi aumentando, mas Arthur teve que volta para casa  

porque as aulas começaram. 

                   O grande amor de Arthur Maria augusta se – mudou para outra cidade , Arthur  

foi crescendo e tornou 

um grande pesquisador ele então penssou eu 

vou atrás do meu amor , ele viajou e viajou até que 

                   Chegou nua cidade pequenina chamada 

Frei Matim e la estava ela na parada de 

um ônibus,  Athur correu e fugiu o 

primeiro Beijos de amor. Arthur e Maria se 

casaram e teveros um menino e uma menina 

e Arthur escreveu sua historia nu livro. 

FIM 
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Texto 4 

O segredo escondido 

 

Um belo homem precisava de dinheiro 

Mais como não conseguia trabalho ressolveu 

Pedir ao feiticeiro local e pediu muito dinheiro 

Mas como toda pessoa pediu algo entroca, 

Pediu a pedra do dragão pequeno cegurando uma pedra 

Vermelha no braço pego-a rapidamente e correu 

Correu tanto que não respirava muito 

Bem quando chegou na caverna o mago 

olhou observou e percebe que era tão... 

feia que jogou no mato. 

_ porque jogou fora ; disse o homem 

_ porque e feia ; respondeu o mago 

_ Então me de meu dinheiro disse ele 

_ não ; Respondeu. 

Em tão ele foi a procura de mais dinheiro 

Viu um castelo bonito majestoso e grande 

Rei mais bateu e ninguém a briu olhou 

Para o lado e viu uma casa entrou lá dentro 

E viu muito dinheiro e ficou muito feliz. 

Fim 

 

Texto 5 

O Bicho papão barulhento 

 

             Em uma bela noite de um sábado, eu estava assistindo um filme, quando  

dirrepente eu escutei um barulho estranho e fiquei com medo logo  

me escondi a traz do sofar, esperei um pouco e não ouviu mas barulho algum e  

Emilly voltou  a assistir o filme e dessa vez o bicho Papão 

não fez mais barulho algum ele correu atraz de Emilly, mais ela foi mais  

esperta do que o bicho papão ela pegou e jogo Farinha no olho dele e fugiu para pedir  

socorro. 

             Emilly Saio Gritando socorro, socorro mais não encontrou ninguém. 

Ela pensou eu vou ficar aqui fora até ele sair, esperou tanto e nada dele 

Sair Ela falou: _ Eu vou enfrentar ele com unhas e dentes, Ela foi na 

Frente de casa e viu que o bicho Papão estava na sala e entrou pelos fundos pegou a faca e  

se escondeu detraz dele enfiou a faca nas costas 

Do lobisomem e ele morreu e ela foi feliz para sempre. 

 

Texto 6 

O Monstro 

 

                   Era uma vez um grupo de garotos que estavam  

Acampando na floresta, eles contavam histórias de  

Terror. O último contou a história que um homem 

Caiu em uma ilha com lixo tóxico onde todos os animais viraram monstros, e esse homem 

também. 

Um dia o homem encontrou uma ilha com destroços de avião, era onde ele encontrava toda  

a comida. Já estava na hora de dormir então os garotos dormiram. 

                    De madrugada eles acordaram com um barulho,  

Era um homem verde com roupas rasgadas, e   
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babava ácido, parecia até... O homem da história! 

Ele era um psicopata. Eles correram para a mon- 

tanha o homem os perseguiu mas eles se repa- 

raram que era uma montagem, que perto da 

floresta tinha um acampamento. 

                   Então os diretores do filme quiseram gravar  

com os garotos, mas depois da filmagem eles 

contaram que algumas pessoas tinham dito 

que viram um monstro igual ao do filme, 

então os garotos ficaram admirados com 

as fotos que mostraram para eles. Eles se perguntaram várias vezes: se o monstro existe  

mesmo ou é só ficção. 

 

Texto 7 

A Festa de Hallowen 

 

          Era uma vez uma menina chamada Jakeline mais todos 

Chamavam-a de Jack, ela gostava de fazer festas e 

 convidar suas amigas e amigos. 

          O Halloween se aproximava e Jack ia organizar uma 

Festa de arrepiar, suas amigas amaram a idéia, uma 

Das amigas da garota conhecia um lugar bem legal para 

A festa mas Jack não gostou  e então ela pensou em 

Uma localidade que ia ficar bacana. 

           Uma casa abandonada foi o local escolhido para a 

Realização do festejo, a casa era perfeita para a festa, 

Vários objetos horripilantes foram trazidos pela garota, 

Aranhas de plástico, abóboras, caveiras de brinquedo 

Tudo que uma festa de Halloween precisa. 

          O dia da festa e os convidados já estavam  

chegando; e a diversão começou, Jack subiu ao 

palco que ela tinha montado na sala da casa, ao 

subir ela notou que alguma coisa da estrutura 

do palco estava solta nas ela não deu muita 

importância e continuou, quando a garota se virou 

para sair do palco, ela caiu lá em um bairro, todos 

se aperriaram e foram socorre-la só que ela não 

estava mais lá, ela tinha desaparecido. 

Desde aquele dia a garota não foi mais vista, e toda 

Noite se escuta uns gritos de uma menina na casa. 

 

FIM~X~THE ENDE 

 

Texto 8 

O Sapo 

Era uma vez um sapo muito atri- 

vido e abusado, arengava com todos 

os animais da lagoa. Um certo dia 

ele estava andando quando o 

pato parou ele e disse: 

-Ei senhor sapo. 

O sapo muito arrogante disse: 

-Diga 

Então o senhor pato lhe disse: 
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-Os animais da lagoa estão organi- 

Zando uma grande festa, e manda- 

ram eu vir te chamar. 

O sapo disse: 

-Eu não vou, pois prefiro tirar sarro 

 das rãs e também tenho certeza que 

essa festa não vai ninguém. 

O pato saiu desconfiado. 

A noite todos os convidados indo 

Para a lagoa e o sapo saiu e foi dar uma 

Olhada na festa, mas não dicharam- 

Lhe entrar. Pois mais cedo ele tinha 

Dito que não ia dar ninguém. 

Ele saiu e refletiu que orgulho  

Não leva a nada. Ele pensou bem  

E foi pedir desculpa ao senhor  

Pato e a todos os outros animais. 

Todos desculparam ele e foram 

Felizes para sempre. 

 

F I M 

 

Texto 9 

A Fada 

 

                     Era uma vez uma linda fada, 

Admirada por todos do seu jardim. 

Amada pelos solteiros, mais seu coração 

Só amava apenas um, o mais bonito, char- 

moso, amado por todas as fadas solteiras. 

Que se chamava Eric; mas seu coração já tinha 

Dona, era a linda fada admirada por 

Todos, chamada de Laylla 

                       Laylla e Eric se amavam, mais não 

 podiam ficar juntos, pois seus pais não 

se gostavam, e não iam apoiar o rela- 

cionamento dos dois. Isso ficava chato 

 para eles. 

                    Laylla e Eric se amavam, mais não 

Podiam ficar juntos, pois seus pais não 

 se gostavam, e não iam apoiar o  rela- 

cionamento dos dois. Isso ficava chato 

 para eles. 

                    Anos depois seus pais se perdoaram 

E começaram a apoiar esse relaciona- 

mento, mas já era bem tarde, pois quan- 

do foram lhes contar a notícia eles ti- 

nham fugido para o jardim ao lado. 

Os pais deles se desesperaram e foram 

procurar-los; horas depois eles acharam-nos 

e foram contar-lhes a história. 

                     Voltando para o jardim que moravam 

Foram logo fazer a festa do casamento dos 

dois. 
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                    Após o casamento foram para a lua 

De mel. Laylla engravidou de gêmeos e foi 

Mais uma preocupação para seus pais,  

Pois ela era muito nova para ter filhos. 

                  No dia do nascimento de seus filhos 

Ele colocou-lhes os nomes de Mel para a 

Menina e Lucas para o menino. Quan- 

Do eles cresceram sempre sapecas apronta- 

Vam muito, se metiam sempre em encren- 

cas. 

                    Quando casados perderam os seus dois 

Pais era muito difício de lidar. Mais 

Conseguiram superar. 

Seus casamentos foram sempre feliz e 

Eles viveram bem a vida toda. 

 

Texto 10 

                                        Pânico no banheiro 

 

                     Um dia, depois de um jogo de futebol 

Com os amigos, eu fui ao banheiro tirar as 

Chuteiras e lavar os pés, todos os meu amigos 

Tinham saído, só ficou eu no banheiro e, na  

Porta do centro de treinamento, o seu Jonas, que era 

O porteiro, aproveitando que eu estava sozinho 

No banheiro, resolvi deitar e relaxar na água 

Fria da banheira. 

                     Enquanto estava sozinho, o seu Jonas tran- 

cou o banheiro, pensando que todos tinham saído, 

tudo ficou escuro, tive que passar algums minutos 

procurando o interruptor, e achei: 

                    Para distrair, pequi a bola fiquei jogando, 

Na parte de luz acesa, é claro, de repente me deparei  

Com    dois olhos me olhando, gritei: _ Ah! Um bicho papão! 

Chutei a bola nele e ele me devolveu, bom, gostei de saber, 

Que ele joga bola e disse: _ Quer jogar bola? Ele respondeu: - Olé, olé. 

 

Texto 11 

                                   Chapeuzinho verde e o lobo bom 

 

             Certo dia, em povoado bem distante 

morava uma menina bonita de 

cabelos lisos e olhos negros chama- 

da Chapeuzinho verde chama-se assim 

porque usa uma  capa verde como 

a crama, numa manhã ensolarado 

sua mãe pediu que ela fosse levar 

uma cesta com guloseimas para  

sua tia, que estava doente. 

                  Antes de sair, sua mãe disse: 

- filha vá pela floresta que é 

Bem más perto, e chapeuzinho 

Disse: 

- Certo mamãe. 
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                     Então ela pegou o caminho 

Da floresta, quando chegou. 

                     Deu de cara com um lobo bem bon- 

Zinho ela pecou, antes de ir vou parar 

Pra colher flores e frutos para ele, quando 

Olhou de lado, viu o lobo, no começo, 

se assustou más depois viu que era um 

lobo bonzinho. Ele disse: 

- posso ajuda-la. 

E ela disse: 

_ claro, seu lobo. 

                        Colheiram muitos frutos e muitas flores 

agradeceu o lobo e foi a casa de 

sua tia, e juntas comeram tudo. 

                                                                               Fim 

 

Texto 12 

                               Bons companheiros 

 

                  Era uma vez um Patinho Muito 

Amarelo e engraçado, Vivia A Beira 

Da lagoa Onde tomava banho todas 

Os Dias não tinha Amigos nem 

irmãos 

Um Dia, conheceu um lindo Peixinho 

Vermelho e se tornaram Bons 

Companheiro. 

                    O Patinho e o peixinho gostavam 

Do sol e Da Água. O Peixe Vermelho 

Dava grandes salto e o Patinho 

         Batia as asinhas De satisfação. 

                    Era um gosto ver os Dois 

A Brincarem na lagoa Azul 

                    O sol tomava Conta Da felicidade Deles 

                    Seus raios luminoso Faziam A água 

                    Brilhar Era Verão 

 

 

Texto 13 

                      O Bicho Papão e a Yasmin 

 

Era uma vez uma menina Chamada Yasmin, era 

Bondosa e muito feliz. Ela um dia encontrou o bicho Papão, 

Mais ela pensava que era imaginação da sua cabeça.En- 

tão ela entrou dentro da casa, tocou a campaia, uma mu- 

lher  linda e simpática deichou ela entrar e a mulher 

disse: 

- Pode olhar a casa toda que eu vou preparar um biscotinho 

E Yasmin disse: ―aba, aba, aba o bolinhos‖. Olhou a casa 

E viu o bicho papão outra vez e ela disse: 

- Agora não foi fruto da nossa imaginação. Olhou dentro 

Do quarto e encontrou um carrinho, ela teve uma ideia en- 

tão pegou o carinho e botou perto da porta. Ele correu e escorre- 

gou no carrinho e se espatifou na parede, o Bricho Papão pediu descul- 
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pás a Yasmin por causa que ele deu um Baita susto nela. Yasmin disse: 

―está desculpado‖ 

 

Texto 14 

                     Chapunzel 

 

            Era uma menina que se chamava 

Chapunzel, Os Pais dela eram muito Pobres. 

Um dia apareceu uma bruxa malvada 

que queria pegar Chapunzel; os Pais dela  

precisavam sair de casa e quando chegaram 

não encontraram ela. Desesperado 

saíram correndo atrás dela, a bruxa tinha 

prendido ela lá no castelo, bem alto. 

            Ela foi crescendo, crescendo até que ele ficou 

grande e ficou com as tranças bem grandes, 

então queria sair de lá e não conseguia. Um 

dia Passava um lindo Príncipe que ouviu 

ela cantando com a voz bem linda, quando 

ela viu ele se aproximou e depois Pediu pra 

segurar as suas tranças. Ela desceu e foram 

felizes para sempre. 

 

                                                      FIM 

 

Texto 15 

                           Feiurinha 

 

Era uma vez uma garotinha pequenininha que 

as bruxas queriam capturar. Ela morava com os 

pais e em um dia elas saíram para a floresta 

e as bruxas apareceram, e então a garotinha ficou 

muito, muito mesmo assustada e então o Pai dela 

falou para a bruxa: - o que você quer?, saia daqui 

o que você quer? A bruxa muito brava respondeu: 

_eu quero a garotinha ai. – não, nunca darei minha 

filha. – Então já que não quer dar por bem vai 

ser por mal. – você não vai tirar ela de mim 

nunca. _ Isso é o que vamos ver. Ele segurou 

a garotinha com muita força para a bruxa não pe- 

gar, mas nem assim adiantou, a bruxa pegou a  

garotinha e foi com ela para a casa da bruxa 

            A garotinha chorou, chorou, sofreu muito, ela 

servia de empregada da bruxa por muitos anos e a  

bruxa chamava a garotinha de Feiurinha. 

Ela falou: - Feiurinha, vou para um baile hoje e vo- 

ce vai ficar aqui, quando eu chegar quero tudo 

Muito limpo e arrumadinho. 

A Feiurinha começou a arrumar e limpar tudo 

e então ela teve uma surpresa o bode dela 

tinha se transformado em um príncipe encantado pediu 

pra namorar com ela e ela aceitou, o Pai dela 

levou ela de volta pra casa e eles 

foram felizes para sempre. 
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Texto 16 

                   O Rei Malvado 

 

      Num Reino distante havia um Rei muito 

Arrogante e malvado com seus cidadãos, 

 muito mal educado com sua filha, 

muito iquinorante com sua esposa, 

muito malvado. Um dia ele foi aban 

donado por aquelas pessoas que lhe 

amavam; procurando por essas pessoas, 

ele se perdeu no meio da floresta, 

de repente uma fada o encontrou 

e disse que aquelas pessoas que lhe 

amavam se afastaram por que 

a arrogância, equinorância e 

a malvadeza destruiu tudo que ele 

tinha. Mas o rei se tocou que se 

continuase sendo malvado ele 

perderia tudo que ele tinha. Mudou 

o seu jeito e invez de ser equinorante, 

arrogante e malvado agora ele é 

gentil, Bom, e muito legal. 

                   fim 

 

Texto 17 

                        O Coelho e a Cenoura 

 

             Era uma vez um coelho guloso que vivia 

 em um buraco perto de um rio. 

            Certo dia o coelho viu uma cenoura suculenta e ma 

dura, quando ele colocou os olhos na cenoura disse. 

- Nossa que cenoura perfeita, vou pega-la e levar 

Para a minha casa para o jantar 

            A cenoura que ele queria levar era um boa e por 

Isso não era fácil de colhe-la, ele pegou uma pá pa- 

ra pegar a cenoura e cavou e quando ele puxou a 

cenoura ele não conseguiu. 

_ caramba essa cenoura! 

           Ele tomu um pouco de água e tentou novamente. 

           Ele tentou de varias por mas ai ele levou o pedaço 

Era um enigma=se você brutalidade de usar nunca vai 

Pegar quan sua mão suavisar a cenoura terá. 

Ele entendeu e fez carinho nela e pegou a cenoura  

E foi a melhor cenoura que ele provou. 

 

Texto 18 

                    O Dedo Mágico 

 

             Era uma vez um menino legal e boni- 

to. O sonho dele era encontrar uma lâmpada 

Mágica. Um dia ele achou um ma- 

pa, esse mapa terminava de traz da 

casa do seu vizinho. Passou alguns dias, 

depois pensou em ir lá a noite, logo de noite 
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ele foi pra lá de traz da casa. Ele viu 

uma folha brilhante, pegou a folha, 

mas o vizinho deu um ronco tão 

alto que o menino correu bem rápi- 

do para casa. O dia amanheceu 

e o menino sentiu algo estranho em 

seu dedo e lembrou com o cansa ir 

para a escola a pé: aparece um cama- 

ro em sua frente. Pediu amigos e aparece: 

Luiz, Fernando, William, Henrique, Pepe, 

Jadsom. Logo aparece um a professora: 

márcia, o menino ficou feliz e assim 

seguiu sua vida. 

 

Após leitura dos textos passemos a observar o quadro de resumo das sequências 

lógicas das ideias encontradas e desenvolvidas nas produções dos alunos e posteriormente 

avaliarmos a coerência das narrativas. 
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Quadro 15 - Elementos estruturais do conto 

Texto  Situação inicial Conflito Complicação Clímax Desfecho  

1 Morava numa cidade 

assombrada. 

Os pais foram mortos pelos 

monstros. 

Os zumbis invadiram a casa de 

Arthur. 

O fantasma desafiou Arthur 

e ele aceitou. 

Arthur derrotou o fantasma 

e a cidade se libertou. 

2 Sofia adorava sentar na 

beira do rio e apreciar a 

paisagem. 

Ela recebeu a notícia que 

deveria escolher um rapaz 

para casar. 

A garota não gostou de nenhum 

pretendente. 

Sofia descobriu que estava 

apaixonada 

Eles se casaram e tiveram 

filhos. 

3 Arthur era um menino 

calado. 

Foi morar com o avô, 

passou a ler livros e 

esconder um grande amor. 

Foi para uma expedição com o 

avô no Egito e seu amor partiu 

para outra cidade. 

Virou um grande 

pesquisador e foi procurar 

seu grande amor. 

Maria augusta e Arthur se 

casaram e ele escreveu a 

sua história de amor. 

4 Um homem precisava de 

dinheiro e não 

trabalhava. 

Pediu dinheiro ao feiticeiro 

local. 

O feiticeiro pediu a pedra do 

dragão em troca do dinheiro. 

O feiticeiro não gostou da 

pedra e jogou- a fora. 

O homem encontrou 

dinheiro e ficou feliz. 

5 Emilly estava  

assistindo a um filme. 

Escutou um barulho 

estranho e ficou com 

medo. 

O bicho papão correu atrás de 

\Emilly que conseguiu fugir. 

Enfrentou o bicho e matou-

o com uma faca. 

Depois da morte do 

lobisomem ficou muito 

feliz. 

6 Um grupo de garotas 

acampava na floresta. 

Passaram a contar histórias 

de terror. 

Elas acordaram com o barulho 

de um homem verde que 

babava ácido. 

Descobriram que estava 

havendo uma filmagem na 

ilha. 

Duvidaram da existência 

do monstro. 

7 Jaqueline gosta de fazer 

festas e convidar amigos. 

Organizar a festa e 

procurar o local ideal. 

Ornamentou 

uma casa abandonada com 

objetos horripilantes. 

Jack caiu de cima do palco 

e desapareceu na frente de 

todos 

Até hoje se escuta gritos 

toda noite na casa. 

8 O sapo arengava com 

todos os animais. 

O pato convidou o sapo 

para uma festa. 

O sapo não aceitou o convite. Foi barrado na festa e 

reflete que não é bom ser 

orgulhoso. 

Pediu desculpas aos 

animais e viveram felizes. 

9 Uma linda fada era 

admirada por todos os 

solteiros. 

Ela era apaixonada por 

Eric, mas ele gostava de 

outra. 

Eric e Laylla se amavam, mas 

não podiam ficar juntos. 

Os dois fugiram para viver 

um grande amor. 

Eles se casaram e foram 

felizes para sempre. 

10 O menino após jogo 

tirou as chuteiras e foi 

lavar os pés. 

Resolveu se deitar na 

banheira do vestiário para 

relaxar. 

O porteiro trancou o banheiro 

pensando que todos tinham 

saído. 

Ficou no escuro, foi jogar 

bola e apareceu o bicho 

papão. 

Os dois foram jogar bola. 

11 Chapeuzinho verde está Sua mãe pediu para levar Deu de cara com um lobo O lobo assustou-a, mas foi Agradeceu ao lobo e foi 
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tranquila no povoado 

que morava. 

guloseimas para tia. bonzinho. ajuda-la. comer as guloseimas com a 

tia. 

12 Um patinho engraçado 

vivia na lagoa e não 

tinha amigos. 

Conheceu um peixinho. Tornaram-se bons amigos. Brincavam todo dia na 

lagoa azul. 

A felicidade dos dois fazia 

brilhar o verão. 

13 Yasmim era bondosa e 

vivia feliz. 

Ela encontrou um bicho 

papão. 

Pensava que tudo era 

imaginação. 

Fez uma armadilha e pegou 

o bicho. 

O bicho papão se 

desculpou e tudo terminou 

bem. 

14 Os pais de Chapunzel 

eram pobres. 

Uma bruxa pegou 

Chapunzel. 

Ela ficou presa em um castelo 

bem alto. 

Viu um príncipe e pediu 

ajuda para sair dali. 

Saíram e foram felizes para 

sempre. 

15 Uma garotinha morava 

com seus pais. 

As bruxas apareceram para 

pegar a garota. 

Os pais não conseguiram 

impedir que a levasse. 

Ao limpar a casa, o bode de 

Feiurinha se transforma em 

um príncipe. 

Eles voltaram para casa e 

foram muito felizes. 

16 Um rei vivia maltratando 

sua família e os 

cidadãos. 

O rei foi abandonado por 

todos. 

Saiu a procura de todos e se 

perdeu na floresta. 

Encontrou uma fada que o 

alertou sobre suas atitudes. 

Passou a ser gentil. 

17 O coelho guloso vivia 

perto do rio. 

Viu uma cenoura suculenta 

e madura. 

Tentou pegar a cenoura, mas 

não conseguiu. 

Teve que decifrar o enigma 

para ficar com a cenoura. 

Pegou a cenoura e provou. 

18 O menino sonhava numa 

lâmpada mágica. 

Encontrou um mapa 

misterioso. 

Foi investigar e encontrou uma 

folha brilhante. 

Tudo que pensava se 

realizava. 

O menino ficou feliz. 

FONTE: Dados da pesquisa 
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Ao averiguarmos os contos, constatamos que todos seguem uma estrutura sequencial 

de introdução, desenvolvimento lógico das ideias e uma conclusão que finaliza a sucessão dos 

fatos com muita clareza.  

Apesar de as temáticas serem diversificadas, os textos têm alguma relação com os 

contos trabalhados em sala. Eles variam desde a presença de animais, crianças indefesas, 

feiticeiros, bruxas, príncipes e rei que se regenera. O universo fantástico das crianças 

soluciona de maneira simples os obstáculos do mundo adulto, cheio de complicação, ganância 

e incompreensão.  

Nas narrativas pudemos ver que os malvados conseguem mudar suas atitudes diante 

da atenção dada pelas crianças e que as malvadezas são temporárias e um dia passarão, 

terminando tudo bem com um ―feliz para sempre‖. 

Quanto à situação inicial dos contos, observamos que os alunos introduziram seus 

textos situando as personagens em um ambiente equilibrado que repassava, de certa forma, 

conforto e aceitabilidade. Com exceção dos textos 8 e 16, as personagens moram em local 

agradável, mas não se sentem satisfeitos, vivem brigando ou maltratando os outros. Talvez 

não saibam os motivos que os levam fazê-los. Já nos textos 4, 17, e 18, as personagens 

necessitam de alguma coisa - dinheiro, alimento e lâmpada mágica – para realizarem seus 

sonhos. 

Para sequenciar os fatos logicamente, partimos para o conflito que é algo não 

desejado na vida das personagens, porém essencial para o desenvolvimento da narrativa. É o 

problema que desequilibra a situação inicial, contudo tem que ser resolvido. Tais obstáculos 

fazem com que os protagonistas tomem atitudes, façam escolhas, criem experiências 

emocionantes, testem sua força de vontade e seus limites físicos e mentais. 

Analisando esse aspecto, os textos saíram de uma área de conforto e partiram para 

um estado que mudou o rumo inicial da história. Vimos que da tranquilidade do lar ocorreu 

algo inusitado para começar a dar suspense e nos envolver no enredo. Foram inúmeros os 

motivos que caracterizaram esse conflito: morte, escolha, mudança de moradia, dinheiro, 

barulho, contação de história, convite para festa, paixão, descanso, pedido, encontro com o 

bicho papão, rapto, abandono e mistério. Todos eles encadearam outras ações das personagens 

deixando a história mais dinâmica e interessante. 

Em seguida, em todos os textos, encontramos a complicação dos fatos, que é 

exatamente quando os protagonistas precisam estar motivados para resolver as dificuldades 

ocasionadas no conflito, quer dizer, passamos a concatenar os episódios sucessivamente 

conduzindo-os para o clímax. 
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Dessa forma, o corpus apresenta essa complicação, onde as personagens agem e tem 

motivação para decidir os problemas e desenvolvê-los de maneira lógica, mesmo que haja 

outros conflitos, eles tendem a serem resolvidos através de atitudes boas ou más. Os exemplos 

encontrados são invasão, não gostar dos pretendentes a casamento, sair para uma expedição e 

deixar sua amada, ser desafiado por um feiticeiro, ser perseguido pelo bicho papão, dentre 

outros motivos que deixaram os contos mãos envolventes. 

Na sequência, analisamos o clímax, momento que o leitor não sabe realmente o rumo 

que a narrativa vai seguir. Como é o acionador do enredo, deve ser um trecho ativo e 

impressionante, onde os fatos se adequam para chegar ao desenlace.  

Face ao exposto, verificamos que em todos os textos, mesmo com ideias limitadas e 

não muito desenvolvidas, o clímax se fez presente. Essa ideia realmente proporcionou um 

encaminhamento para o desfecho. Alguns foram engraçados, surpreendentes e previsíveis. Já 

outros complicados, diferentes, corriqueiros e fantásticos. Ao lermos tais histórias, afirmamos 

que os alunos já conseguem sequenciar logicamente os pensamentos, mesmo com 

dificuldades em usar os elementos coesivos, os escritos estão coerentes. 

E para finalizar nossa análise com o gênero, veremos o desfecho que envolve cada 

narrativa. Parte essa que compreende o final da história, momento onde teremos 

esclarecimentos e revelações, é a soma da introdução e do desenvolvimento. Vale salientar 

que não devemos incluir novos personagens com a intenção de explicar o enredo. Em suma, é 

o desenlace e solução do conflito produzido pelas ações das personagens. Desse modo, essa 

parte final do texto pode ocorrer de várias formas: trágica, irônica, surpreendente, boa, má, ou 

feliz. 

Então, ao examinarmos os contos, constatamos que todos exibiram essa parte final, 

porém com estilos diferentes. A maioria dos textos expôs um final feliz, previsível nesse 

gênero e também na faixa etária dos alunos. Contudo, o texto 6 teve um final diferente, foi 

acrescentado outro conflito que também não foi solucionado, permitindo que o leitor o 

fizesse, quer dizer, desse um final. Os textos 7 e 10 tiveram um desfecho surpreendente e até 

mesmo cômico; o primeiro que até hoje se escutam gritos da menina morta toda noite na casa 

assombrada; e o segundo, o menino vai jogar bola com o bicho papão deixando seu medo de 

lado. E completando os finais que fugiram da normalidade, temos o texto 16 que representa 

uma mudança de atitude em relação às pessoas, esse desfecho é reflexivo e também próprio 

ao gênero. 

Enfim, compreendemos que os discentes entenderam e colocaram em prática a 

estrutura sequencial das ideias, tornando o texto coerente e coeso, mesmo com ausência de 
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alguns elementos coesivo, semânticos e/ou gramaticais. O importante é que eles reconhecem 

o gênero, sua estrutura e, principalmente passaram a produzi-lo com desenvoltura.  

O próximo capítulo apresenta uma proposta de trabalho com os gêneros textuais. Foi 

elaborada para ser desenvolvida no ensino Fundamental durante os quatro bimestres do ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

5 UMA PROPOSTA DE COMO TRABALHAR COM OS GÊNEROS TEXTUAIS 

 

Está claro que a personalidade do professor e, particularmente, seus hábitos 

de leitura são importantíssimos para desenvolver os interesses e hábitos de 

leitura nas crianças, sua própria educação também contribui de forma 

essencial para a influência que ele exerce. 

Richard Bamburger 

 

A leitura é uma forma de comunicação que invade a vida humana em todos seus 

aspectos, pois é a partir dela que os alunos aprendem alguns conhecimentos, se instruem para 

poder falar e transformá-los em informações essenciais. Logo, a leitura é uma atividade 

impregnada de pensamentos que serão estimulados e dirigidos pela escrita. 

Assim, a leitura é um instrumento fundamental para proporcionar a reflexão sobre 

diversos temas e conteúdos, expondo seus conhecimentos através das línguas falada e escrita. 

Desse modo, é relevante que façamos propostas de atividades significativas, práticas e 

dinâmicas que envolvam vários gêneros textuais, como também assuntos que façam nossos 

alunos pensarem, debaterem, tomarem decisões acertadas, que os tornem leitores e escritores 

proficientes.  

Muitas das condições apontadas como essenciais para leitura informativa são 

também indispensáveis para o ato de leitura literária em geral. Acreditamos que cada gênero 

tem peculiaridades e necessita de cuidados e procedimentos específicos. Tais cuidados devem 

fazer parte do planejamento e rotina do professor em sala de aula, levando diversos textos 

literários e não literários para apreciação e deleite dos alunos. Dessa forma, estará 

incentivando a leitura e consequentemente inspirando possíveis produções. Pois, à medida que 

os alunos vão conhecendo a diversidade de gêneros através da leitura, cobrará novos textos e 

novas leituras. 

Partindo das dificuldades encontradas durante a pesquisa de se trabalhar leitura e 

escrita em anos iniciais, em que o aluno tem contanto com uma vastidão de textos, mas que 

não tem a consciência de sua função social e uso, então resolvemos elaborar uma proposta 

pedagógica com os gêneros textuais, como também sentimos a necessidade de partilhar 

experiências como ampliação e ressignificação do ensino aprendizagem. 

Quando refletimos os caminhos que esses textos seguem nas atividades escolares, 

sentimos a urgência de inseri-los de forma dinâmica, precisa e contínua. Dessa maneira, surge 

uma proposta voltada para a vivência com os gêneros textuais e também compartilhamento de 

atividades realizadas em sala de aula.  
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As atividades sugeridas nesse capítulo tendem a auxiliar o trabalho em sala de aula e 

contribuir para o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos alunos: a oralidade, a 

competência leitora e o reconhecimento da escrita como prática social, como também o 

próprio ato de escrever. Pois percebemos que as atividades de expressar, ler, entender e 

escrever concebem dificuldades comuns apresentadas pela maioria dos alunos em diferentes 

situações de uso da linguagem. 

Dessa forma, essa proposta traz quatro sequências didáticas desenvolvidas para 

estimular a vivência de uma metodologia de ensino de Língua Portuguesa que trabalha com 

gêneros textuais. As atividades recomendadas proporcionam o desenvolvimento de 

habilidades: leitora e escritora, previstas nos currículos escolares. Salientamos que a situação 

inicial das aulas sugeridas é sempre o texto, visando oferecer ao aluno um repertório 

diversificado de gêneros, ampliando sua compreensão leitora para, em seguida, auxiliá-lo em 

tarefas de produção e revisão dos textos produzidos. 

Portanto, ao realizar as oficinas, você estará trabalhando com conteúdos de Língua 

Portuguesa que precisam ser ensinados durante o ano letivo, como também oferecerá ao aluno 

estratégias de escritas funcionais e melhores condições de compreensão dos textos em 

circulação, para a produção de textos coerentes e coesos. 

As aulas e as sequências de atividades foram escolhidas tendo em vista a adequação 

ao nível da turma, ao conteúdo a ser aprendido, às habilidades e competências que se quer 

desenvolver no aluno. Desse modo, objetivamos que as oficinas contribuam para a prática 

pedagógica em busca de melhores resultados tanto na leitura como na escrita. 

Assim, o material está estruturado em quatro oficinas, uma para cada bimestre, 

organizado em SD distribuídas em 15 módulos temáticos e com gêneros diversificados. Isto 

posto,  esperamos que essa proposta contribua para uma prática pedagógica concreta e 

criativa, integrada às diversidades de saberes e gêneros textuais. Para um melhor 

entendimento apresentamos um quadro com o desenvolvimento das oficinas: 
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QUADRO 16 – Desenvolvimento das oficinas 

 

OFICINA DE POESIAS OFICINA DE FÁBULAS OFICINA DECONTOS OFICINA DE CARTAS 

Vamos poetar com as palavras? Vamos aprender com as fábulas? 

 
Vamos nos encantar com os 

contos? 

Vamos nos comunicar com 

cartas? 

 Módulo I: Abrindo os ouvidos 
para poesia 

 Módulo II: Aprendendo a 

gostar de poesia 

 Módulo III: Encaixando 
quebra-cabeça poético 

 Módulo IV: Pesquisando 
poesias 

 Módulo V: Criando poema 

 Módulo VI: Montando 

antologias poéticas 

 Módulo VII: Versejando com 
cartum 

 Módulo VIII: Vivendo a 
essência da poesia 

 Módulo IX: Confeccionando 

peças poéticas 

 Módulo X: Relacionando 
gêneros 

 Módulo XI: Escrevendo sobre 
a viagem 

 Módulo XII: Transformando 

notícia de jornal em poesia  

 Módulo XIII: Poetando com as 

 Módulo I: Definindo fábulas 

 Módulo II: Confeccionando 

mural fabuloso 

 Módulo III: Caricaturando 
fabulistas 

 Módulo IV: Dando significado 
aos provérbios 

 Módulo V: Parodiando com os 
provérbios  

 Módulo VI: Encontrando 

provérbios em letras musicais 

 Módulo VII: Transformando 
música em quadrinho 

 Módulo VIII: Comparando as 
pessoas aos animais 

 Módulo IX: Brincando com 

comportamentos 

 Módulo X: Produzindo a árvore 
dos ensinamentos 

 Módulo XI: Montando um varal 
de fábulas 

 Módulo XII: Relacionando 

fábulas 

 Módulo XIII: Produzindo 

 Módulo I: Saboreando 
contos 

 Módulo II: Entrando no 

mundo da magia 

 Módulo III: Pesquisando 
contos 

 Módulo IV: Descobrindo 
contos 

 Módulo V: Desenhando meu 
bicho papão 

 Módulo VI: Sequenciando 

contos 

 Módulo VII: Divertindo-se 
com os contos 

 Módulo VIII: Preparando a 
festa 

 Módulo IX: Levando a festa 

para casa 

 Módulo X: Festejando no 
céu 

 Módulo XI: Demonstrando 
felicidade 

 Módulo XII: Abordando a 

felicidade 

 Módulo I: Conhecendo o 
gênero carta 

 Módulo II: Divertindo-se com 

as cartas enigmáticas 

 Módulo III: Conhecendo os 
correios 

 Módulo IV: Trocando cartão-
postal 

 Módulo V: Carteando com as 
outras turmas 

 Módulo VI: Descobrindo a 

importância das cartas 

 Módulo VII: Retratando uma 
tragédia 

 Módulo VIII: Escrevendo para 
Julieta 

 Módulo IX: Lendo cartas de 

amor 

 Módulo X: Declarando greve 

 Módulo XI: Mesclando 
gêneros textuais 

 Módulo XII: Poetando com as 

cartas 

 Módulo XIII: Produzindo com 
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FONTE: Dados da pesquisa

palavras 

 Módulo XIV: Arquitetando o 
sarau 

 Módulo XV: Compartilhando 

poesias 

 

fábulas 

 Módulo XIV: Planejando a 
exposição 

 Módulo XV: Partilhando 

ensinamentos 

 

 Módulo XIII: Vivendo uma 
felicidade clandestina 

 Módulo XIV: Produzindo 

conto  

Módulo XV: Expondo os 

contos que encantam 

imagens 

 Módulo XIV: Idealizando o 
sarau 

 Módulo XV: Compartilhando 

cartas 
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5.1 Proposta para trabalhar com poesia através de oficinas 

 

APRESENTAÇÃO 

É uma oficina apresentada sob a forma de sequência didática voltada para promover 

o contato com o texto poético em sala de aula de maneira dinâmica, interativa e significativa. 

Pois a poesia é um gênero permeado de subjetividade, particularidades e recursos estilísticos.  

Considerando as especificidades do gênero, as atividades apresentam leituras de 

alguns poemas, antologias de poetas famosos, confecção de material lúdico através do gênero, 

intertextualidades, contato com outros gêneros, além de proporcionar discussões sobre a 

relevância da literatura em nossas vidas. Ainda há propostas de produções de poemas, como 

forma de incentivo a leitura e a escrita. 

 

OBJETIVO 

Possibilitar uma relação direta, significativa e lúdica com a leitura poética, a 

produção e o recital de poesias. 

 

METODOLOGIA 

A proposta está organizada na forma de oficina e distribuída em módulos temáticos, 

considerando a natureza das atividades. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação, de natureza qualitativa, será realizada de acordo com a participação e 

motivação dos alunos nas atividades propostas, produções escritas e o envolvimento nas 

dramatizações e recital. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In Vários escritos. 4 ed. Rio de Janeiro: Ouro 

sobre Azul/são Paulo: Duas cidades, 2004, p. 169-191. 

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006. 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as palavras? 
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GEBARA, Ana Elvira Luciano. A Poesia na Escola: Leitura e análise de Poesia para 

crianças. São Paulo: Editora Cortez, 2002. 

KIRINUS, Glória. Seminário Potiguar Prazer em Ler. 2007. 

PINHEIRO, Helder. A poesia na sala de aula. 3ª edição revista e ampliada. Campina 

Grande: Bagagem, 2007. 

PAZ, Otávio. Poesia e Poema. In: O arco e a lira. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro. Ed. 

Nova Fronteira, 1982. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

DIFERENCIANDO POESIA DE POEMA 

POESIA: S.f. Arte de fazer versos. Obra em verso, poema. Característica do que toca, eleva, encanta. 

Forma especial de linguagem, mais dirigida à imaginação e à sensibilidade do que ao raciocínio. Em 

vez de comunicar principalmente informações, a poesia transmite, sobretudo, emoções. 

POEMA: s.m. Obra literária em verso, geralmente um pouco extensa. Obra em prosa, com o estilo e 

as fabulações da poesia. Poema Sinfônico, peça orquestral bastante longa, com um único movimento e 

geralmente construída sobre uma história. Muitos poemas sinfônicos seguem a forma do primeiro 

movimento das sonatas, tal como desenvolvido nas sinfonias, mas com um conteúdo 

predominantemente emocional e dramático. 

 

 

 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Relatar a proposta de trabalho com o gênero poema. 

Definir o sentido da palavra POESIA. 

Diferenciar rimas de estrofes. 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO                                     Duração: 02 aulas 

 Questionar os alunos: oque é POESIA? O que são RIMAS? O que é ESTROFE? 

Onde as poesias são usadas? Quais poesias lhes agradam? 

 Registrar as proposições dos alunos no quadro. 

 Exibir slides com alguns poemas para sondagem e apreciação do gênero. 

 Ler em voz alta, vários poemas de poetas distintos. 

 Escrever três temas na lousa para que os alunos produzam uma poesia. 

MÃOS À OBRA! 

 Registrar dificuldades e conhecimentos sobre o gênero a partir dessa produção 

inicial. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Sensibilizar os alunos para leitura de poesias. 

 Identificar as características do gênero POEMA. 

 

MÓDULO I: ABRINDO OS OUVIDOS PARA POESIA               Duração: 03 aulas 

 Exibir slides com vários poemas, suas definições, características, temáticas e 

recursos literários. 

 Ler com os alunos diferentes poemas exibidos nos slides. 

 Escolher um poema que lhe chamou atenção e justificar oralmente por que razão 

eles lhes tocaram. 

 Desenhar em cartolina em livro. 

 Pedir para que os alunos escrevam em um papel colorido a PALAVRA mais 

significativa do poema. 

 Colar as palavras no livro e ao mesmo tempo explicar sua essência. 

 Comentar a importância da atividade. 

 Fixar a atividade nos corredores da escola. 

MÃOS À OBRA! 

 

 Registrar toda sequência com fotografias 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Reconhecer na estrutura de alguns poemas como os VERSOS e as ESTROFES podem se 

organizar. 

Identificar as RIMAS e o RITMO na construção de alguns poemas. 

Interpretar poemas com temáticas e características distintas. 

 
 
MÓDULO II: APRENDENDO A GOSTAR DE POESIA             Duração: 02 aulas 

 Dividir a turma em grupos de 05 alunos. 

 Entregar vários poemas para as crianças lerem à vontade – Enumerar os poemas.  

 Pedir que cada componente do grupo, após a leitura, troque o poema com o colega 

para que todos tenham a oportunidade de lê-los observando temáticas, disposição de 

versos e estrofes distintas, como também os diferentes autores. 

 Escolher um representante de cada grupo para recitar um poema – O poema 1 é 

recitado por um grupo, o poema 2 pelo outro, assim sucessivamente.  

 Registrar em papel colorido as sensações vividas no poema. 

 Fixar os registros na parede da sala. 

 Conversar sobre os poemas lidos: 

 Vocês conheciam alguns desses poemas? Quais? 

 Todos os poemas se estruturam da mesma maneira? 

 Os VERSOS e as ESTROFES estão organizados do mesmo jeito? 

 Em todos os poemas existem RIMAS? 

  MÃOS À OBRA! 

 Entregar aos alunos o poema ―Vai ter uma festa‖ para que leiam, comentem e 

identifiquem as rimas do poema. 

 Em seguida, a partir dos motes sugeridos (ver motes para produção dos poemas nos 

anexos da oficina) os alunos serão convidados a produzir pequenos poemas pensando 

nas rimas e nos sentidos que pretendiam construir.  
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 Ilustrar os poemas com desenhos ou gravuras. 

 Propor aos alunos uma leitura compartilhada dos poemas produzidos pelo grupo para 

apreciação conduzida pelo professor. 

 Fixar os poemas no Mural da sala. 

Vai ter uma festa 

Que vou dançar 

Até o sapato pedir pra parar. 

 

Aí eu paro 

Tiro o sapato  

E danço o resto da vida. 

                                   Chacal 

 

Chacal 

 

Ricardo de Carvalho Duarte (1951) é poeta e letrista brasileiro. Trabalhou com grupos de 

teatro, foi compositor e parceiro da Banda Blitz. Tem várias obras publicadas: Drops de Abril 

(1983), Comício de Tudo (1986), Letra Elétrika (1994), dentre outras.   

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Identificar as características do gênero ―poema‖. 

Observar o caráter lúdico do poema. 

Perceber a organização do texto por meio de segmentação. 

 

 
  

MÓDULO III: ENCAIXANDO QUEBRA-CABEÇA POÉTICO    Duração: 03 aulas 

 Questionar os alunos: O que é POESIA? E POEMA? Todas as poesias rimam? O 

que é ESTROFE? Todas as estrofes são iguais? O que é ser POETA? O que é 

CONVITE? 

 Dividir a turma em 3 grandes grupos. 

 Entregar para o grupo 1 o poema Não me importo com as rimas de Alberto Caeiro, 

para o grupo 2 o poema Convite de José Paulo Paes e para o  grupo 3 o  poema 

Quem faz poema de Mario Quintana – Todos recortados como peças de quebra-

cabeça dentro de um envelope - e uma cartolina colorida.  

 Reunir cada grupo em subgrupos com 3 ou 4 componentes cada. 

 Pedir para que os alunos montem o quebra-cabeça colando as peças na cartolina. 

 

Atenção: O ideal é que os poemas ainda não tenham sido trabalhados 

anteriormente. 

      MÃOS À OBRA! 

 Depois de montados, os poemas devem ser lidos para turma. Nesse momento o 

professor intermediará os possíveis comentários acerca dos poemas apresentados. 

 Em seguida, os alunos receberão os poemas Não me importo com as rimas, Convite 

e Quem faz um poema impressos para leitura compartilhada e discussão.  
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 Qual versão mais se aproximou do poema original? 

 Como os poetas definem a Poesia? 

 Qual a relação dessas definições dos poetas e a atividade que realizamos com os 

poemas? 

 Os títulos dos poemas foram bem escolhidos? Por quê? 

 Pedir para que cada grande grupo planeje uma leitura criativa do poema para 

apresentarem na próxima aula. Os alunos podem utilizar os mais diversos recursos 

como vozes, gestos, dramatizações, acompanhamento musical, entre outros. O 

professor deverá orientá-los para que brinquem com o poema. 

Não me Importo com as Rimas 

Não me importo com as rimas. Raras vezes  

Há duas árvores iguais, uma ao lado da outra.  

Penso e escrevo como as flores têm cor  

Mas com menos perfeição no meu modo de exprimir-me  

Porque me falta a simplicidade divina  

De ser todo só o meu exterior  

Olho e comovo-me,  

Comovo-me como a água corre quando o chão é inclinado,  

E a minha poesia é natural corno o levantar-se vento...  

 

                                     Alberto Caeiro, in "O Guardador de Rebanhos - Poema XIV"  

 

Alberto Caeiro 

 
Alberto Caeiro da Silva (1887- 1915) foi um heterônimo de Fernando Pessoa, sendo 

considerado o Mestre ingênuo por apenas ter feito a instrução primária. Foi poeta 

ligado à natureza, de completa simplicidade e considerava que a sensação é a única 

realidade. Principais obras: O Guardador de Rebanhos, O Pastor Amoroso e Poemas 

Inconjuntos. 
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Convite 

Poesia 

é brincar com palavras 

como se brinca 

com bola, papagaio, pião. 

Só que 

bola, papagaio, pião 

de tanto brincar 

se gastam. 

As palavras não: 

quanto mais se brinca 

com elas 

mais novas ficam. 

Como a água do rio 

que é água sempre nova. 

Como cada dia 

que é sempre um novo dia. 

Vamos brincar de poesia? 

José Paulo Paes 

 

José Paulo Paes 

 
José Paulo Paes (1926-1998) foi um importante escritor brasileiro. Poeta, tradutor, 

crítico literário e ensaísta. Deixou várias obras publicadas, dentre estas: A poesia está 

morta, mas juro que não fui eu (1988), Uma letra puxa a outra (1992), A Revolta das 

palavras (1999) e É isso ali (2005). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Paulo_Paes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Paulo_Paes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Paulo_Paes
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Quem faz um poema abre uma janela. 

Respira, tu que estás numa cela abafada, 

esse ar que entra por ela. 

Por isso é que os poemas têm ritmo 

- para que possas profundamente respirar. 

Quem faz um poema salva um afogado. 

Mario Quintana 

 

Mario Quintana 

 

Mario Quintana(1906-1994) foi poeta, tradutor e jornalista brasileiro. É considerado um dos 

maiores poetas do século XX, é autor de poemas e frases brilhantes. Escreveu muitas obras: A 

Rua dos Cata-Ventos (1940), O Aprendiz de Feiticeiro (1950), Poesias (1960), Prosa e Verso 

(1978), Os melhores poemas de Quintana (1983) dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/mario_quintana/
http://pensador.uol.com.br/autor/mario_quintana/
http://pensador.uol.com.br/autor/mario_quintana/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Mural Literário: Trata-se de um painel informativo para promover o acesso rápido às 

informações pertinentes à sala de aula e comunidade escolar, principalmente estimulando a 

leitura e mostrando os talentos artísticos literários entre alunos, educadores e membros da 

comunidade. 

 

 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Relacionar imagens ao texto poético. 

Compor um Mural Literário com poemas selecionados. 

 

 

MÓDULO IV: PESQUISANDO POESIAS                                Duração: 03 aulas 

 Levar os alunos ao Laboratório de Informática ou Sala de Leitura para pesquisarem 

poemas de autores variados. 

 Imprimir os poemas selecionados. 

 Ilustrar os poemas com desenhos e pinturas relacionadas. 

 Explanar individualmente a ilustração dos poemas – pelos alunos. 

  MÃOS À OBRA! 

 

 Montar um Mural Literário com os poemas ilustrados 

 Fixar o Mural nos corredores da Escola. 

 Registrar toda sequência com fotografias e também expor no Mural. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Inferir sentido aos poemas concretos. 

Combinar palavras na construção de poemas concretos. 
 

 

MÓDULO V:  CRIANDO POEMA                                    Duração: 03 aulas 

 Questionar e dialogar com os alunos: O que você acha que é fazer POESIA? Criar 

um verso em cada linha, todos arrumadinhos e com RIMA? Sim, fazer poesia é isso, 

mas não é só isso. Também é brincar com as palavras na folha de papel, de modo 

que lembrem objetos e ideias. 

 Ampliar alguns poemas concretos e dispô-los em cartaz. 

 Mostrar como podemos brincar com as palavras e transformá-las em poema. 

 Expor os cartazes com alguns poemas concretos. 

 Elaborar questões relacionadas a cada poema exposto. Ver alguns exemplos: 

Poema 1: que relação há entre as palavras mar, azul, marco, barco , arco ar? Você 

percebeu que, ao mesmo tempo em que os versos se repetem, eles se tornam mais 

longos? Pense no barco navegando no mar. Que ideia nos dá essa combinação dos 

versos? 

Poema 2: O que chama sua atenção no poema? Qual a relação entre a ideia de 

velocidade e os versos do poema?  

Poema 3: Qual o produto citado no poema? O que o poema está criticando? Por que 

os verbos estão no infinitivo? Você sabe o significado de cloaca? E por que o poema 

terminou com essa palavra? 

Poema 4: Como você interpreta esse poema? Você também quer mudar tudo? Como 

ficou o eu lírico no final? Por quê? 

Poema 5: Que imagem forma o poema? Por que o poeta foi desmembrando as 

palavras?  

Poema 6: Que movimentos são criados pelo poema? Que imagem se  pode observar 

no poema?  Você percebeu que a ideia de circularidade é também reforçada pelo fato 

de que há início ou fim no texto? 

 

 Fixar o Mural nos corredores da Escola. 

 Registrar toda sequência com fotografias. 
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   MÃOS À OBRA! 

 

 Pesquisar sobre os poetas cujos poemas foram exibidos. 

 Você está convidado a criar seu poema brincando com as palavras. Faça sua ―obra de 

arte‖ no espaço abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES CONCRETISTAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferreira Gullar 

Augusto de campos 

Décio Pignatari 

José Lino Grunewald 

Ronald Azeredo 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 Depois, podemos confeccionar CAPAS para as antologias. Ver exemplos: 

 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Listar os principais poetas brasileiros. 

Elaborar uma antologia poética a partir de uma seleção de poemas. 

 

 

 

MÓDULO VI: MONTANDO ANTOLOGIAS POÉTICAS           Duração: 02 aulas 

 Visitar Bibliotecas públicas para pesquisarem os principais poetas brasileiros. 

 Reunir os alunos em grupos de 04 ou 05 componentes. 

 Organizar as biografias e poemas dos escritores escolhidos. 

MÃOS À OBRA! 

 Montar uma antologia poética contendo: capa, contracapa, sumário, biografia dos 

autores e poemas ilustrados – está atividade deverá ser feita pelos alunos em casa e 

entregue em dia pré-estabelecido. 

 Socialização grupal das antologias elaboradas. 

 Expor as antologias na Sala de Leitura da escola. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O Cartum se caracteriza como uma anedota gráfica em que nele podemos visualizar a 

presença da linguagem verbal associada à não verbal. Suas abordagens dizem respeito a 

situações relacionadas ao comportamento humano, mas não estão situadas no tempo, por isso 

são denominadas de atemporais e universais, ou seja, não fazem referência a uma 

personalidade específica. 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Perceber sentidos e detalhes em imagens. 

Interpretar imagem visual e verbal em cartum 

Produzir texto a partir da observação de outro texto. 
 

 
 

MÓDULO VII: VERSEJANDO COM CARTUM                         Duração: 02 aulas 

 Exibir o cartum ―Poesia‖ para os alunos. 

 Analisar a intenção comunicativa do locutor. 

 Identificar a estrutura do gênero ―poema‖ contida no cartum. 

 Escrever em folhas coloridas as palavras que rimam. 

 Observar a linguagem não verbal utilizada no cartum, explorando seus possíveis 

significados. 

 

MÃOS À OBRA! 

 

 Os alunos produzirão uma releitura da poesia presente no cartum levando em 

consideração todos os aspectos. 

 Expor no Mural o CARTUM e as releituras produzidas pelos alunos. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

SUGESTÕES DE POEMAS MUSICALIZADOS

Vinícius de Moraes 

A Casa – Capital Inicial 

O Pato – Zeca Pagodinho 

O Peru – Arnaldo Antunes 

Galinha d‘Angola – Ivete Sangalo 

As Borboletas – Gal Costa 

O Gato – Mart‘nália 

Leão – Moreno Veloso e Caetano Veloso 

 

 

Carlos Drummond  

Canção Amiga – Milton Nascimento 

Manuel Bandeira 

Trem de ferro – Tom Jobim e coro 

Manuel de Barros 

Sombra boa – Marcio de Camilo 

Bernardo - Marcio de Camilo 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Desenvolver e aperfeiçoar a expressão oral. 

Recitar poemas trabalhados durante a sequência didática. 

Organizar um Sarau Poético em ambiente. 

 

MÓDULO VIII: VIVENDO A ESSÊNCIA DA POESIA                 Duração: 04 aulas 

 Selecionar poemas para o Sarau Poético. 

 Ensaiar o recital com leitura em voz alta para turma, não se esquecendo de trabalhar 

a entonação, o ritmo, a musicalidade e a cadência dos poemas. 

 Trabalhar com os alunos alguns poemas musicalizados para que possam explorá-los 

no sarau. 

 Exibir vídeos com poemas musicalizados. 

  MÃOS À OBRA! 

 

 Escolher duas músicas e organizar uma dramatização. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

Sugestão de Varal Poético 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Interpretar poemas dos principais poetas brasileiros e relacioná-los com imagens. 

Organizar um Varal Poético com peças de roupa em cartolina colorida. 

Produzir texto a partir da observação de outro texto. 
 

  

MÓDULO IX: CONFECCIONANDO PEÇAS POÉTICAS            Duração: 04 aulas 

 Escolher 02 ou 03 poetas brasileiros que servirão de base para esta atividade e 

selecionar seus principais poemas. 

 Reunir os alunos em grupos para ilustração dos poemas que contemplarão o Varal – 

cada aluno ilustrará mais de um poema. 

 Confeccionar com cartolinas peças de roupas (blusas, short, vestido, calça, saia, 

macacão, entre outras) – cada grupo fará mais de uma peça distinta. 

 Decorar as peças de roupa com poemas ilustrados e dependurá-las no Varal Poético. 

 Socializar as peças confeccionadas. 

  MÃOS À OBRA! 

 

 Expor o Varal Poético nos corredores da Escola e/ou Feira Cultural. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Charge é uma ilustração humorística que envolve a caricatura de um ou mais personagens, 

feita com o objetivo de satirizar algum acontecimento da atualidade. Pode apresentar 

linguagem verbal e não verbal. 

 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Abordar a importância da situação e do contexto para o entendimento do poema. 

Obter dados e informações de um texto poético. 

Inter-relação dos textos poéticos. 

Produzir texto a partir da observação de outro texto. 
 

 

 

MÓDULO X: RELACIONANDO GÊNEROS            Duração: 04 aulas 

 Entregar aos alunos o poema “Quadrilha” de Carlos Drummond de Andrade. 

 Questionar as principais informações contidas no poema. 

 Fazer observação que o poema se trata de uma narrativa poética. 

 Alertar para o uso do SOBRENOME da família com quem Lili se casou. 

 Analisar a estrutura do poema. 

 Apresentar uma charge que faz referência ao poema Quadrilha. 

 Mostrar a intertextualidade nos dois textos.  

  MÃOS À OBRA! 

 

 Produzir um poema com as mesmas características do texto Quadrilha de Carlos 

Drummond de Andrade. 

 Fazer uma charge que critique qualquer assunto político que se encontra na mídia. 
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Quadrilha  

João amava Teresa que amava Raimundo  

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili,  

que não amava ninguém. 

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,  

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  

que não tinha entrado na história. 

Carlos Drummond 

 

Carlos Drummond 

 

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) foi um poeta, contista e cronista brasileiro, 

considerado por muitos, o mais influente poeta brasileiro do século XX. Principais obras: 

Alguma Poesia (1930), A Rosa do Povo (1945), Eu, Etiqueta (1984), Antologia Poética 

(1962), Auto-retrato e outras crônicas (1989) dentre outras. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 
SUGESTÃO 

 Pode-se comprar um caderno para o DIÁRIO DE BORDO, ornamentar a CAPA, 

colocar o nome desejado, especificar o propósito e a turma.        

 Colar as folhas escritas e decoradas pelos alunos. 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Visitar lugares que trabalhe e propague a poesia. 

Descrever a viagem de estudo e a relevância dos poemas em nossas vidas. 

Elaborar um Livro de Bordo. 

 

MÓDULO XI: ESCREVENDO SOBRE A VIAGEM           Duração: 04 aulas 

 Visitar locais que trabalhem com poemas na cidade e/ou em outras cidades do estado 

– em nossa região O Casarão de Poesias. 

 Observar como é realizado e praticado o trabalho com poemas.  

 Recitar alguns poemas durante a viagem e a visita. 

 Debater com os alunos a experiência vivida. 

 Registrar a viagem de estudo em um DIÁRIO DE BORDO. 

 Apresentar os textos produzidos. 

 Organizar o DIÁRIO e decorá-lo com fotos da viagem. 

  MÃOS À OBRA! 

 Ao sair para a viagem, cada aluno receberá folhas específicas para registrarem tudo 

que acontecer, principalmente em relação ao trabalho com poemas. 

 Os alunos também irão fotografar todos os momentos importantes. 

 Ao retornarem a Escola, os alunos deverão relatar a viagem, escrever tudo que foi 

relevante e decorar o registro com fotos. 

 Depois da atividade, o professor organizará, em ordem alfabética, o DIÁRIO DE 

BORDO para futura exposição. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Poema tirado de uma notícia de jornal 

 

João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem 

número 

Uma noite ele chegou no  bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

Manuel Bandeira 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Converter uma notícia de jornal em poesia. 

Perceber o papel da fantasia na criação da obra de arte. 

 

MÓDULO XII: TRANSFORMANDO NOTÍCIA DE JORNAL EM POESIA   

Duração: 02 aulas 

 Ler o poema de Manuel Bandeira ―Poema Tirado de uma Notícia de Jornal‖. 

 Fazer questionamentos orais ou escritos com relação ao poema: 

 Quanto ao fato narrado: O que aconteceu? Com quem? Quando? Como? 

 Quais as principais diferenças entre o poema de Manuel Bandeira e uma 

notícia jornalística quanto: À forma? Às informações? 

  MÃOS À OBRA! 

 Selecionar nos jornais que circulam na região onde você vive, uma notícia que,  na 

sua opinião, possa ser transformada em poema. 

 Colar a notícia numa folha sulfite colorida. 

 Produzir seu poema relatando as mesmas informações contidas na notícia. 

 Apresentar os poemas produzidos para turma. 

 Expor na sala de aula a atividade realizada. 
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Manuel Bandeira 
 

 
 

Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho (1886-1968) foi poeta, crítico literário e de arte, 

professor de Literatura e tradutor brasileiro. Grande poeta modernista, a principal 

característica de sua obra é, sem dúvida, o emprego do verso livre e os temas mais presentes 

foram solidão, dor e medo da morte. Obras que se destacaram: A cinza das Horas (1917), 

Libertinagem (1930), Estrela da manhã (1936), Antologia Poética (1961), dentre outras. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Utilizar as características específicas do poema. 

Encontrar melhores possibilidades de expressão poética. 

 
 

MÓDULO XIII: POETANDO COM AS PALAVRAS          Duração: 04 aulas 

 Entregar a cada aluno uma folha em branco para que ele faça a produção de um 

poema. 

 Revisar em dupla os poemas produzidos. 

 Reescrever os poemas e socializá-los para turma. 

 Debater com os alunos a experiência de se trabalhar o gênero ―poema‖. 

  MÃOS À OBRA! 

 Recolher todos os poemas produzidos durante a Oficina de Poesia. 

 Selecionar os melhores poemas produzidos durante as sequências didáticas. 

  Digitar os poemas que farão parte do livro de poesias – ou pedir para a secretária da 

escola. 

 Produzir um Livro de Poesias. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Selecionar materiais e textos necessários para o Sarau Poético. 

Redigir o gênero Convite. 

 
 

MÓDULO XIV: ARQUITETANDO O SARAU                       Duração: 04 aulas 

 Confeccionar em papel colorido: PIPAS, PIÃO, FLORES, BORBOLETAS, 

BARQUINHOS, BOLAS, BONECAS, ANIMAIS para que poemas sejam escritos 

ou colados neles e sirvam de ornamentação espalhadas pelas paredes, teto e chão. 

 Ensaiar os poemas que serão recitados. 

 Fazer o painel e/ou cenário para dramatização dos poemas musicalizados. 

 Convidar as turmas da escola e comunidade para participar do sarau poético e 

lançamento do livro de Poesias. 

  MÃOS À OBRA! 

 

 Toda a equipe da escola deverá está envolvida nessa atividade. 

 Confeccionar Convite impresso para distribuir em outras instituições de ensino. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

OFICINA DE POESIA 

Vamos poetar com as 

palavras? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Expor os trabalhos produzidos com o gênero ―poema‖. 

Expressar-se através de poemas musicalizados. 

Entregar o LIVRO produzido pelos alunos as suas respectivas famílias. 

 
 

MÓDULO XV: COMPARTILHANDO POESIAS                      Duração: 02 aulas 

 Expor todos os trabalhos produzidos durante a Sequência didática: 

 Poemas ilustrados. 

 Mural Literário. 

 Quebra-cabeça. 

 Poemas concretos. 

 Antologias poéticas. 

 Cartum. 

 Poemas musicalizados. 

 Charge. 

 Notícia de jornal.  

 Varal Poético 

 Diário de Bordo. 

 Livro de poesias 

 Explanar como as atividades da sequência didática foram realizadas – poderá ser o 

professor ou alunos. 

 Exibir fotos tiradas durante todos os módulos. 

 Dramatizar poemas musicalizados. 

 Expor o livro produzido pela turma à comunidade. 

 Autografar os livros e entregar a família. 

  MÃOS À OBRA! 

 Divulgar o evento em BLOGS da cidade ou Jornais locais. 
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ANEXOS DA OFICINA DE POESIA 

POEMAS PARA O MÓDULO II 

Os poemas 

Os poemas são pássaros que chegam 

não se sabe de onde e pousam 

no livro de quem lês. 

Quando fechas o livro, eles alçam voo 

como de um alçapão. 

Eles não têm pouso 

nem porto 

alimentam-se um instante em cada par de mãos 

e partem. 

E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 

no maravilhoso espanto de saberes 

que o alimento deles já estava em ti... 

 

                                           Mario Quintana 

 

Pontinho de vista 

 

Eu sou pequeno, me dizem, 

e eu fico muito zangado. 

Tenho de olhar todo mundo 

com o queixo levantado. 

 

Mas, se formiga falasse 

e me visse lá do chão, 

ia dizer, com certeza: 

- Minha nossa, que grandão! 

 

                                        Pedro Bandeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poesiaparacrianca.blogspot.com.br/2010/08/ontinho-de-vista.html
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A foca 

Quer ver a foca 

Ficar feliz? 

É pôr uma bola 

No seu nariz 

Quer ver a foca 

Bater palminha? 

É dar a ela 

Uma sardinha 

Quer ver a foca 

Comprar uma briga? 

É espetar ela 

Bem na barriga. 

                            Vinícius de Moraes 

No mundo da lua 

Vou inventar uma rua 

onde se pinte e borde, 

se faça e aconteça 

se cante e dance, 

se plantem corações... 

uma rua onde todos vivam 

no mundo da lua. 

                        Roseana Murray  

 

Leilão de Jardim 

Quem me compra um jardim com flores? 

Borboletas de muitas cores, 

lavadeiras e passarinhos, 

ovos verdes e azuis nos ninhos? 

 

Quem me compra este caracol? 

Quem me compra um raio de sol? 

Um lagarto entre o muro e a hera, 

uma estátua da primavera? 

 

Quem me compra este formigueiro? 

E este sapo, que é jardineiro?                                              

E a cigarra e a sua canção? 

E o grilinho dentro do chão? 

 

(Este é meu leilão!)                                       

Cecília Meireles 
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MÓDULO II 

SUGESTÕES DE MOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai ter uma apresentação... 

____________________ 

Vai ter um filme... 

____________________ 

Vai ter um concurso... 

_____________________ 

Vai ter uma corrida... 

_____________________ 

Vai ter um casamento... 

_____________________ 

Vai ter uma paixão... 

_____________________ 

 

Vai ter um menino... 

______________________ 

Vai ter uma menina... 

______________________ 

Vai ter uma viagem... 

______________________ 

Vai ter uma comemoração... 

______________________ 

Vai ter um passeio... 

_______________________ 

Vai ter uma amizade... 

______________________ 
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POEMAS PARA O MÓDULO III – RECORTADOS COMO PEÇAS DE 

QUEBRA-CABEÇA 

 

Convite 

Poesia é brincar  

com palavras como se  

brinca 

com bola,papagaio, 

pião. 

Só que bola,       

papagaio,pião 

de tanto brincar  

se gastam. 
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As palavras não:  

quanto mais 

se brinca com elas 

mais novas ficam. 

Como a água do rio 

que é água 

sempre nova. 

Como cada dia 

que é sempre 

um novo dia.  

Vamos brincar 

de poesia?  
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José Paulo Paes 
 

Não me Importo com 

as Rimas 

Não me importo 

com as rimas.  

Raras vezes  

Há duas árvores iguais,  

uma ao lado  

da outra .  Penso 

e escrevo como as flores 
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têm cor    

Mas com menos 

Perfeição no meu modo 

de exprimir-me  

Porque me falta 

a simplicidade divina  

De ser todo só o meu  

exterior  

Olho e comovo-me,  

Comovo-me como a  

água 

corre quando 
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o chão é inclinado,  

E a minha poesia 

é natural corno 

o levantar-se vento...  

Alberto Caeiro 

 

Quem faz um poema 
 

Quem faz um poema 

abre uma janela .  

Respira,tu que estás 

numa cela abafada,  
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esse ar 

que entra por ela.  

Por isso é que 

os poemas 

têm ritmo 

- para que possas 

profundamente 

respirar.  

Quem faz 

um poema 

salva um afogado.  

MARIO QUINTANA 
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MÓDULO V – POEMAS 

 

POEMA 1  

 

 
 

Ferreira Gullar 

 

POEMA 2 

 
Ronald Azeredo 
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POEMA 3 

 

 

Décio Pignatari 

 

 

POEMA 4 

 

 

 
 

Augusto de Campos 
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POEMA 5 

 

 

 
Augusto de Campos 

 

POEMA 6 

 

 

 
 

José Lino Grunewald 
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MÓDULO VII -  CARTUM 

 

 

 

MÓDULO X – CHARGE 
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1.2 Proposta para trabalhar com fábulas através de oficinas 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

É uma oficina apresentada sob a forma de sequência didática voltada para 

proporcionar o contato com a narrativa alegórica em sala de aula de modo lúdico e interativo. 

Pois a fábula é um gênero literário muito antigo que se encontra em praticamente todas as 

culturas humanas, por ter uma ligação muito íntima com a sabedoria popular essa pequena 

história serve para ilustrar algum defeito ou alguma virtude sempre deixando um grande 

ensinamento.  

Considerando as especificidades do gênero, as atividades apresentam leituras de 

algumas fábulas, antologias de fabulistas famosos, organização de material ilustrativo através 

do gênero, intertextualidades, contato com outros gêneros, além de promover discussões sobre 

a relevância da literatura em nossas vidas. Ainda há propostas de produções de fábulas como 

forma de incentivo a leitura e a escrita e a confecção de um livro. 

OBJETIVO 

 Propiciar uma proximidade significativa e dinâmica com a leitura poética, a produção 

e a dramatização de fábulas. 

METODOLOGIA 

 A proposta está organizada na forma de oficina e distribuída em módulos temáticos, 

considerando a natureza das atividades. 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação, de natureza qualitativa, será realizada de acordo com a participação e 

motivação dos alunos nas atividades propostas, produções escritas e o envolvimento nas 

dramatizações e sarau. 

REFERÊNCIAS 

 

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In Vários escritos. 4 ed. Rio de Janeiro: Ouro 

sobre Azul/são Paulo: Duas cidades, 2004, p. 169-191. 

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006. 

FERNANDES, Mônica Teresinha Ottoboni Sucar. Trabalhando com os gêneros do discurso: 

narrar: fábula. São Paulo: FTD, 2001.  

GUIMARÃES, Maria Flora. O conto popular. In: BRANDÃO, Helena Nagamine (coord.). 

Gêneros do discurso na escola, v. 5. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1999.  

LIMA, Francisco Assis de Sousa. Conto popular e comunidade narrativa. Rio de Janeiro: 

Funarte/Instituto Nacional do Folclore, 1985.  

MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clássicos desde cedo. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2002.  

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as fábulas? 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

OFICINA DE FÁBULA 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Informar a proposta de trabalho com o gênero fábula. 

Definir o sentido da palavra FÁBULA. 

Refletir sobre o gênero a partir do conhecimento prévio dos alunos. 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO                                     Duração: 03 aulas 

 Discutir o significado de FÁBULA. 

 Questionar os alunos: o que é FÁBULA? O que é MORAL? O que é PROVÉRBIO? 

Onde as fábulas são usadas? Você escuta ou ler esse gênero? 

 Registrar as proposições dos alunos no quadro e observar o conhecimento prévio dos 

alunos em relação ao gênero. 

 Apresentar a obra ―Provérbios Flamengos‖ de Pieter Bruegel. Fazer os alunos 

observarem todos os detalhes da obra, contexto, cores, ações, entre outros. 

 Propor a atividade CAÇA AOS PROVÉRBIOS: 

 Descobrir na cena provérbios, frases feitas e moral – cada aluno fará a 

atividade individualmente. 

 Mostrar a cena, dizer o provérbio e falar a mensagem transmitida por esses 

provérbios. 

  MÃOS À OBRA! 

 

 PRODUÇÃO INICIAL: Escutando fábulas. 

 Leitura da fábula ―A raposa e as uvas‖ de Esopo. 

 Estimular a produção. 

 Registrar dificuldades e conhecimentos sobre o gênero a partir dessa produção 

inicial. 

 Planejar estratégias para solucionar desvios encontrados. 
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Pieter Bruegel  (1569 - 1613) foi um pintor da região de Flandres, conhecido por quadros 

cujos temas são geralmente cenas e personagens do campo. A sua inclinação pelos temas 

populares tornou-o conhecido como "Bruegel, o Camponês" pelo seu alegado costume de 

vestir-se como tal, a fim de se misturar a casamentos e outras celebrações, captando detalhes e 

obtendo inspiração para suas obras. É responsável por uma rica pintura narrativa, 

documentando costumes de época, tornando-se um  dos mais representativos pintores 

flamengos do período (1500-1599) do Renascimento.  

 

 

Esopo nasceu na Grécia, no século VI antes de Cristo. Até hoje, o seu nome e a história de 

sua vida são cercadas de mistério.   Uma biografia egípcia do século I conta que Esopo foi 

vendido como escravo. Suas fábulas são curtas, bem-humoradas, com histórias simples e 

divertidas, utilizando os mais variados animais como personagens, trazendo sempre uma 

moral no fim.   

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/biografias/pieter-bruegel-o-velho/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
O escritor Frances Jean de La Fontaine (1621-1695) nasceu na França, no  século 

XVII, e dedicou-se à literatura, com o apoio da família. Escreveu poesias e adaptações de 

comédias. Porém, foram as fábulas, escritas em versos e reunidas em doze livros, publicados 

entre 1668 e 1694, que o tornaram conhecido no mundo inteiro. Suas fábulas escritas em 

versos elegantes deram-lhe enorme popularidade. Os animais simbolizavam os homens, suas 

manias e seus defeitos.  

 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Reconhecer estrutura, definição e origem das FÁBULAS. 

Distinguir comportamentos humanos através das ações das personagens. 

 

MÓDULO I: DEFININDO FÁBULAS                                       Duração: 02 aulas 

 Exibir slide que fale da origem das FÁBULAS, sua definição e sua propagação. 

 Ler as fábulas ―Gansa dos ovos de ouro‖ de Jean La Fontaine e ―A pomba e a 

formiga‖ de Esopo. 

 Discutir o comportamento das personagens: 

 Que atitudes das personagens são relevantes? 

 O que as fábulas têm em comum? 

 O que você aprendeu com as fábulas? 

 Que lição de vida elas nos deixam? 

      MÃOS À OBRA! 

 TAREFA DE CASA: Pesquisar uma fábula e trazê-la para próxima aula. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Dar significado as FÁBULAS de fabulistas famosos através da linguagem não verbal. 

Selecionar fábulas ilustradas para ornamentar o Mural. 

 

MÓDULO II: CONFECCIONANDO MURAL FABULOSO         Duração: 02 aulas 

 Socializar as fábulas pesquisadas – cada aluno apresenta sua fábula. 

 Organizar a turma em círculo para melhor coletivizar a atividade. 

 Discutir a respeito dos conteúdos inseridos nos textos. 

 Ilustrar as fábulas pesquisadas – cada aluno traria as fábulas impressas. 

 Confeccionar um Mural Fabuloso. 

 Expor o Mural na sala de aula. 

 Avaliar a experiência vivenciada. 

      MÃOS À OBRA! 

 Fotografar toda a atividade. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

FOTOGRAFIAS DOS PRINCIPAIS FABULISTAS 

     

          Esopo            La Fontaine              Fedro                Monteiro Lobato     Millor 

 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Relatar as Biografias dos principais fabulistas. 

Caricaturar os principais fabulistas. 

 

 
MÓDULO III: CARICATURANDO FABULISTAS         Duração: 04 aulas 

 Levar os alunos para sala de informática. 

 Pesquisar as biografias dos principais fabulistas. 

 Organizar as pesquisas de forma acadêmica. 

 Imprimir e socializar as BIOGRAFIAS. 

 Debater as semelhanças e divergências entre os autores. 

      MÃOS À OBRA! 

 Expor em CARTAZ as fotografias dos fabulistas pesquisados: 

 Em artes fazer caricaturas ou releituras desses fabulistas. 

 Transformar os desenhos em QUADROS. 

 Expor as obras produzidas. 

 Produzir uma Biografia de um familiar. 
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ENSINO FUNDAMENTA 

 

 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Identificar alguns provérbios presentes em figuras. 

Conferir significados aos provérbios. 

 

 

MÓDULO IV: DANDO SIGNIFICADO AOS PROVÉRBIOS          Duração: 02 aulas 

 Exibir slide com PROVÉRBIOS FIGURADOS. 

 Reunir os alunos em 02 grupos. 

 Executar o JOGO DAS ADIVINHAS: 

 Passar os slides para que as equipes adivinhem os provérbios. Cada acerto 

valerá 1 ponto, se errar, passará a vez e assim sucessivamente. (Exemplos de 

alguns provérbios figurados nos anexos) 

 Ao final do jogo entregar a equipe vencedora CARTÕES com ditos 

populares/ provérbios e uma guloseima. 

 Ao receber o cartão, o aluno tem que ler o provérbio e a equipe perdedora 

atribuirá significados aos ditos lidos. 

      MÃOS À OBRA! 

 Expor os provérbios figurados. 

 Avaliar a atividade desenvolvida, comentado o aprendizado. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Identificar provérbios em paródias. 

Conceituar o verbete paródia. 

Redigir paródias por meio de provérbios. 

 

MÓDULO V: PARODIANDO COM OS PROVÉRBIOS          Duração: 04 aulas 

 Colocar em fichas coloridas algumas paródias de PROVÉRBIOS OU DITOS 

POPULARES. 

 Fixar as fichas no quadro. 

 Questionar os alunos: A quais ditos populares essas paródias se referem? O que você 

entende por PARÓDIA? Essas frases provocam risos? Por quê? 

 Propor um DESAFIO com paródias: 

 Dividir a turma em 05 grupos. 

 Entregar uma lista com paródias para cada grupo. 

 Recomendar para que cada grupo escreva os provérbios originais. 

 Determinar o tempo para o desenvolvimento da atividade. 

 O grupo que escrever e acertar o maior número e provérbios vencerá o 

DESAFIO. 

 Buscar no dicionário o significado do verbete PARÓDIA. 

 Escrever em cartaz o resultado obtido. 

      MÃOS À OBRA! 

 Entregar aos alunos uma lista de provérbios. (ver em anexo) 

 Reunir os alunos em dupla para que eles escolham 04 provérbios e proponham uma 

paródia para cada um. 

 Apresentar a turma, as paródias produzidas. 

 Justificar por que essas frases desencadeiam risos. 

 Fixar as paródias na parede. 

 Escolher uma paródia e fazer um desenho relacionado. 

 Avaliar a atividade desenvolvida, comentado o aprendizado. 

 

 



212 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Identificar provérbios em LETRAS DE MÚSICAS. 

 

 

 

MÓDULO VI: ENCONTRANDO PROVÉRBIOS EM LETRAS MUSICAIS 

Duração: 02 aulas 

 Reunir os alunos em grupos de 04 alunos. 

 Entregar a letra das músicas ―Provérbios‖ de Adoniram Barbosa e ―Bom Conselho‖ 

de Chico Buarque – cada grupo ficará uma música. 

 Propor que os alunos encontrem os provérbios contidos nas letras das músicas. 

 Escrever em cartolina os provérbios encontrados. 

 Socializar a atividade realizada. 

 Fixar as cartolinas na parede. 

      MÃOS À OBRA! 

 Colocar as músicas para serem escutadas. 

 Entregar aos alunos fichas com provérbios. 

 À medida que a música está sendo tocada e aparecer um provérbio, os alunos 

deverão levantar a ficha com seu respectivo dito. 

 Registrar a atividade desenvolvida. 

 Escutar novamente as músicas e cantá-las juntamente com os alunos. 
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Adoniran Barbosa (1912-1982) foi um cantor e compositor brasileiro. Em suas obras, retrata 

o cotidiano das camadas pobres da população urbana e as mudanças causadas pelo progresso. 

Para isso, faz uso da maneira de falar dos moradores de origem italiana de alguns bairros 

paulistanos, como Barra Funda e Brás.  Em 1955 compõe o primeiro sucesso, "Saudosa 

Maloca" (1951), gravado pelo conjunto Demônios da Garoa. Em seguida lança outras 

músicas, como "Samba do Arnesto" (1953), "Abrigo de Vagabundo" (1959) e a famosa "Trem 

das Onze" (1964). Uma de suas últimas composições foi "Tiro ao Álvaro", gravada por Elis 

Regina em 1980.  

Disponível em: http://www.e-biografias.net/adoniran_barbosa/. Acesso em 20 abr. 2015. 

 

 

Chico Buarque de Holanda (1944-) é músico, dramaturgo e escritor brasileiro. Revelou-se 

ao público quando ganhou com a música "A Banda", interpretada por Nara Leão, o primeiro 

Festival de Música Popular Brasileira. Chico logo conquistou reconhecimento de críticos e 

público. Fez parceria com compositores e interpretes de grande destaque, entre eles, Vinícius 

de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Edu Lobo e Francis 

Hime. Seus últimos romances publicados foram: Estorvo (1991), Benjamim (1995), 

Budapeste (2003) e Leite Derramado (2009). Em 2005 Chico lança a série "Chico Buarque 

Especial", caixas com três dvds, organizados por temas, onde Chico fala de sua trajetória. 

Disponível em: http://www.e-biografias.net/chico_buarque/ 

 

http://www.e-biografias.net/adoniran_barbosa/
http://www.e-biografias.net/chico_buarque/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Produzir uma história em quadrinhos a partir de uma música. 

Interpretar tirinha e proferir comentários. 

MÓDULO VII: TRANSFORMANDO MÚSICA EM QUADRINHO  

Duração: 03 aulas 

 Entregar a letra da música ―Provérbios‖ de Daffé e, uma cartolina. 

 Propor que os alunos façam uma historinha em quadrinhos com a letra da música: 

 Desenhar em cartolina cada estrofe da letra representando-a em um 

quadrinho. 

 Destacar que ao lado do quadrinho desenhado tem que aparecer a estrofe 

escrita. 

 Socializar os quadrinhos produzidos 

      MÃOS À OBRA! 

 Questionar os alunos: Dizem que os gatos têm sete vidas.  

 Você acredita nisso? Explique. 

 Você sabia que essa crença é muito antiga e que para colocá-la à prova, 

antigamente os meninos tinham o hábito de maltratar os gatos de rua? 

 De que tipos de brincadeiras cruéis feitas com esses animais você já ouviu 

falar presenciou? Comente. 

 Entregar a tira ―O Menino Maluquinho‖ de Ziraldo – os alunos terão que lê-la e 

descobrir a confusão que um PROVÈRBIO provocou na cabeça do menino. 

 Tecer comentários sobre o que o avô quis dizer, de fato, por meio do provérbio. E 

como o neto entendeu. 

 Falar sobre a reação do Menino Maluquinho e seus colegas ao saber que o avô tem o 

esqueleto de um gato numa caixa. 

 Explicar a importância do uso das aspas na fala do avô. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Interpretar a FÁBULA ―A coruja e a águia‖ de Monteiro Lobato. 

Redigir uma versão da fábula interpretada. 

Atribuir características humanas aos animais 

 

 

MÓDULO VIII: COMPARANDO AS PESSOAS AOS ANIMAIS 

Duração: 03 aulas 

 Questionar os alunos: Você já ouviu algo como: Você é rápido como uma lebre? 

Você é esperto como uma raposa? Você é manso como um cordeiro? 

 Levar o aluno a perceber que o próprio ser humano atribui características aos 

animais. 

 Fazer a leitura da fábula ―A coruja e a águia‖ de Monteiro Lobato. 

 Elaborar questões para que os alunos possam interpretá-las. 

 Reunir os alunos em dupla para que eles produzam sua própria versão da fábula. 

 Socialização das produções. 

      MÃOS À OBRA! 

 Entregar aos alunos imagens de vários animais para que eles atribuam características 

humanas a esses animais. (VER ANEXO) 

 Registrar as características em fichas coloridas. 

 Fixar as imagens na parede e abaixo, as características. 

 Comentar a atividade realizada. 
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Monteiro Lobato (1882-1948) foi um escritor e editor brasileiro. Criou a "Editora Monteiro 

Lobato" e mais tarde a "Companhia Editora Nacional". Foi um dos primeiros autores de 

literatura infantil de nosso país e de toda América Latina. Metade de suas obras é formada de 

literatura infantil. Destaca-se pelo caráter nacionalista e social. O universo retratado em suas 

obras são os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba, quando da crise do café. 

Situa-se entre os autores do Pré-Modernismo, período que precedeu a Semana de Arte 

Moderna. Obras: Ideias de Jeca Tatu (1918), Urupês (1918), Cidades Mortas (1920), 

Negrinha (1920), O Pica-pau Amarelo, literatura infantil (1939) dentre outras. 

 

Fábulas de Monteiro Lobato 

 

O Cavalo e o Burro 

A Coruja e a Águia 

O Lobo e o Cordeiro 

O Corvo e o Pavão 

A Formiga Má 

A Garça Velha 

As Duas Cachorras 

O Jaboti e a Peúva 

O Macaco e o Coelho 

O Rabo do Macaco 

Os Dois Burrinhos 

Os Dois Ladrões 

A caçada da Onça 

 
 
 
 

Disponível em: <http://www.e-biografias.net/monteiro_lobato/> Acesso em 20 abr. 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.e-biografias.net/monteiro_lobato/
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A mensagem apresentada no final de uma fábula é chamada MORAL DA HISTÒRIA e 

expressa, em geral, um provérbio ou dito popular. Também é expressa por frases de efeito 

que apresentam fórmulas prontas de raciocínio que permitem fazer comentários sobre 

assuntos e situações diversas. A moral costuma ser destacada por recursos gráficos como 

letras maiores, destacadas ou cor diferente. 

 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Pesquisar o significado de alguns comportamentos e atitudes humanas. 

Reconhecer a Moral das histórias em fábulas. 

Montar um PAINEL dos significados. 

 

MÓDULO IX: BRINCANDO COM COMPORTAMENTOS        Duração: 03 aulas 

 Discutir sobre Moral da história exemplificando em fábulas. 

 Destacar a importância da Moral para esse gênero textual e também para nossas 

vidas. 

 Levar um SAQUINHO personalizado com palavras especificando comportamentos, 

atitudes e valores humanos. 

 Sortear uma palavra para cada aluno. 

 Pesquisar os respectivos significados no dicionário e escrevê-los em folha de papel 

sulfite para fixar na parede. 

 Ampliar o nome do comportamento sorteado em fichas, desenhá-lo e colorir as letras 

diferenciando-as. 

 Apresentar a ARTE concluída e seus significados. 

      MÃOS À OBRA! 

 Montar um PAINEL com os significados das palavras. 

 Levar na próxima aula as fichas ilustradas. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

SUGESTÕES DE FÁBULAS 

ESOPO: Os lobos e os cordeiros, O macaco e o golfinho, Zeus e Apolo, A tartaruga e a 

lebre, A raposa e a máscara. 

FEDRO: O lobo e o cordeiro, O cão e o pedaço de carne, A raposa e a máscara trágica, a 

raposa e as uvas. 

 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Montar uma Árvore repleta de ensinamentos. 

Reconhecer lições de vidas em provérbios.  

 

MÓDULO X: PRODUZINDO A ÁRVORE DOS ENSINAMENTOS  

Duração: 02 aulas 

 Produzir a Árvore dos ensinamentos na parede da sala. 

 Fazer O TRONCO DA ÁVORE cheio de raízes, pois nesse local ficarão os 

provérbios que servirão de moral das fábulas. 

 Realizar a dinâmica da CAIXINHA MÁGICA – dentro da caixa deve conter 

provérbios de toda natureza: 

 Tocar uma música e quando parar, o aluno deverá pegar um provérbio dentro 

da caixa. 

 Em seguida, o aluno explicará para turma o ensinamento aprendido com o 

provérbio retirado. 

 Fixar o provérbio no tronco da árvore. 

 Montar a Copa da Árvore com as fichas do comportamento que foram produzidas no 

módulo anterior: 

 Individualmente, cada aluno fixará a ficha no lugar determinado, formando 

assim, uma árvore.  

 Avaliar a atividade feita e destacar sua relevância. 

      MÃOS À OBRA! 

 Fazer em casa leituras de outras fábulas. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

SUGESTÃO DE VARAL 

 

 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Fazer releituras e produções de fábulas. 

Construir um Varal com fábulas ilustradas.  

 

MÓDULO XI: MONTANDO UM VARAL DE FÁBULAS             Duração: 03 aulas 

 Produzir individualmente uma FÁBULA. 

 Apresentar a produção para turma e fazer as correções necessárias. 

 Confeccionar livretos com as fábulas produzidas em papel colorido. 

      MÃOS À OBRA! 

 Reunir os alunos em grupo. 

 Ilustrar as páginas dos livretos produzidos de acordo com a narrativa. 

 Usar desenhos e cores relacionados. 

 Montar um VARAL DE FÀBULAS inéditas e/ou releituras, fixando-as em cordéis 

nos corredores da Escola. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

SUGESTÕES DE VÍDEOS 

Fábulas Disney - A Grande Corrida: A tartaruga e a Lebre 

https://www.youtube.com/watch?v=yzKmloeqPdg 

 

A Cigarra e a Formiga 

https://www.youtube.com/watch?v=E2ZzTXIrUzc 

 

As fábulas de Esopo: As aventuras do menino travesso 

https://www.youtube.com/watch?v=qABNoMzBIvA 

 

 

 

 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Relacionar as atitudes das personagens com as atitudes humanas. 

Descobrir lições de vidas contidas em fábulas.  

 

MÓDULO XII: RELACIONANDO FÁBULAS                             Duração: 02 aulas 

 Exibir fábulas tradicionais ou modernas encontradas e acessadas na internet. 

 Discutir as temáticas contidas nas fábulas. 

 Encontrar os elementos narrativos nas fábulas assistidas. 

 Relacionar os vídeos-fábulas com as fábulas escritas. 

      MÃOS À OBRA! 

 Elaborar frases com ensinamentos e fixá-las em vários locais da escola ou oferecê-

las aos alunos das outras turmas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzKmloeqPdg
https://www.youtube.com/watch?v=E2ZzTXIrUzc
https://www.youtube.com/watch?v=qABNoMzBIvA
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Redigir fábulas a partir de uma imagem. 

Encontrar desvios de escrita e reescrever as fábulas produzidas. 

Representar uma fábula de autoria dos alunos 

 

MÓDULO XIII: PRODUZINDO FÁBULAS                             Duração: 02 aulas 

 Entregar várias imagens de animais aos alunos para que eles escolham um animal 

que sirva de inspiração para produção.  

 Revisar os elementos da narrativa, especificamente o gênero FÁBULA. 

 Relembrar os provérbios trabalhados. 

 Destacar a importância da MORAL DA HISTÓRIA. 

 Produzir, individualmente, uma fábula. 

      MÃOS À OBRA! 

 Reunir os alunos em dupla para revisão e reescrita das fábulas. 

 Socialização das fábulas. 

 Escolher uma fábula dentre as escritas pelos alunos: 

 Organizar o texto em peça teatral. 

 Confeccionar máscaras para as personagens. 

 Ensaiar a peça teatral. 

 Produzir o cenário. 

 Dramatização da fábula escolhida. 

 Registrar toda atividade com fotografias. 

 Selecionar as melhores fábulas produzidas pelos alunos para serem digitadas e 

transformadas em LIVRO. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Preparar o material necessário para Exposição. 

Redigir o gênero Convite solicitando a presença da comunidade escolar na Exposição dos 

trabalhos. 

MÓDULO XIV: PLANEJANDO A EXPOSIÇÃO                         Duração: 02 aulas 

 Produzir em papel colorido imagens de animais: LEÃO, RATO, TARTARUGA, 

LEBRE, LOBO, CORDEIRO, MACACO, para que FÁBULAS sejam escritas ou 

coladas neles e sirvam de ornamentação espalhadas pelas paredes, teto e chão do 

salão de exposição. 

 Ensaiar as fábulas que serão lidas e dramatizadas. 

 Fazer o painel e/ou cenário para dramatização das fábulas. 

 Convidar as turmas da escola e comunidade para participar da EXPOSIÇÃO e 

lançamento do livro de FÁBULAS. 

      MÃOS À OBRA! 

 Toda a equipe da escola deverá está envolvida nessa atividade. 

 Confeccionar Convite impresso para distribuir em outras instituições de ensino. 

 Registrar toda atividade com fotografias. 
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OFICINA DE FÁBULAS 

Vamos aprender com as 

fábulas? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Apresentar os trabalhos produzidos com o gênero ―fábula‖. 

Representar fábulas trabalhadas durante a sequência didática. 

Doar o LIVRO produzido pelos alunos as suas respectivas famílias. 

 

MÓDULO XV: PARTILHANDO ENSINAMENTOS                    Duração: 02 aulas 

 Expor todos os trabalhos produzidos durante a Sequência didática: 

 Fábulas ilustradas. 

 Mural Fabuloso. 

 Biografias dos principais fabulistas. 

 Fotografias e Caricaturas dos fabulistas. 

 Cartões com provérbios e paródias. 

 Letras de músicas. 

 Quadrinhos produzidos pelos alunos. 

 Tira. 

 Varal de fábulas 

 Árvore dos ensinamentos. 

 Livro de fábulas. 

 Explanar como as atividades da sequência didática foram realizadas – poderá ser o 

professor, o supervisor ou alunos. 

 Exibir fotos tiradas durante todos os módulos. 

 Dramatizar fábulas famosas ou do próprio aluno. 

 Expor o livro produzido pela turma à comunidade. 

 Autografar os livros e entregar a família. 

      MÃOS À OBRA! 

 Divulgar o evento em BLOGS da cidade ou Jornais locais. 
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ANEXOS DA OFICINA DE FÁBULAS 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO: 

 Obra “PROVÉRBIOS FLAMENGO” de Pieter Bruegel 

 

 

 

 Fábula “A RAPOSA E AS UVAS” de Esopo. 

A raposa caminhava distraída quando encontrou uma parreira carregada de belos 

cachos de suculentas uvas.  

―É agora que eu mato a minha fome‖ – pensou.  

Mas não foi bem assim. A esfomeada raposa tentou de tudo, mas os cachos 

estavam muito altos e ela não conseguiu apanhar uma uva sequer. 

Para não perder a pose, ela anunciou aos quaro ventos: 

_ Eu nem queria mesmo... Essas uvas estão verdes. 

E seguiu seu caminho. 

Mal havia dado poucos passos quando ouviu barulho de algo caindo ao chão. 

Voltou às pressas, achando que eram as frutas. Mas, pobre raposa, encontrou apenas 

uma folha derrubada pelo vento. 

 

 Moral: Quem desdenha quer comprar. 
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MÓDULO I 

Gansa dos Ovos de Ouro 

 
 

Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua gansa tinha posto um ovo de ouro. 

Apanhou o ovo, correu para casa, mostrou-o à mulher, dizendo:  

- Veja! Estamos ricos!  

Levou o ovo ao mercado e vendeu-o por um bom preço. Na manhã seguinte, a gansa 

tinha posto outro ovo de ouro, que o fazendeiro vendeu à melhor preço. E assim aconteceu 

durante muitos dias. 

 Mas, quanto mais rico ficava o fazendeiro, mais dinheiro queria. E pensou: "Se esta 

gansa põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro!" Matou a gansa e, por dentro, a 

gansa era igual a qualquer outra. 

Moral: "Quem tudo quer tudo perde" 
Disponível em: http://www.mensagenscomamor.com/livros/fabulas.htm#ixzz3HpeDVYJt 

A Pomba e a Formiga 

 
 

Uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançá-la, devia 

descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro da correnteza.  

Uma pomba, pousada numa árvore próxima, viu a formiga em perigo. Rapidamente, 

arrancou uma folha da árvore e deixou-a cair no rio, perto da formiga, que pode subir nela e 

flutuar até a margem.  

Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros, que se escondia 

atrás duma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o 

caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para 

um ramo mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga: 

 - Obrigada, querida amiga! 

 Moral: “Uma boa ação se paga com outra” 
Disponível em: http://www.mensagenscomamor.com/livros/fabulas.htm#ixzz3HpefY9ku 

http://www.mensagenscomamor.com/livros/fabulas.htm#ixzz3HpeDVYJt
http://www.mensagenscomamor.com/livros/fabulas.htm#ixzz3HpefY9ku
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MÓDULO III 

 

ATENÇÃO: As BIOGRAFIAS dos fabulistas deverão ser pesquisadas pelos alunos. 

 

EXEMPLOS DE CARICATURAS 

 

 

             
                            MILLOR                                     ESOPO 

 

       
             LA FONTAINE                                      MONTEIRO LOBATO 

 

 

Disponível em:  

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=imagem%20caricaturada%20de%20fabulistas. Acesso em: 20 abr. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=imagem%20caricaturada%20de%20fabulistas
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=imagem%20caricaturada%20de%20fabulistas
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MÓDULO IV:                PROVÉRBIOS FIGURADOS 
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229 

 

   

  

DECIFRANDO OS PROVÉRBIOS 

1. Entrando pelo cano; 

2. Rodando o aro; 

3. Levando chá de cadeira; 

4. Dependurando as chuteiras; 

5. Enchendo linguiça; 

6. Estou com a corda no pescoço; 

7. Batendo as botas; 

8. Acertou na mosca; 

9. Chutando o balde; 

10. Descascando abacaxi; 

11. Engolindo sapo; 

12. Trocando as bolas; 

13. Não chore sobre o leite derramado; 

14. Pagando o pato; 

15. Tempestade em copo d‘água; 

16. Carta fora do baralho. 
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MÓDULO V:  

 

FICHAS COM PARÓDIAS 
 

Há males que vem para piorar. 

Mais vale tarde do que muito mais tarde. 

Cada macaco com a sua macaca.  

Quem tem boca pode ir ao dentista.  

Águas passadas já passaram.  

Quem espera sempre cansa.  

Quem ri por último ri atrasado.  

Os últimos serão os últimos. 

Quem cedo madruga não pega ônibus lotado.  

Roupa suja se lava na máquina.  

Em casa de ferreiro o espeto é pra fazer churrasco. 

A fé remove montanhas a dinamite então, nem se fala. 

A primeira impressão é a que fica se o cartucho for 

novo. 

Um dia é da caça no outro o tiro falha. 

A esperança e a sogra são as últimas que morrem. 

Quem com ferro fere vai preso. 
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PROVÉRBIOS POPULARES 

 
―Macaco não olha pro rabo‖. 

―Cachorro que muito anda, apanha pau ou rabugem‖. 

 ―Quem corre cansa, quem anda alcança‖. 

 ―É melhor prevenir do que remediar‖. 

 ―Um é pouco, dois é bom, três é demais‖. 

 ―Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura‖. 

 ―Uma andorinha só não faz verão‖. 

 ―Boca calada não entra mosca‖. 

 ―Vão-se os anéis, ficam os dedos‖. 

 ―Cavalo dado não se olha os dentes‖. 

 ―Quem com ferro fere com ferro será ferido‖. 

 ―Pimenta nos olhos dos outros é refresco‖. 

―Cada um sabe o sapato onde aperta‖. 

 ―Em terra de cego quem tem olho é rei‖. 

 ―Quem pariu Mateus que balance‖. 

―Quem pariu Bento que acalente‖. 

―Cachorro que muito ladra não morde‖. 

―Águas passadas não movem moinhos‖. 

 ―Quem cala consente‖. 

 ―Filho de peixe peixinho é‖. 

 ―À noite, todos os gatos são pardos‖. 

 ―Ninguém deixa o certo pelo duvidoso‖. 

 ―Quem comeu a carne que roa os ossos‖. 

 ―Formiga quando quer se perder cria asa‖. 

 ―O mar não tem cabelo‖. 

 ―Pior a emenda do que o soneto‖. 

 ―Cobra que não anda não engole sapo‖. 

 ―Quem tem telhado de vidro não atira pedra no do vizinho‖. 

 ―Notícia ruim cria asa‖. 

 ―Quem semeia vento colhe tempestade‖. 

 ―Quem não pode com o pote não pega na rodilha‖. 

 ―Pra cavalo velho o remédio é capim novo‖. 

 ―A desculpa do amarelo é comer barro‖. 

 ―Panela velha é que faz comida boa‖. 

 ―Não adianta chorar o leite derramado‖. 

 ―O que é do homem o bicho não come‖. 

 ―Panela que muito se mexe ou sai insosso ou salgado‖. 

 ―Quem não ouve conselho raras vezes acerta‖. 

 ―De grão em grão a galinha enche o papo‖. 

 ―Quem tem inimigo não dorme‖. 
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MÓDULO VI: 
 

         Provérbios 

Adoniran Barbosa 

Muita verdade se esconde 

Entre o céu e a terra 

Cão que ladra não morde 

Bom cabrito não berra 

Minha terra tem curíntias 

Onde canta o curió 

Não tem nada mais gostoso 

Que o pastel da minha vó 

Pergunte ao velho Colombo 

Que também usava franja 

Se galinha velha é boa 

Ou é melhor sua canja 

Muito trabalho ele teve 

Você sabe como é 

Botar um ovo é fácil 

Difícil é botar ele em pé 

Tire o cavalo da chuva 

Que depois o sol esquenta 

Para curar um mau feito 

Use chá e água benta 

Mosca com boca fechada 

E rato que rói a roupa 

Sexta-feira dia 13 

Panela velha dá sopa 

Um gato que é escaldado 

De água fria tem um medo 

Ensinar o pulo do gato 

Nem mais tarde e nem mais cedo 

Teimoso como uma mula 

É o canguru saltador 

Aquilo que não tem cura 

Só pode ser mal de amor 

Não olhe os dentes do bicho 

Se for um cavalo dado 

Falar mal, bater no peito 

Isso também é pecado 

Pão de ló não deve dar 

Pra quem dentes não tiver 

Não discuta futebol 

E nem bata em sua mulher 

O macaco no seu galho 

É preguiça o dia inteiro 

Barata que é esperta 

Não cruza o galinheiro 

Periquito leva a fama 

Papagaio come milho 

O bolo não quer galocha 

E o trem só anda no trilho 

A galinha do vizinho 

Fez isso a final de contas 

Bota ovo amarelinho 

Minhas quebradas são contas 

              Bom Conselho 

Chico Buarque 

Ouça um bom conselho 

Que eu lhe dou de graça 

Inútil dormir que a dor não passa 

Espere sentado 

Ou você se cansa 

Está provado, quem espera nunca alcança. 

Venha, meu amigo 

Deixe esse regaço 

Brinque com meu fogo 

Venha se queimar 

Faça como eu digo 

Faça como eu faço 

Aja duas vezes antes de pensar 

Corro atrás do tempo 

Vim de não sei onde 

Devagar é que não se vai longe 

Eu semeio o vento 

Na minha cidade 

Vou pra rua e bebo a tempestade 

 

http://letras.mus.br/adoniran-barbosa/
http://letras.mus.br/chico-buarque/
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MÓDULO VII: 
 

           Provérbios 

Daffé 

 
Sou designer sou um pintor  

Não tenho nem um quadro que eu fiz  

Tenho em casa um computador  

Em DOS eu prendi  

 

Meu amor tem um dom natural  

Não uso nenhum remédio que ela faz  

 

Casa de ferreiro espeto de pau  

Filho de peixe peixinho é  

Andorinha só não faz verão  

Duas andorinhas farão ou não  

 

Sou assinante de revistas e jornais  

O que eu leio são as tiras de gibis  

Meu presidente não sabe o hino nacional  

Mas sabe inglês, Japonês e até o 

escambal  

 

Meu amor tem um dom natural  

Mas bebe e fuma e até passa mal  

 

Casa de ferreiro espeto de pau  

Filho de peixe peixinho é  

Andorinha só não faz verão  

Duas andorinhas farão ou não  

 

Sou assinante de revistas e jornais  

O que eu leio são as tiras de gibis  

Meu presidente não sabe o hino nacional  

Mas sabe inglês, Japonês e até o 

escambal  

 

Meu amor tem um dom natural  

Mas bebe e fuma e até passa mal  

 

Casa de ferreiro espeto de pau  

Filho de peixe peixinho é  

Andorinha só não faz verão  

Duas andorinhas farão ou não. 

 

 

 

 
Tirinha 

 

 
 

ZIRALDO. O Menino Maluquinho. Disponível em 

http://www.omeninomaluquinho.com.br/paginatirinha/PaginaAnterior.asp?da=15032011. Acesso 

em: 20 abr. 2015. 

 

 

 

 

http://www.omeninomaluquinho.com.br/paginatirinha/PaginaAnterior.asp?da=15032011
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DAFFÉ, radicado a 30 anos em São Luis no Maranhão, é da nova safra de compositores e 

cantores da musica popular Maranhense. O mesmo possui uma performance de palco, onde 

procura aliar a música com a sua mensagem emotiva, visto que intitula como real prioridade, 

passar o devido e necessário sentimento à vibração do público.  Suas maiores influências 

são: Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Lenine, Jorge Ben, Tim Maia, Caetano 

Veloso, Chico Buarque, Chico Cesar, James Brown, o movimento mangue beat, Edith 

Piaf, Norah Jones, Damian Rice, Cartola, Cordel do Fogo Encantado, Lupicínio 

Rodrigues, Mutantes, Tropicalismo, o movimento da Bossa Nova, bem como o Clube da 

Esquina.  

Disponível em: http://www.letras.com.br/#!biografia/daffe. Acesso em : 20 abr. 2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.letras.com.br/#!biografia/daffe
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MÓDULO VIII: 

A coruja e a águia 

 Monteiro Lobato 

Coruja e águia, depois de muita briga resolveram fazer as pazes. 

— Basta de guerra — disse a coruja. 

— O mundo é grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da 

outra. 

— Perfeitamente — respondeu a águia. 

— Também eu não quero outra coisa. 

— Nesse caso combinemos isso: de agora em diante não comerás nunca os meus filhotes. 

— Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? 

— Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, 

alegres, cheios de uma graça especial, que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já 

sabes, são os meus. 

— Está feito! — concluiu a águia. 

Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com três monstrengos dentro, que 

piavam de bico muito aberto. 

— Horríveis bichos! — disse ela. — Vê-se logo que não são os filhos da coruja. 

E comeu-os. 

Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca a triste mãe chorou amargamente o 

desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. 

— Quê? — disse esta admirada. — Eram teus filhos aqueles monstrenguinhos? Pois, olha 

não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste… 

 

Moral da história: Para retrato de filho ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado: 

quem ama o feio, bonito lhe parece. 
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DÊ CARACTERÍSTICAS HUMANAS AOS ANIMAIS 
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MÓDULO IX: 

 

 
 

 

EXEMPLOS DE PALAVRAS PARA COLOCAR NO SAQUINHO 

 

 

CORAGEM 

FORÇA 

RESPEITO 

AMBIÇÃO 

EGOÍSMO 

SOLIDARIEDADE 

INGENUIDADE 

TRAIÇÃO 

UNIÃO 

GRATIDÃO 

BONDADE 

MALDADE 

AJUDA 

VAIDADE 

INVEJA 

CONVENCIMENTO 

ARROGÂNCIA 

CONFIANÇA 

PRECONCEITO 

SABEDORIA 
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MÓDULO X: 

Os lobos e os cordeiros 

Esopo 

Alguns lobos queriam atacar um rebanho de cordeiros. Como não eram capazes 

de vencer os cordeiros, por causa dos cães que guardavam o rebanho, os lobos 

concluíram que seria preciso fazê-lo por meio de um ardil. Assim, enviaram 

embaixadores aos cordeiros para lhes pedir que lhes entregassem os cães, dizendo que 

eram esses animais, na verdade, os responsáveis pela inimizade que existia entre eles, e 

que, se os cordeiros lhes entregassem os cães, a paz viria a reinar entre eles. Os 

cordeiros, não prevendo o que iria ocorrer a seguir, entregaram-lhes os cães. E assim os 

lobos venceram facilmente os cordeiros e destruíram todo o rebanho, uma vez que ele 

ficou indefeso. 

Assim também ocorre com as cidades que, entregando facilmente seus líderes, 

esquecem-se de que também elas estarão, rapidamente, nas mãos de seus inimigos. 

 

O macaco e o golfinho 

Esopo 

É costume, para os que viajam pelo mar, levar consigo macacos e cachorrinhos 

de Malta, a fim de ter diversão durante a viagem. Assim, um homem que navegava 

trazia consigo um macaco. Quando chegaram ao cabo Súnio, o promontório da Ática, 

sobreveio uma violenta tempestade. O navio se revirou, todos tentavam salvar-se a 

nado, e o macaco também tentava nadar. Um golfinho, avistando-o e pensando que se 

tratasse de um homem, veio pôr-se sob o macaco e o susteve, transportando-o até a terra 

firme. Chegando ao Pireu, entreposto marítimo de Atenas, perguntou ao macaco se ele 

era de uma família ateniense. Como o macaco respondesse que sim, afirmando 

descender de antepassados ilustres da cidade, o golfinho perguntou-lhe então se 

conhecia o Pireu. O macaco, supondo que o golfinho se referisse a um homem, disse 

que se tratava de alguém que lhe era de fato muito querido, e com quem ele muito se 

dava. E o golfinho, revoltando-se com tal mentira, mergulhou o macaco na água e o 

afogou. 

Esta história se aplica aos homens que, desconhecendo a verdade, têm o 

costume de enganar os outros. 
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Zeus e Apolo 

Esopo 

Zeus e Apolo faziam uma disputa no tiro de arco e flecha. Apolo, retesando ao 

máximo a corda de seu arco, lançou sua flecha, e Zeus, num passo, avançou a perna tão 

longe quanto a flecha lançada por Apolo. 

Eis o que ocorre àquele que luta contra adversários mais fortes: além de não 

atingi-los, ainda se expõe ao riso dos outros. 

A tartaruga e a lebre 

Esopo 

Uma tartaruga e uma lebre competiam para saber qual das duas era mais rápida. 

E assim, determinaram um dia e um local como baliza, e se separaram. A lebre, 

confiando na ligeireza que lhe é natural, não se preocupou com a corrida: deitou-se à 

beira do caminho e adormeceu. Já a tartaruga, consciente de sua lerdeza, não deixou de 

se apressar e, correndo à frente da lebre adormecida, chegou ao termo final e conquistou 

o prêmio da vitória. 

Esta fábula demonstra que o esforço vence, muitas vezes, a natureza indolente. 

 

A raposa e o cacho de uvas 

Esopo 

Uma raposa faminta, vendo alguns cachos de uvas penderem de uma parreira, 

foi tomada pelo desejo de apanhá-los, mas não conseguiu atingi-los. Enquanto se 

afastava, ela disse para si mesma: ―São apenas uvas verdes‖. 

Assim também ocorre com alguns homens que, graças à sua franqueza, não 

sendo capazes de chegar ao fim de seus atos, acusam as circunstâncias que encontram. 

A raposa e a máscara 

Esopo 

Uma raposa entrou na casa de um ator, vasculhou cada um de seus utensílios e 

encontrou, entre outros objetos, uma cabeça de espantalho, perfeitamente modelada. 

Apanhando-a nas mãos, ela disse: ―Oh, que cabeça! Mas não tem miolos‖. 

Esta fábula se aplica aos homens que são formidáveis de corpo, porém 

desprovidos de espírito. 

(Tradução do grego: Rogério Hafez) 
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O lobo e o cordeiro 

Fedro 

O lobo e o cordeiro tinham ido ao mesmo riacho, levados pela sede. O lobo 

estava mais acima e o cordeiro bem abaixo. Então o bandido, estimulado por sua goela 

insaciável, introduziu um motivo de briga: 

_ Por que – disse ele – sujaste a água que estou bebendo? 

Responde o lanígero: 

_ Como posso, pergunto, fazer aquilo de que reclamas, lobo? A água corre de ti 

para os meus goles. 

O lobo, repelido pela força da verdade, diz: 

_ Seis meses atrás tu falaste mal de mim. 

O cordeiro respondeu: 

_ Mas eu ainda não tinha nascido. 

_ Por Hércules – diz o lobo -, o teu pai falou mal de mim. 

E assim, agarrando o cordeiro, o dilacera, num cruel assassinato. 

Esta história foi escrita por causa daqueles homens que oprimem os inocentes 

com razões falsas. 

 

O cão e o pedaço de carne 

Fedro 

Um cão, nadando pelo rio e levando um pedaço de carne, viu a sua imagem no 

espelho das águas. Julgando que fosse outra presa levada por outro cão, desejou agarrá-

la. Mas a avidez enganada soltou o alimento que segurava na boca e nem ao menos 

pôde tocar naquele que cobiçava. 

Quem cobiça o alheio, perde merecidamente o que é seu. 
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A raposa e a máscara trágica 

Fedro 

Uma raposa viu por acaso uma máscara trágica: 

_ Quanta beleza – exclama – não tem cérebro! 

Isto se diz aqueles a quem a fortuna deu prestígio e glória, mas negou o senso 

comum. 

 

A raposa e as uvas 

Fedro 

Forçada pela fome, a uma raposa cobiçava as uvas de uma alta parreira. Pulando 

com todas as suas forças. Como não pôde alcançar as uvas, afastou-se dizendo: 

_ Ainda não estão maduras; não quero apanhá-la azeda. 

Aqueles que desprezam com palavras as coisas que não conseguem fazer devem 

aplicar a si este exemplo. 

 

(Tradução do latim: Francisco Achcar) 

 

 

 

ATENÇÃO: Poderemos usar fábulas de outros autores 
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MÓDULO XIII 

IMAGENS DE ANIMAIS 
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5.3 Proposta para trabalhar com contos através de oficinas 

 

APRESENTAÇÃO 

É uma oficina apresentada sob a forma de sequência didática voltada para 

promover o contato com os contos em sala de aula de modo dinâmico, interativo e 

significativo. Pois o conto é um gênero narrativo breve, cheio de encantamentos e 

imaginação, também permeado de subjetividade, particularidades e recursos estilísticos.  

Considerando as especificidades do gênero, as atividades apresentam leituras de 

contos, antologias de autores famosos, confecção de material lúdico através do gênero, 

intertextualidades, contato com outros gêneros, além de proporcionar discussões sobre a 

relevância da literatura em nossas vidas. Ainda há propostas de produções de contos, 

tiras, charges e outros gêneros, como forma de incentivo a leitura e a escrita. 

 

OBJETIVO 

 Oportunizar um contato significativo, lúdico e envolvente com a leitura literária, 

a produção e dramatização de contos. 

 

METODOLOGIA 

 A proposta está organizada na forma de oficina e distribuída em módulos 

temáticos, considerando a natureza das atividades. 

 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação, de natureza qualitativa, será realizada de acordo com a participação 

e motivação dos alunos nas atividades propostas, produções escritas e o envolvimento 

nas dramatizações e sarau. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In Vários escritos. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Ouro sobre Azul/são Paulo: Duas cidades, 2004, p. 169-191. 

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006. 

GÓES, Lúcia Pimentel. Introdução a literatura infantil juvenil. São Paulo: 

Thompson Pioneira, 1991. p. 144-153. 

GOTLIB, Nádia Batella. Teoria do conto. 10. ed. 5. reimpr. São Paulo: Ática, 2004. 96 

p. (Série Princípios, v. 2). 

 

OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com os contos? 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O conto é uma narrativa breve, desenrolando um só incidente predominante e um só 

personagem principal, contém um só assunto cujos detalhes são tão comprimidos e o 

conjunto do tratamento tão organizado, que produzem uma só impressão. É uma 

narrativa linear, que não se aprofunda no estudo da psicologia das personagens nem nas 

motivações de suas ações. 

OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Relatar a proposta de trabalho com o gênero conto 

Definir o sentido da palavra CONTO 

Refletir sobre o gênero a partir do conhecimento prévio dos alunos. 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO                                     Duração: 03 aulas 

 Fazer uma reflexão temática. 

 Questionar os alunos: o que é CONTO? Quais são as características do 

CONTO? Quais os seus principais elementos? Onde os contos podem ser 

usados? Quais contos lhes agradam? Quem conta um conto? 

 Registrar as proposições dos alunos no quadro. 

 Exibir slides com capas de livros para que os alunos identifiquem quais contos 

as referidas imagens representam, como também para sondagem e apreciação 

do gênero. 

 Pedir para que os educandos contem ou narrem as versões conhecidas por eles. 

 Ler em voz alta um conto clássico. 

   MÃOS À OBRA! 

 Redigir coletivamente um conto, tendo como base as histórias contadas pelos 

colegas. 

 Registrar dificuldades e conhecimentos sobre o gênero a partir dessa produção 

inicial. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Os bilhetes são mensagens simples, escritas de forma clara e rápida, em um pequeno papel. 

Eles são usados como meio de comunicação entre as pessoas, com se fosse um pequeno aviso 

ou lembrete. 

Bilhete: S.M. Mensagem curta, escrita em linguagem simples e coloquial. Senha que dá direito 

a assistir a espetáculos (bilhete de teatro, que no Brasil se diz entrada), a concorrer a prêmios ou 

sorteios (bilhete de rifa, bilhete de loteria), a viajar em veículo coletivo (bilhete de trem). 

Disponível em: http://www.dicio.com.br/bilhete/. Acesso em 26 abr. 2015 

OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Fazer leitura prazerosa de contos infantis. 

Apresentar os contos em voz alta. 

Identificar os principais elementos da narrativa. 

MÓDULO I:  SABOREANDO CONTOS                                 Duração: 03 aulas 

 Selecionar vários contos, levá-los para sala e entregá-los aos alunos. 

 Ler silenciosamente os contos entregues. 

 Escolher 03 contos para que os discentes apresentem em voz alta. 

 Discutir sobre os textos: 

 Enredo 

 Personagens 

 Tempo 

 Espaço 

 Tema 

 Linguagem 

   MÃOS À OBRA! 

 Produzir um bilhete para um amigo, indicando-lhe a leitura de um dos contos 

trabalhados em sala.  

 Expor as características do gênero BILHETE. 

http://www.dicio.com.br/bilhete/
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OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Constatar a intertextualidade entre contos. 

Desenhar as principais cenas do filme ENCANTADA. 

Sintetizar o enredo do filme de forma criativa. 

Escutar a música PARA TODO SEMPRE e relacioná-la com os contos de fadas. 
 

 
 
 

MÓDULO II: ENTRANDO NO MUNDO DA MAGIA             Duração: 05 aulas 

 Exibir o filme: ―ENCANTADA‖. 

 Questionar os alunos: 

 Qual gênero textual você encontrou no filme? 

 O filme faz referência a outros contos? Quais? 

 Quais costumes são divergentes entre as gerações? 

 Que linguagem foi usada pelas personagens? 

 Como eram as atitudes das personagens envolvidas? Relate. 

 O enredo foi breve? Ouve suspense? 

 Discutir o filme. 

 Reproduzir as principais cenas do filme com desenhos coloridos e 

significativos. 

   MÃOS À OBRA! 

 Resumir o enredo do filme de forma criativa. 

 Socializar as produções. 

 Expor todo material em CARTAZ. 

 Entregar aos alunos a letra da música PARA TODO SEMPRE, música final do 

filme, TODA RETALHADA em versos. 

 Reunir os alunos em grupo para montá-la e fazer a leitura. 

 Escutar a canção e relacioná-la com os contos de fadas. 

 Cantar juntamente com os alunos e montar um coral para apresentá-la no final 

da sequência. 
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OBJETIVOS: 

Estudar os principais contos dos Irmãos Grimm. 

Preparar uma coletânea de contos. 

 

 

MÓDULO III: PESQUISANDO CONTOS            Duração: 04 aulas 

 Levar os alunos ao Laboratório de Informática para pesquisar os principais 

contos dos irmãos Grimm. 

 Conduzir os educandos a sala de leitura e selecionar vários livros do gênero 

CONTO e entregar aos meninos para fazerem a leitura em casa. Desse modo, 

eles poderão viajar no mundo encantado dessas histórias. 

 Apresentar para as turmas as histórias lidas. 

 Relacionara as narrativas. 

   MÃOS À OBRA! 

 Pesquisar BIOGRAFIA dos irmãos Grimm. 

 Montar coletivamente uma COLETÂNEA DE CONTOS. 

 Exibir a Coletânea produzida para as outras turmas. 

OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Um Conto é uma NARRATIVA literária que tem como elementos principais:  

 Um contador da história, denominado NARRADOR que pode aparecer em primeira 

pessoa ou terceira pessoa, marcada pelo tempo verbal.  

 Em primeira pessoa é quando o narrador participa da história como um dos 

personagens, por isso é denominado NARRADOR PERSONAGEM.  

 Em terceira pessoa é quando o narrador não participa da história, mas apenas 

conta a história, por isso é denominado NARRADOR OBSERVADOR. 

 Quando o narrador penetra no mundo interior da personagem, ou seja, consegue 

saber sobre os sentimentos de uma personagem, este narrador denomina-se 

NARRADOR ONISCIENTE.  

 Em relação à história, os elementos são:  

 ENREDO, uma sequência de fatos;  

 PERSONAGENS, aqueles que atuam na história;  

 TEMPO, quando as coisas acontecem, por exemplo, sábado à noite, seis horas 

da manhã, em 1965, entre outros.  

 ESPAÇO ou cenário, lugar onde os fatos da história ocorrem. 

 

OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Identificar as principais características dos contos. 

Descobrir os contos através de seus protagonistas. 

Escrever com criatividade o conto decifrado. 

 

MÓDULO IV: DESCOBRINDO CONTOS            Duração: 03 aulas 

 Exibir slides com definição de conto, suas características, estruturas e 

particularidades. 

 Entregar em caixa padronizada, um QUEBRA-CABEÇA com peças que 

formam as personagens de alguns contos. 

 Montar o quebra-cabeça ―Qual é o conto‖. 

 Descobrir qual conto essa personagem pertence. 

   MÃOS À OBRA! 

 Escrever a narrativa do conto descoberto. 

 Socializar as atividades, inclusive as imagens montadas e as produções.  
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OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Ler e interpretar o conto ―Bicho Papão da minha imaginação‖ de Sylvia Orthof. 

Desenhar seu próprio Bicho Papão. 

Produzir um conto que tenha como personagem principal o Bicho Papão. 

 
 
 
 
 

MÓDULO V: DESENHANDO MEU BICHO PAPÃO           Duração: 05 aulas 

 Entregar aos alunos o conto ―Bicho Papão da minha imaginação‖ de Sylvia 

Orthof. 

 Fazer a leitura do conto e discutir se enredo. 

 Questionar os alunos: 

 O Bicho Papão existe? 

 Onde podemos encontrar o Bicho Papão? 

 Por que as pessoas amedrontam as crianças dizendo que o bicho vai 

pegá-las? 

 Você conhece algum Bicho Papão? 

 Na realidade em que vivemos, quais são os verdadeiros Bichos Papões? 

– anotar no quadro as respostas dos alunos. 

 Como seria o Bicho Papão para você? Descreva-o. 

 Entregar uma folha de papel sulfite para que cada aluno DESENHE seu 

próprio BICHO PAPÃO. 

 Expor em um PAINEL todos os desenhos produzidos. 

 Reunir os alunos em grupos de 04 componentes – cada grupo produzirá um 

conto que tenha como personagem principal o Bicho Papão. 

   MÃOS À OBRA! 

 Fazer a leitura das produções. 

 Propor para que o grupo faça a revisão e reescrita do conto. 

 Confeccionar bonecos (material variado e/ou reciclável) que personificam os 

Bichos Papões – cada grupo fabricará seu cenário e personagens. 

 Organizar os contos para serem dramatizados por bonecos. 

 Dramatizar os contos através do Teatro de bonecos. 

 Discutir a experiência vivida e o conhecimento apreendido. 
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Sylvia Orthof  (1932 - 1997) - foi escritora e dramaturga. Iniciou na área de 

dramaturgia infantil como autora, diretora, pesquisadora e professora. Fundou, no Rio 

de Janeiro, a Casa de Ensaios Sylvia Orthof, exclusivamente dedicada a espetáculos 

infantis.É uma das maiores escritoras do Brasil em literatura infanto-juvenil; sua obra, 

extensa, em torno de cem títulos, recebeu todos os grandes prêmios 

brasileiros. Escreveu, entre outras obras, A vaca mimosa e a mosca Zenilda, Mudanças 

no galinheiro mudam as coisas por inteiro e Os bichos que tive.  

 

Disponível 

em:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibli

otecas_m_z/sylviaorthoff/index.php?p=5380. Acesso em 29 de abr. 2015. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Montar o conto através da sequência lógica dos fatos. 

Ler e interpretar o conto RAPUNZEL. 

Discutir as características do conto inserido no filme ENROLADOS. 

 
 
 
 
 

MÓDULO VI: SEQUENCIANDO CONTOS                        Duração: 04 aulas 

 Organizar em envelopes coloridos o conto ―RAPUNZEL‖, dividido por 

parágrafos. 

 Reunir a turma em grupos de 04 componentes – cada grupo montará o CONTO 

através da sequência lógica dos fatos. 

 Fazer a leitura do conto e discutir se enredo. 

 Fazer na íntegra a leitura do conto. 

   MÃOS À OBRA! 

 Exibir o filme ENROLADOS. 

 Discutir as características que envolvem o conto assistido. 

 Fazer uma relação entre o filme e o conto RAPUNZEL lido anteriormente. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Tiras são basicamente, desenhos onde há a apresentação de personagens em situações diversas, 

dispostas normalmente em número igual ou inferior a quatro quadros e dispostas, em sua 

maioria, horizontalmente. São vários os gêneros explorados para essa arte, como ação, aventura, 

mistério, espionagem, cômicos, policial, drama, heróis e  super-heróis. Podem ser publicadas 

diariamente, semanalmente ou qualquer outra periodicidade,  dependendo do veículo da qual ela 

está sendo publicada, como por exemplo, revistas, jornais ou internet. 

 

OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Diferenciar gêneros textuais e caracterizá-los. 

Fazer a intertextualidade entre os gêneros. 

 
 
 
 

MÓDULO VII: DIVERTINDO-SE COM OS CONTOS          Duração: 03 aulas 

 Reunir a turma em DUPLAS. 

 Entregar a cada dupla um SAQUINHO MÁGICO ou uma CAIXINHA DE 

SURPRESA. 

 Dentro do saquinho, colocar 01 charge e 01 tirinha. 

 Os alunos terão que diferenciar os gêneros textuais e citar suas 

respectivas características. 

 Mencionar a que conto esses gêneros fazem referência. 

 Analisar os gêneros preenchendo a tabela em anexo. 

 Apresentar para turma a análise realizada. 

 Discutir coletivamente cada análise. 

 Comentar o aprendizado. 

 

MÃOS À OBRA! 

 Escolher um conto e produzir uma tira ou uma charge. 

 Socializar as produções. 

 Fixar as produções no Mural da sala ou paredes da escola. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Ana Maria Machado (1941 ) é escritora e jornalista brasileira. Autora de livros infantis, foi a 

primeira desse gênero, a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Nos anos sessenta, foi 

exilada pelo regime militar, indo morar na Europa. De volta ao Brasil, Ana Maria retomou o seu 

projeto de escrever livros infantis. Em 1977, ganhou o prêmio João de Barro pelo livro "História 

Meio ao Contrário". Em 1979, fundou a primeira livraria dedicada a livros infantis no Brasil, a 

Malasartes. Em 2000, ganhou o prêmio Hans Christian Andersen, considerado o prêmio Nobel 

de Literatura Infantil Mundial. Em 2001, recebeu o Prêmio Literário Nacional Machado de 

Assis, na categoria conjunto da obra. Atualmente tem mais de 100 livros publicados.  

OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Ler de forma lúdica e prazerosa o conto FESTA NO CÈU. 

Desenvolver a imaginação e a criatividade. 

Expor impressões em relação ao enredo do conto e atitudes dos personagens. 
 

MÓDULO VIII: PREPARANDO A FESTA               Duração: 03 aulas 

 Expor o livro FESTA NO CÉU de Ana Maria Machado. 

 Solicitar que os alunos exponham suas impressões sobre o conto, a partir das 

imagens presentes na CAPA do livro. 

 Questionar os alunos: 

 Vocês conhecem esse conto? 

 Vocês leram ou assistiram algo sobre ele? 

 Vocês conhecem outra versão desse conto? Relate. 

 Ler o conto de forma lúdica, interagindo linguagem verbal e não verbal. 

 Discutir as atitudes dos personagens que entraram na festa. 

   MÃOS À OBRA! 

 Escolher uma passagem do conto e fazer um comentário. 

 Socializar os comentários. 

 

 



256 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Formar seus próprios conceitos através das descobertas e vivências 

Aprimorar-se de uma escrita segura e independente. 
 

MÓDULO IX: LEVANDO A FESTA PARA CASA               Duração: 03 aulas 

 Pesquisar em casa, com a família, outras versões do conto FESTA NO CÉU. 

 Escrever em papel colorido a versão do conto pesquisado. 

 Apresentar a turma o texto produzido. 

 Comparar os textos e discutir as atitudes dos personagens. 

   MÃOS À OBRA! 

 Recortar de livros ou revistas desenhos que ilustrem os contos. 

 Construir um MURAL com os contos e imagens selecionadas pelos alunos. 

 Socializar para as demais turmas o trabalho realizado. 

TAREFA PARA CASA: Pesquisar vários tipos de festas e levar para escola 

uma proposta criativa para festejarmos a festa no céu. 
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Sugestão de ornamentação 
 

     

OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Realizar uma festa temática com dramatização do conto Festa no céu. 

 

MÓDULO X: FESTEJANDO NO CÉU             Duração: 04 aulas 

 Organizar uma festa da fantasia – cada aluno usará uma fantasia que mais lhe 

agrade, mas é interessante que todos usem pelo menos máscaras. 

 Ornamentar a sala com personagens do conto de fada, máscaras, livros, 

bexigas e muitas fitas coloridas. (também fazer nuvens) 

 Fazer um desfile com as personagens dos contos infantis. 

 Dramatizar o conto FESTA NO CÉU. 

 Exibir o filme FESTA NO CÉU. 

 Realizar um baile dançante – a primeira música seria uma valsa tradicional as 

demais, seriam atuais e contagiantes para que todos pudessem realmente 

festejar esse momento. 

   MÃOS À OBRA! 

 Registrar o momento com filmagem e fotografias. 
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OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Refletir sobre pensamentos de autores célebres e formular sua própria definição de 

felicidade. 

Relacionar gêneros  textuais distintos de falem sobre a mesma temática. 

MÓDULO XI: DEMONSTRANDO FELICIDADE              Duração: 04 aulas 

 Apresentar um CARTAZ com o poema A FELICIDADE de Vinícius de 

Moraes. 

 Questionar os alunos: 

 Para você a felicidade se compara a quê? 

 Sempre somos felizes? 

 Uma determinada situação influencia para alcançarmos a felicidade? 

 Quando você fica feliz? 

 Ficamos felizes todos os dias? 

 Por que no final dos contos de fada constantemente termina com 

FELIZES PARA SEMPRE? 

 O que é, afinal, felicidade? 

 Entregar aos alunos fichas com DECLARAÇÕES do que seja FELICIDADE. 

 Refletir os pensamentos dos autores célebres. 

 Organizar um QUADRO com a expressão: FELICIDADE É... 

 Escrever sua definição de felicidade em papel colorido. 

 Fixar a definição de cada aluno no QUADRO. 

 Relacionar as definições com o poema de Vinícius de Moraes. 

 Comparar os textos e discutir as atitudes dos personagens. 

MÃOS À OBRA! 

 Selecionar, em revistas, imagens de pessoas felizes. 

 Montar um MURAL TEMÁTICO com as atividades realizadas: 

 Poema de Vinícius de Moraes 

 Fichas com os pensamentos 

 Definições de felicidade 

 Imagens que representem a felicidade 
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OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Promover um debate sobre como ser feliz. 

Interpretar versos e explanar opiniões. 

MÓDULO XII: ABORDANDO A FELICIDADE             Duração: 04 aulas 

 Xerocar a letra da canção SOLDADO DA PAZ de Herbert Viana. 

 Ler o texto coletivamente. 

 Discutir as principais ideias contidas no poema. 

 Exibir vídeo com a música e cantar juntamente com os discentes. 

 Questionar os alunos: 

 A letra da canção está organizada em parágrafos? 

 Você identifica alguma rima na letra dessa canção? 

 A letra da canção cita valores importantes para vida feliz. Quais são 

eles? 

 A canção fala em estar pronto para lutar. Que tipo de luta é essa? 

 Em sua opinião, as pessoas valorizam a vida? 

 Destacar em FAIXAS os seguintes versos da canção: 

E o bom de viver é estar vivo.  

O soldado da paz não pode ser derrotado 

Ainda que a guerra pareça perdida 

 Promover um debate temático. 

 Dividir a turma em 02 grupos – um defenderá o primeiro verso e o 

outro, o segundo. 

MÃOS À OBRA! 

 Propor a confecção de um CARTAZ onde cada grupo responderá a seguinte 

pergunta: 

VOCÊ CONCORDA QUE TODOS OS BRASILEIROS TÊM 

OPORTUNIDADES DE, COMO DIZ A MÚSICA, TER ABRIGO, TER 

SONHOS, TER MOTIVOS PRA CANTAR? 

 Ilustrar o cartaz com imagens que engrandeçam suas respostas e pensamentos. 
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OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Refletir sobre pensamentos de autores célebres e formular sua própria definição de 

felicidade. 

Relacionar gêneros  textuais distintos de falem sobre a mesma temática. 

MÓDULO XIII: VIVENDO UMA FELICIDADE CLANDESTINA         

Duração: 03 aulas 

 Entregar aos alunos o conto FELICIDADE CLANDESTINA de Clarice 

Lispector. 

 Fazer a leitura do texto – o professor deverá dá vida ao texto encantando os 

alunos com a magia do conto. 

 Apresentar alguns elementos da narrativa como tempo, espaço, narrador e foco 

narrativo. 

 Enfatizar a descrição das personagens. 

 Pesquisar no dicionário o significado do termo: CLANDESTINO. 

 Questionar os alunos: 

 Quem é o narrador? 

 Por que o narrador considera tão importante um pai dono de livraria? 

 As opiniões do narrador refletem necessariamente a verdade ou ponto 

de vista? 

 A que tortura o narrador foi imposto? 

 O que é felicidade clandestina? 

 Elaborar um esquema localizando os fatos mais importantes do conto. 

MÃOS À OBRA! 

 Reescrever o conto FELICIDADE CLANDESTINA mudando o narrador-

personagem para outro - escolha entre as propostas abaixo. 

 O dono da livraria 

 Uma amiga da narradora 

 A mãe da menina  

 O diário da narradora 
 Socializar a reescrita dos contos. 
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OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Organizar os contos produzidos em um livro. 

Confeccionar o material necessário para o Sarau Poético. 

Convidar a comunidade escolar para participar do Sarau Poético e exposição dos 

trabalhos. 

 

MÓDULO XIV: PRODUZINDO CONTO                         Duração: 06 aulas 

 Produzir individualmente um conto com tema livre. 

 Reunir os alunos em dupla para fazer revisão e reescrita dos contos. 

 Organizar um MOMENTO de contação de histórias: 

 Dividir a turma em grupos de 03 alunos. 

 Selecionar contos conhecidos e trabalhados em sala. 

 Aprender os contos e treinar a leitura. 

 Marcar um dia para que os grupos saiam visitando todas as salas de 

aula da escola e que contem histórias encantadoras, cheias de magia. 

 Se possível, os alunos poderão estar caracterizados de personagens dos 

contos infantis. 

 Registrar toda atividade desse módulo com fotografias e/ou filmagem. 

 Selecionar todos os contos produzidos durante as OFICINAS. 

 Digitar e organizar os contos em um LIVRO. 

      MÃOS À OBRA! 

 Organizar o SARAU POÉTICO. 

 Confeccionar cenário, figurino e adereços que serão usados no sarau. 

 Ensaiar o conto que será dramatizado. 

 Convidar as turmas da escola e comunidade para participar do sarau poético e 

lançamento do livro de Contos. 

 Confeccionar Convite impresso para distribuir na escola e em outras 

instituições de ensino. 
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OFICINA DE CONTOS 

Vamos nos encantar com 

contos? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Expor os trabalhos produzidos com o gênero ―conto‖. 

Dramatizar contos. 

Entregar o LIVRO produzido pelos alunos as suas respectivas famílias. 

 
 
MÓDULO XV: EXPONDO OS CONTOS QUE ENCANTAM  Duração: 02 aulas 

 Expor todos os trabalhos produzidos durante a Sequência didática: 

 Capas dos livros 

 Bilhetes produzidos 

 Banner com os filmes exibidos e suas respectivas sinopses. 

 Resumo dos filmes 

 Letras de canções e poemas 

 Coletânea de contos 

 Biografias 

 Quebra-cabeça 

 Desenhos 

 Mural temático 

 Tiras e charges 

 Saquinho mágico 

 Teatro de bonecos 

 Livros 

 Imagens das personagens 

 Cartazes 

 Fotografias e filmagens. 

 Explanar como as atividades da sequência didática foram realizadas – poderá 

ser o professor ou alunos. 

 Dramatizar os contos ensaiados. 

 Expor o livro produzido pela turma à comunidade. 

 Autografar os livros e entregar a família. 

 Divulgar o evento em BLOGS da cidade ou Jornais locais. 
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ANEXOS DA OFICINA DE CONTOS 

SITUAÇÃO INICIAL: Capas de contos 
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MÓDULO I:  

SUGESTÕES DE CONTOS 

     

       

       

 

EXEMPLOS DE BILHETES 
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MODELO DE BILHETE 

Natal, 15 de abril de 2015. 

Querida amiga, 

 Quero lhe dizer da grande satisfação em fazer parte do seu grupo de estudos. Por 

isso, estou convidando todos para uma reunião aqui em casa no sábado às 10 horas. Vai 

ser um barato! 

Um abraço, 

Maria José 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Faça um bilhete para um amigo, indicando-lhe a leitura de um dos contos trabalhados 

em sala hoje. 

_________, ____ de _________ de  2015. 

______________________, 

 _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________ 

___________________________________ 
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MÓDULO II 

 

Lançamento 14 de dezembro de 2007 (1h47min)  

Dirigido por Kevin Lima  

Com Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden   

Gênero Animação, Aventura,  Fantasia, Romance 

Nacionalidade EUA 

 

Sinopse  

Giselle (Amy Adams) é uma bela princesa que foi recentemente banida por uma rainha 

malvada de seu mundo mágico e musical. Com isso ela agora está na Manhattan dos 

dias atuais, um local completamente diferente de onde vivia. Logo ela recebe a ajuda de 

Robert (Patrick Dempsey), um advogado divorciado por quem se apaixona. Só que 

Giselle já está prometida em casamento para o príncipe Edward (James Marsden), que 

decide também deixar o mundo mágico para reencontrar sua amada. 

 

Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-114729/. Acesso em 28 abr. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adorocinema.com/filmes/agenda/?week=2007-12-13
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-24469/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-71767/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-21312/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-16467/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13026/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13001/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13012/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13024/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/pais-5002/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-114729/
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MÚSICA DO FILME 

Para Todo Sempre 

 

Para todo sempre... 

 

Contos de fadas bem reais podem ser 

 

Temos somente que acreditar e querer 

 

Nós sabemos de cor 

 

É a parte melhor da historia 

 

Todos podemos esse final viver 

 

Para todo sempre [4x] 

 

Invente uma moda, mostre seu coração. 

 

Sonhos se realizam insista então... 

 

Sem ter medo ou pudor 

 

Descobrindo o valor de sorri 

 

Sua verdade vai afinal refletir 

 

Para todo sempre [4x] 

 

Se o seu coração esta voando e a cabeça girando 

 

Nova historia esta começando 

 

Deixe o encantamento reinar em você {2x} 

 

Para todo sempre [4x]  

 

Nós sabemos de cor 

 

É a parte melhor da historia 

 

Todos podemos esse final viver 

 

Em meus sonhos dou um beijo de amor.. 

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/encantada/para-todo-sempre-musica-

final.html#ixzz3YYxaqofH  Acesso em 28 de abr. 2015 

http://www.vagalume.com.br/encantada/para-todo-sempre-musica-final.html#ixzz3YYxaqofH
http://www.vagalume.com.br/encantada/para-todo-sempre-musica-final.html#ixzz3YYxaqofH
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MÓDULO IV 

Exemplo de caixa padronizada               Quebra-cabeça QUAL É O CONTO 

 

                   
 

Personagens que formarão os quebra-cabeças 
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MÓDULO V 
Bicho papão da minha imaginação 

 

 

A gente tem muitos bichos na vida. Eu, como toda criança, tive meu bicho papão 

particular, chamado medo. Bicho Papão aparecia nas horas mais escuras da noite, naquelas 

horas em que a cabeça da gente começava a imaginar besteira, imagina, imagina, de repente o 

medo toma conta do mundo. 

Bicho Papão a gente inventa. 

O meu foi inventado por uma cozinheira gorda, chamada Guiomar. Guiomar era preta, 

gordíssima e vivia contando histórias terríveis, de botar cabelo em pé. Eu tenho cabelo 

crespo, até hoje, por culpa da Guiomar. Ela me contou cada uma, arrepiei tanto, que arrepiada 

fiquei!  

Dizem que a gente não deve contar histórias de meter medo pra crianças, por isso não 

vou contar o que Guiomar contava. (...) 

Lembrei-me de uma reza que Guiomar tinha me ensinado pra espantar todos os males do 

mundo.  

Era uma reza complicada, precisava rezar e dar uns pulinhos e umas voltas. Pra rezar 

aquilo seria necessário sair de baixo do cobertor. Deus me acuda! 

Meu Bicho Papão era assim: tinha pés pra trás e eram de pato. Às vezes eram só de 

pato, virados pra frente mesmo. 

Resolvi tomar coragem, mas o pavor não passava. Era preciso rezar a reza de Guiomar, 

pois comecei a ouvir a voz de papai, como se ele tivesse uma voz com sotaque papônico. Aí, 

era preciso sair da cama e rezar a reza! 

Pulei da cama, rápido, acendendo a luz de cabeceira. Sombras enormes projetavam-se 

nas paredes, a cortina continuava a dançar, enquanto o vento gemia lá fora: 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! (...) 

Nesta exata hora (...) meu pai entrou no quarto (...): 

– Você precisa dormir,  menina. Amanhã o colégio começa cedo. 

Resolvi espiar. Eu ia dar uma olhadinha rápida nos pés do meu pai, era só tomar 

coragem. Suava frio, tremia toda, apavorada. 

– Você está com frio? 

– Pronto! Ele perguntou isso só pra me soprar o fogo de suas ventas! Era a mula-sem-

cabeça, fingindo ser papai. Tinha pé de pato, com certeza absoluta! 

Tomei coragem, virei os olhos pra baixo pra espiar. Neste segundo, ele apagou a luz, 

dizendo:  

– Boa noite. 

Fiquei sem saber se era meu pai, ou se era o Bicho Papão. Até hoje meu cabelo é duro 

de pentear. Espetou, arrepiado pra sempre! 

 

Adap. Sylvia Orthof. Bicho papão da minha imaginação. In: Os Bichos que tive 

(memórias zoológicas). Rio de Janeiro: Salamandra, 1983. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_lb1db8P_35E/S_hUmhvpQCI/AAAAAAAAAo4/S07WfY6uriM/s1600/bicho-papao.jpg
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TEATRO DE BONECOS 

 

 Aproveitar o TEATRO que temos na escola 
 

 
 Confeccionar com CAIXA de papelão e decorar de acordo com os contos 

 

 
 

 Produzir os bonecos para dramatização 
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MÓDULO VI 

 

Envelopes coloridos 

 

 
 
 

CONTO: 

RAPUNZEL 

Irmãos Grimm 

Era uma vez um casal que há muito tempo desejava inutilmente ter um filho. Os anos se 

passavam, e seu sonho não se realizava. Afinal, um belo dia, a mulher percebeu que Deus ouvira 

suas preces. Ela ia ter uma criança! 

Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver, no quintal 

vizinho, um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Mas em 

torno de tudo se erguia um muro altíssimo, que ninguém se atrevia a escalar. Afinal, era a 

propriedade de uma feiticeira muito temida e poderosa. 

 Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos mais 

belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que abriram seu 

apetite. E ela sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. 

A cada dia seu desejo aumentava mais. Mas ela sabia que não havia jeito de conseguir o que 

queria e por isso foi ficando triste, abatida e com um aspecto doentio, até que um dia o marido se 

assustou e perguntou: 

— O que está acontecendo contigo, querida?  

— Ah! — respondeu ela. — Se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, vou morrer 

logo, logo!  

O marido, que a amava muito, pensou: ―Não posso deixar minha mulher morrer… Tenho 

que conseguir esses rabanetes, custe o que custar!‖  

Ao anoitecer, ele encostou uma escada no muro, pulou para o quintal vizinho, arrancou 

apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher. Mais que depressa, ela preparou 

uma salada que comeu imediatamente, deliciada. Ela achou o sabor da salada tão bom, mas tão bom, 

que no dia seguinte seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido 

prometeu-lhe que iria buscar mais um pouco. 

Quando a noite chegou, pulou novamente o muro mas, mal pisou no chão do outro lado, 

levou um tremendo susto: de pé, diante dele, estava a feiticeira. 

— Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão, para roubar meus rabanetes?  

— perguntou ela com os olhos chispando de raiva. — Vai ver só o que te espera!  
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— Oh! Tenha piedade! — implorou o homem. — Só fiz isso porque fui obrigado! Minha 

mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comê-los, mas tanta vontade, 

que na certa morrerá se eu não levar alguns!  

A feiticeira se acalmou e disse:  

— Se é assim como diz, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição: 

irá me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe, e nada lhe 

faltará. 

O homem estava tão apavorado, que concordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Era 

uma menina. A feiticeira surgiu no mesmo instante, deu à criança o nome de Rapunzel e levou-a 

embora. 

Rapunzel cresceu e se tomou a mais linda criança sob o sol. Quando fez doze anos, a 

feiticeira trancou-a no alto de uma torre, no meio da floresta.  

A torre não possuía nem escada, nem porta: apenas uma janelinha, no lugar mais alto. 

Quando a velha desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: 

— Rapunzel, Rapunzel! Joga abaixo tuas tranças! 

 Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, finos como fios de ouro. Quando ouvia o 

chamado da velha, abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para fora. As tranças caíam 

vinte metros abaixo, e por elas a feiticeira subia.  

Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou perto da torre. 

Ouviu um canto tão bonito que parou, encantado. 

Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua doce voz. 

Imediatamente o príncipe quis subir, procurou uma porta por toda parte, mas não encontrou. 

Inconformado, voltou para casa. Mas o maravilhoso canto tocara seu coração de tal maneira que ele 

começou a ir para a floresta todos os dias, querendo ouvi-lo outra vez. Em uma dessas vezes, o 

príncipe estava descansando atrás de uma árvore e viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar: 

―Rapunzel, Rapunzel! Joga abaixo tuas tranças!‖. E viu quando a feiticeira subiu pelas tranças. 

 ―É essa a escada pela qual se sobe?‖, pensou o príncipe. ―Pois eu vou tentar a sorte…‖. 

No dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre e, bem embaixo da janelinha, 

gritou: 

 — Rapunzel, Rapunzel! Joga abaixo tuas tranças! As tranças caíram pela janela abaixo, e 

ele subiu.  

Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o 

príncipe falou-lhe com muita doçura e contou como seu coração ficara transtornado desde que a 

ouvira cantar, explicando que não teria sossego enquanto não a conhecesse.  

Rapunzel foi se acalmando, e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, 
reparou que ele era jovem e belo, e pensou: ―Ele é mil vezes preferível à velha senhora…‖. 

 E, pondo a mão dela sobre a dele, respondeu:  
— Sim! Eu quero ir com você! Mas não sei como descer… Sempre que vier me ver, traga 

uma meada de seda. Com ela vou trançar uma escada e, quando ficar pronta, eu desço, e você me 

leva no seu cavalo.  
Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite, porque a velha costumava vir durante o 

dia. Assim foi, e a feiticeira de nada desconfiava até que um dia Rapunzel, sem querer, perguntou a 
ela:  

— Diga-me, senhora, como é que lhe custa tanto subir, enquanto o jovem filho do rei chega 

aqui num instantinho?  
— Ah, menina ruim! — gritou a feiticeira. — Pensei que tinha isolado você do mundo, e 

você me engana!  
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Na sua fúria, agarrou Rapunzel pelos cabelos e esbofeteou-a. Depois, com a outra mão, 

pegou uma tesoura e tec, tec! Cortou as belas tranças, largando-as no chão. 
 Não contente, a malvada levou a pobre menina para um deserto e abandonou-a ali, para que 

sofresse e passasse todo tipo de privação. 
Na tarde do mesmo dia em que Rapunzel foi expulsa, a feiticeira prendeu as longas tranças 

num gancho da janela e ficou esperando. Quando o príncipe veio e chamou: ―Rapunzel! Rapunzel! 

Joga abaixo tuas tranças!‖, ela deixou as tranças caírem para fora e ficou esperando.  
Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel, mas sim a terrível feiticeira. Com um 
olhar chamejante de ódio, ela gritou zombeteira:  

— Ah, ah! Você veio buscar sua amada? Pois a linda avezinha não está mais no ninho, nem 
canta mais! O gato apanhou-a, levou-a, e agora vai arranhar os seus olhos! Nunca mais você verá 
Rapunzel! Ela está perdida para você!  

Ao ouvir isso, o príncipe ficou fora de si e, em seu desespero, se atirou pela janela. O jovem 
não morreu, mas caiu sobre espinhos que furaram seus olhos e ele ficou cego.  

Desesperado, ficou perambulando pela floresta, alimentando-se apenas de frutos e raízes, 
sem fazer outra coisa que se lamentar e chorar a perda da amada.  

Passaram-se os anos. Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto no qual Rapunzel 

vivia, na maior tristeza, com seus filhos gêmeos, um menino e uma menina, que haviam nascido ali.  
Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção de Rapunzel. 

Assim que chegou perto, ela logo o reconheceu e se atirou em seus braços, a chorar.  

Duas das lágrimas da moça caíram nos olhos dele e, no mesmo instante, o príncipe 
recuperou a visão e ficou enxergando tão bem quanto antes.  

Então, levou Rapunzel e as crianças para seu reino, onde foram recebidos com grande 
alegria. Ali viveram felizes e contentes.  

 

 
Disponível em: http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=25#ixzz3YjZ4S6YN. Acesso em 

29 de abr. 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=25#ixzz3YjZ4S6YN
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FILME ENROLADOS 

 

 

 

Lançamento 

 

7 de janeiro de 2011   

Dirigido por Byron Howard, Nathan Greno 

Com Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy 

Gênero Animação, Família 

Nacionalidade EUA 

 

 

Sinopse – O filme ENROLADOS é uma comédia de animação musical com muita ação 

sobre uma menina com mágicos cabelos dourados de mais de 21 metros de 

comprimento. Rapunzel, a princesa que foi raptada do castelo de seus pais quando bebê, 

é mantida presa em uma torre e sonha com aventuras. Agora uma adolescente 

determinada e criativa, ela realiza uma fuga de arrepiar os cabelos com ajuda de um 

ousado bandido. Com o segredo de sua linhagem pesando na balança e seu captor em 

seu encalço, Rapunzel e seu amigo encontram aventura, emoção, humor e cabelos... 

 

 
Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-135523/. Acesso em 29 de abr. 2015. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adorocinema.com/filmes/agenda/?week=2011-01-06
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-135523/
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MÓDULO VII 

SAQUINHO MÁGICO 

 

 
 

SUGESTÕES DE TIRAS 
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CHARGES 

 
 

 



278 

 

 

 
 

 
 
 
TABELA 

 

 

Pontos Tira Charge 

Gênero 

 

  

Título 
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Acontecimento retratado 

 

  

Elementos que permitiram a 

interpretação 

  

Crítica feita pelo autor 
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MÓDULO VIII 
 
 
 

 
 

SINOPSE 

O assunto em alta era a festa no céu, na qual só entrariam os animais que voassem. Os 

outros bichos ficaram revoltados, especialmente o jabuti. Ele não desistiu: foi de carona 

com a garça. Não tendo como voltar, entrou escondido na viola do urubu que, em pleno 

voo, se livrou do peso do intruso. O jabuti se esborrachou nas pedras. Cada pedaço do 

casco foi colado pelos anjos. E não houve mais festa no céu. 
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MÓDULO XI 

A Felicidade 
 

Tristeza não tem fim 

Felicidade sim 

 

A felicidade é como a pluma 

Que o vento vai levando pelo ar 
Voa tão leve 

Mas tem a vida breve 

Precisa que haja vento sem parar 

 

A felicidade do pobre parece 

A grande ilusão do carnaval 

A gente trabalha o ano inteiro 

Por um momento de sonho 

Pra fazer a fantasia 

De rei ou de pirata ou jardineira 

Pra tudo se acabar na quarta-feira 

 

Tristeza não tem fim 

Felicidade sim 

 

A felicidade é como a gota 

De orvalho numa pétala de flor 

Brilha tranquila 

Depois de leve oscila 

E cai como uma lágrima de amor 

 

A felicidade é uma coisa boa 

E tão delicada também 

Tem flores e amores 

De todas as cores 

Tem ninhos de passarinhos 

Tudo de bom ela tem 

E é por ela ser assim tão delicada 

Que eu trato dela sempre muito bem 

 

Tristeza não tem fim 

Felicidade sim 

 

A minha felicidade está sonhando 

Nos olhos da minha namorada 

É como esta noite, passando, passando 

Em busca da madrugada 

Falem baixo, por favor 

Pra que ela acorde alegre com o dia 

Oferecendo beijos de amor 

Vinicius de Moraes 

http://pensador.uol.com.br/autor/vinicius_de_moraes/
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DECLARAÇÕES SOBRE FELICIDADE 

 

Faça o que for necessário para ser feliz. Mas não se esqueça que a felicidade é um 

sentimento simples, você pode deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade. 

Mario Quintana 

 

Há só uma felicidade nesta vida, amar e ser amado. 

George Sand 

 

Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

A felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que mais vive, mas 

o que melhor vive. 

Mahatma Gandhi 

 

Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. 

Mahatma Gandhi 

 

A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. 

MarxwellMaltz 

 

Às vezes ao limitarmos nossos desejos seremos mais felizes do que nos desdobrarmos 

para satisfazê-los. 

Ivan Teorilang 

 

Felicidade é ter algo o que fazer, ter algo que amar e algo que esperar... 

Aristóteles 

 

Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz. 

Abraham Lincoln 

 

A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve 

procurar, por si, tornar-se feliz. 

Sigmund Freud 

 

A felicidade do corpo consiste na saúde, e a do espírito, na sabedoria. 

Tales de Mileto 
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MÓDULO XII 

Soldado Da Paz 

Os Paralamas do Sucesso 
Não há perigo 

Que vá nos parar 

Se o bom de viver é estar vivo 

Ter amor, ter abrigo 

Ter sonhos, ter motivos pra cantar... 

Armas no chão 

Flores nas mãos 

E o bom de viver é estar vivo 

Ter irmãos, ter amigos 

Vivendo em paz, prontos pra lutar... 

O soldado da paz não pode ser derrotado 

Ainda que a guerra pareça perdida 

Pois quanto mais se sacrifica a vida 

Mas a vida e o tempo são os seus aliados 

Armas no chão 

Flores nas mãos... 

O soldado da paz não pode ser derrotado 

Ainda que a guerra pareça perdida 

Pois quanto mais se sacrifica a vida 

Mas a vida e o tempo são seus aliados 

Não há perigo 

Que vá nos parar 

Se o bom de viver é estar vivo 

Ter amor, ter abrigo 

Ter sonhos, ter motivos para cantar... 

VIANA, Herbert. Soldado da Paz, EMI, 1984. 

Disponível em: http://letras.mus.br/os-paralamas-do-sucesso/71984/. Acesso em 29 de abr. 2015. 

 

PERGUNTA PARA CONFECÇÃO DE CARTAZ 

 

VOCÊ CONCORDA QUE TODOS OS BRASILEIROS TÊM OPORTUNIDADES DE, 
COMO DIZ A MÚSICA, TER ABRIGO, TER SONHOS, TER MOTIVOS PRA 
CANTAR? 

 

 

 

 

http://letras.mus.br/os-paralamas-do-sucesso/
http://letras.mus.br/os-paralamas-do-sucesso/71984/
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MÓDULO XIII 

FELICIDADE CLANDESTINA 

Clarice Lispector 

 

  Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. 

Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, 

enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer 

criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria.  

Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em vez de pelo menos um 

livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima era 

de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás 

escrevia com letra bordadíssima palavras como "data natalícia" e "saudade".  

Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com 

barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, 

esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na 

minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia: continuava a 

implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia.  

Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. 

Como casualmente, informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato.  

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, 

dormindo-o. E completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa 

no dia seguinte e que ela o emprestaria.  

Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria: eu não vivia, eu 

nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam.  

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado 

como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que 

havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. 

Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava 

na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez 

nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais 

tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como 

sempre e não caí nenhuma vez.  

Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era 

tranquilo e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o 

coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não estava em seu poder, que eu 

voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do "dia 

seguinte" com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? 

Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo 

grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas, 

adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando 

danadamente que eu sofra.  

Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. As vezes ela 

dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o 

emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os 

meus olhos espantados.  

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a 

sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela 

menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, 

entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de 

não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme 

surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler!  
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E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta 

horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de perversidade de sua 

filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi 

então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro 

agora mesmo. E para mim: "E você fica com o livro por quanto tempo quiser." Entendem? Valia 

mais do que me dar o livro: "pelo tempo que eu quisesse" é tudo o que uma pessoa, grande ou 

pequena, pode ter a ousadia de querer.  

Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. 

Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando 

bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. 

Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu 

coração pensativo.  

Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto 

de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela 

casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, 

achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa 

clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que 

eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma 

rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem 

tocá-lo, em êxtase puríssimo.  

Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante.  

 
 
 

SUGESTÃO DE ESQUEMA 
 
 

Situação inicial -> 
 
 
Conflito -> 
 
 
Complicação -> 
 
 
Clímax -> 
 
 
 
Desfecho -> 
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5.4 Proposta para trabalhar com cartas através de oficinas 

 

 

APRESENTAÇÃO 

É uma oficina apresentada sob a forma de sequência didática voltada para 

propiciar o contato com as cartas pessoais em sala de aula de modo prático, interativo e 

lúdico. Pois a carta é um gênero epistolar, de caráter pessoal, permeado de subjetividade 

e particularidades. 

Considerando as especificidades do gênero, as atividades apresentam leituras de 

cartas, poemas e músicas, confecção de material lúdico através do gênero, 

intertextualidades, contato com outros gêneros, organização de cartões-postais, 

correspondências intercolegial, além de proporcionar discussões sobre a relevância da 

comunicação em nossas vidas. Ainda há propostas de produções de cartas, imagens, 

convite e outros gêneros, como forma de incentivo a leitura e a escrita. 

OBJETIVO 

 Promover uma relação direta, significativa e prática com o gênero epistolar, 

reconhecendo a sua função social e também produzi-lo como meio de comunicação 

rápida. 

METODOLOGIA 

 A proposta está organizada na forma de oficina e distribuída em módulos 

temáticos, considerando a natureza das atividades. 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação, de natureza qualitativa, será realizada de acordo com a participação 

e motivação dos alunos nas atividades propostas, produções escritas e o envolvimento 

nas dramatizações e sarau. 

REFERÊNCIAS 

 

BAKHTIN, Mikhail Mikailovitch. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, Mikhail 

Mikailovitch. Estética da criação verbal. 6 edição. São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, [1992] 2011, p. 261 a 306. 

 

CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In Vários escritos. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Ouro sobre Azul/são Paulo: Duas cidades, 2004, p. 169-191. 

COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2006. 

MOISÉS, Massaud. Epístola. In: _____. Dicionário de termos literários. 12ª ed. rev., 

ampl. e atual. São Paulo: Cultrix, 2013. p. 162-163.  

 

MORAES, Marcos Antonio de. Epistolografia e crítica genética. In: Revista Ciência 

eCultura. Vol. 59, Nº 1. São Paulo: SBPC, 2007. 

OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Explicar a proposta de trabalho com o gênero CARTA. 

Discutir o sentido da palavra CARTA. 

Refletir sobre o gênero a partir do conhecimento prévio dos alunos. 

 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO                                     Duração: 02 aulas 

 Levar para sala uma CARTA. 

 Apresentar aos alunos um exemplo dos gêneros mais usados. 

 Mostrar sua importância como meio de comunicação. 

 Questionar os alunos: 

 O que é CARTA? 

 Quem já fez uma carta? 

 Quais ocasiões elas são escritas? E para quem são escritas? 

 Você escreve carta? Como a entrega? 

 Sua família recebe carta? 

 Nos tempos atuais, ainda se escrevem cartas? Quando? Como 

enviamos essas cartas? 

 A carta ainda é um meio de comunicação importante no Brasil? 

 Registrar as proposições dos alunos no quadro. 

   MÃOS À OBRA! 

 Produzir uma carta para alguém especial contando-lhe sobre uma viagem que 

realizou com sua família. 

 Registrar dificuldades e conhecimentos sobre o gênero a partir dessa produção 

inicial. 
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Carta: o gênero se caracteriza por ter um destinatário e um remetente específicos, pode ser uma 

carta pessoal, ou uma carta institucional,  ser ainda uma carta ao leitor, ou uma carta aberta. 

Dependendo de qual seja seu OBJETIVO, ela adquirirá diferentes estilos de escrita, poderá ser 

dissertativa, narrativa ou descritiva. A estrutura formal da carta é também uma característica 

marcante, pois é fixa, apresenta primeiramente a data, a saudação, em seguida o corpo da carta e 

por último a despedida e assinatura. 

OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Identificar as características do gênero CARTA. 

Orientar o preenchimento de envelope. 

Observar modelos de cartas e diferenciá-la do gênero bilhete. 

 

 
 
 

MÓDULO I: CONHECENDO O GÊNERO CARTA               Duração: 03 aulas 

 Exibir slide falando sobre o gênero carta. 

 Explanar conceito, estrutura, linguagem e funcionalidade. 

 Expor um envelope e orientar o preenchimento (Remetente, Destinatário, 

Endereço, Cidade e CEP). 

 Mostrar outros modelos de cartas para que os alunos observem a sua estrutura 

e diferenciem do gênero bilhete. 

      MÃOS À OBRA! 

 Confeccionar 05 envelopes bem grandes (usar papel madeira). 

 Reunir os alunos também em 05 grupos. 

 Entregar os envelopes para que eles o preencha corretamente. 

 Destacar a importância da postagem e o uso dos selos. 

 Fixar os envelopes da parede. 

 Solicitar uma pesquisa sobre SELOS. 
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As Cartas enigmáticas se  caracterizam por representar um jogo de linguagem, que reúne 

palavras (ou parte delas) e figuras. Esta combinação compõe um enigma que, quando revelado, 

transforma a leitura de um texto em uma brincadeira interpretativa, entre símbolo e escrita.        

OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade de decodificar e transpor os códigos contidos na carta. 

Praticar a leitura que envolva outros sinais gráficos integrados à escrita alfabética.   

Compreender o que é uma carta enigmática e diferenciá-la de uma carta pessoal. 
 

 
 MÓDULO II: DIVERTINDO-SE COM AS CARTAS ENIGMÁTICAS 

Duração: 02 aulas 

 Questionar os alunos. 

 O que é um enigma? O que é preciso para revelar um enigma? 

 Alguém saberia dizer o que é uma ―carta enigmática‖? 

 O que caracteriza uma carta enigmática? Como ela deve ser? 

 Pesquisar no dicionário o significado de ENIGMA. 

 Reunir os alunos em dupla. 

 Entregar um envelope com cartas enigmáticas. 

 Propor um DESAFIO: 

 Cada dupla receberá 02 cartas enigmáticas. 

 O tempo para decifrar a carta é determinado pelo professor. 

 Copiar a mensagem em folha de papel sulfite colorido. 

 Socializar a decodificação. 

 Fazer um PAINEL com as cartas enigmáticas e suas decodificações. 

      MÃOS À OBRA! 

 Comentar o desafio. 

 Registrar as opiniões dos alunos. 

 Entregar premiação a dupla vencedora. 
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OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Visitar a agência dos Correios e conhecer seu funcionamento e os principais serviços 

prestados. 

Relatar a visita usando um gênero textual de seu conhecimento. 

 

 

 

 
 

 

MÓDULO III: CONHECENDO OS CORREIOS                   Duração: 02 aulas 

 Programar uma visita aos Correios da cidade. 

 Agendar com o responsável uma pequena conversa (palestra) de como 

funciona os Correios, qual a finalidade, como as encomendas e cartas chegam 

ao seu destino, dentre outros serviços prestados. 

 Levar os alunos aos Correios na data programada. 

 Pedir para que eles registrem os fatos relevantes durante a conversa. 

 Fotografar o momento 

 Adquirir Cartões-postais e selos. 

      MÃOS À OBRA! 

 Reunir os alunos em 05 grupos: 

 Relatar a visita em forma de cartaz. 

 Usar qualquer gênero para seu relato (carta, cartão postal, poema, 

esquema, dentre outros). 

 Ilustrar o CARTAZ com fotografias. 

 Socializar a atividade e expor os cartazes nas paredes da sala. 
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OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Reconhecer a função social de um cartão- postal. 

Ler um cartão-postal identificando suas características. 

Confeccionar um cartão-postal e enviá-lo devidamente preenchido. 

 

 

 
 

MÓDULO IV: TROCANDO CARTÃO-POSTAL                Duração: 04 aulas 

 Conduzir para sala de aula vários cartões-postais. 

 Explanar que o cartão-postal é um tipo de carta resumida. 

 Explicar as características do CARTÃO-POSTAL. 

 Distribuir os cartões-postais para que os alunos leiam (linguagem verbal e não 

verbal). 

 Questionar os alunos: 

 Você já recebeu algum cartão-postal? E alguém da sua família ou que 

você conhece? 

 Que lugares são esses dos cartões-postais? 

 Que tipos de imagens elas representam? 

 Onde podemos adquirir esse tipo de gênero? 

 Vocês sabem preencher um cartão-postal? 

 Levar um cartão-postal (grande) confeccionado em cartolina contendo frente e 

verso. 

 Explicitar todas as informações importantes: 

 Do lado esquerdo colocamos a MENSAGEM (data, vocativo, texto e 

remetente). 

 Do lado direito colocamos o nome do DESTINATÁRIO e 

ENDEREÇO completo. 

 Lembrar que o cartão-postal tem que ser SELADO. 
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Cartão-postal: s.m. Cartão destinado à correspondência em que uma de suas faces 

possui uma figura, uma fotografia, etc., já sua outra face é reservada para as direções e 

possíveis comentários ao remetente. Normalmente é enviado sem o auxílio de um 

envelope.  

Lugar de extrema beleza ou algo muito interessante que poderia ser caracterizado como 

a ilustração de um cartão-postal. 

Principal ícone turístico de algum lugar. 

 
 

Disponível em : http://www.dicio.com.br/cartao-postal/. Acesso em 05 de mai. 2015. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confeccionar com os alunos os próprios cartões-postais: 

 Retirar de revistas imagens bem coloridas e significativas de lugares, 

cidades, praças, parques, praias, etc. 

 Imprimir em cartolina branca o verso do cartão-postal. 

 Colara na frente do cartão a imagem recortada 

 Preencher o verso do cartão e endereçar a um colega de sala 

 Entregar os cartões confeccionados aos devidos destinatários. 

 Adquirir Cartões-postais e selos. 

      MÃOS À OBRA! 

 Pedir para que os alunos levem para sala de aula um cartão-postal (escolher 

um colega ou funcionário para enviar). 

 Promover uma troca de cartões entre as turmas. 

 Colocar os cartões nos Correios – mesmo sendo com endereço da Escola. 

 Expor os cartões-postais recebidos. 

 

http://www.dicio.com.br/cartao-postal/
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OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Organizar um CORREIO AMIGO divulgando a prática de escrever cartas. 

Escrever cartas aos amigos contando-lhes suas metas de vida. 
 

 

 
 
 

MÓDULO V: CARTEANDO COM AS OUTRAS TURMAS  Duração: 02 aulas 

 Organizar uma CAIXA DE CORREIO: 

 Cobrir uma caixa de forma bem criativa. 

 Colocar o nome do Correio. 

 Deixar no Pátio da Escola. 

 Divulgar que haverá um CORREIO AMIGO entre as turmas. 

 Escrever uma CARTA para alguém querido que seja da turma ou de outra – 

serve também para todos os funcionários da Escola. 

 Colocar a carta em envelope – escrever o nome do colega e a turma que 

estuda. 

 Propor que deixe a carta na caixa do correio – sempre na segunda-feira. 

 Entregar as cartas aos destinatários nas sextas-feiras. 

 Realizar essa atividade durante várias semanas – sugerir que a cada semana se 

escreva para alguém diferente, como também responder as cartas recebidas. 

 Selecionar a cada semana a EQUIPE DE CARTEIROS para que no horário 

determinado, eles façam a entrega das cartas. 

      MÃOS À OBRA! 

 Divulgar o trabalho em Blogs da cidade ou nas redes sociais da Escola. 
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OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Compreender a importância das cartas no meio social. 

Relacionar a vida das personagens do filme à vida de crianças que trabalham para 

sobreviver e Dramatizar cenas significativas do filme. 

 

 
 MÓDULO VI: DESCOBRINDO A IMPORTÂNCIA DAS CARTAS         

Duração: 02 aulas 

 Exibir o filme: CENTRAL DO BRASIL. 

 Questionar os alunos: 

 Que aspectos da sociedade aparecem no filme? 

 Qual era a profissão de Dora? 

 Por que Dora escreve cartas para as pessoas? 

 Qual a sua opinião sobre a importância das cartas para as personagens 

do filme? Isso acontece na vida real? 

 Qual visão Dora tinha de Josué? E do pai dele? 

 Por que no final do filme Dora vai embora sem Josué? 

 Pedir para que os discentes resumam o filme. 

 Dividir a turma em dois grupos. 

 Promover um debate a partir da seguinte pergunta: 

A atitude de Dora em não colocar as cartas no Correio, depois 

de prometer e receber, é correta? 

 Um grupo defenderá que SIM e o outro que NÃO. 

 Registrar as opiniões dos alunos e depois fixar no MURAL. 

      MÃOS À OBRA! 

 Escolher uma cena do filme que todos tenham gostado. 

 Propor uma dramatização: 

 Organizar falas, figurino e cenário. 

 Ensaiar as cenas com os personagens envolvidos, os demais ficam 

responsáveis pela ornamentação e som. 

 Apresentar a peça para toda a escola. 

 Filmar e fotografar toda apresentação. 
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OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Ler a obra Romeu e Julieta analisando a história de amor vivida por eles. 

Discutir a importância da carta ao longo da história. 

 

 
  

MÓDULO VII: RETRATANDO UMA TRAGÉDIA         Duração: 05 aulas 

 Levar os alunos para as Bibliotecas e salas de leitura da cidade. 

 Pegar emprestado a obra ROMEU E JULIETA de Shakespeare – condensada 

e/ou atualizada. 

 Conduzir o livro para casa e lê-lo durante a semana. 

 Contar para os alunos uma das mais belas histórias de amor: ROMEU E 

JULIETA. 

 Ouvir os relatos dos alunos em relação ao romance vivido pelas personagens 

principais. 

 Questionar os alunos: 

 De que se trata o livro? 

 Por que as famílias não aceitavam o amor entre seus filhos? 

 Por que a rixa entre as famílias aumentou? 

 Por que Julieta foi obrigada a casar com Paris? E o que ela fez para não 

casar com ele? 

 O plano arquitetado pelo Padre e Julieta deu certo? Por quê? 

 Para avisar a Romeu que Julieta não tinha morrido e era somente 

fingimento, o que o padre escreveu? Quem a levou? 

 Ele recebeu essa informação? Por quê? 

 Qual a importância da CARTA naquela época? 

 Falar sobre os casamentos arranjados. 

 Comentar o amor entre ROMEU E JULIETA. 
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William Shakespeare (1564-1616) foi um dramaturgo e poeta inglês. Autor de tragédias 

famosas como "Hamlet", "Otelo", "Macbeth" e "Romeu e Julieta". É considerado um 

dos maiores escritores de todos os tempos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      MÃOS À OBRA! 

 Dividir a turma em grupos de 04 alunos. 

 Fotografar uma cena da ROMEU E JULIETA – cada grupo escolhe uma 

cena, organiza o cenário e o vestuário, em seguida fotografa a cena. 

 Revelar as fotografias. 

 Organizar o enredo da HISTÒRIA com as fotos e criar um título para cada 

uma – é interessante que as cenas sejam sequenciadas. 

 Colar as fotografias em cartolinas pretas formando um QUADRO expressivo. 

 Socializar a atividade fixando os quadros nas paredes da escola. 

 Comentar a experiência vivida. 

 Propor outras leituras de autores diversos da obra Romeu e Julieta 
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OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Resumir a história do filme Cartas para Julieta. 

Escrever uma carta, usando todos os seus elementos, para Julieta contando-lhe seus 

desejos e segredos. 

 
 

 

MÓDULO VIII: ESCREVENDO PARA JULIETA         Duração: 04 aulas 

 Exibir o filme: CARTAS PARA JULIETA. 

 Fazer questionamentos sobre o filme. 

 Resumir a história relatada, fazendo possíveis críticas ao enredo. 

      MÃOS À OBRA! 

 Propor que cada aluno faça uma CARTA para Julieta contando seus anseios, 

desejos, sofrimentos, entre outros. 

 Colocar a carta em envelope lacrado. Confeccionar uma caixa para servir de 

correio. 

 Organizar uma equipe para serem os SECRETÁRIOS de Julieta (Professores, 

supervisores, amigos). 

 Receber todas as cartas no dia pré-estabelecido. 

 Entregar as cartas aos secretários de Julieta. 

 Determinar aos secretários o dia da devolução – as cartas deverão ser 

respondidas e colocadas no mesmo envelope entregue pelos alunos, 

juntamente com a carta feita por eles. 

 Entregar os envelopes com as cartas respondidas aos alunos. 

 Levar os alunos para um local tranquilo e deixá-los lerem à vontade, sem 

comentários ou perguntas. 

 Comentar e socializar a experiência vivenciada. 
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OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Ler cartas de amor identificando os elementos constituintes desse gênero. 

Participar de um concurso de cartas de amor. 

Organizar uma coletânea de cartas. 

 
 

 
  

MÓDULO IX: LENDO CARTAS DE AMOR       Duração: 03 aulas 

 Dividir a turma em 05 grupos. 

 Entregar a cada grupo uma carta de amor escrita por personagens históricas. 

 Fazer a leitura das cartas. 

 Discutir o contexto histórico  de quando foram escritas. 

 Observar a temática que envolve a carta. 

 Identificar os elementos constituintes do gênero carta. 

 Socializar as cartas para a turma – um componente de cada grupo fará a leitura 

de sua carta. 

 Promover um debate entre os alunos com a seguinte pergunta: 

Qual a carta que mais mexeu com seu coração? 

      MÃOS À OBRA! 

 Lançar um CONCURSO de cartas de amor. 

 Divulgar as regras do concurso (ver anexo) 

 Motivar para que todos os alunos participem do concurso. 

 Compor uma coletânea das cartas entregues no concurso e transformá-las em 

LIVRO. 
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OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Analisar e interpretar o texto CARTA DE AMOR de Carlos Drummond. 

Produzir uma carta nos moldes da escrita por Drummond. 

Distribuir  cartas de amor por vários locais da escola. 

 

 
  

MÓDULO X: DECLARANDO GREVE                     Duração: 04 aulas 

 Entregar a cópia do texto CARTA DE AMOR de Carlos Drummond de 

Andrade. 

 Ler coletivamente o texto. 

 Discutir e compreender a essência do texto. 

 Exibir um vídeo com Alessandra Brantes interpretando partes do texto Cartas 

de Amor. 

 Analisar e interpretar o texto em questão 

 Apresentar um documentário sobre Carlos Drummond de Andrade. 

 Comentar o documentário. 

      MÃOS À OBRA! 

 Encaminhar uma proposta de produção textual nos moldes da carta utilizada no 

texto. 

 Distribuir as cartas em diversos setores da escola. 

 Observar a reação das pessoas ao lerem as cartas. 

 Comentar a experiência vivenciada. 
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OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Fazer a intertextualidade entre as cartas analisadas e as letras de música. 

Identificar possíveis misturas de gêneros textuais. 

Conhecer diferentes letras de músicas que falam sobre cartas ou utilizam a forma de 

uma carta. 

Dramatizar a história relatada na letra da música. 

 

 
 
 

MÓDULO XI: MESCLANDO GÊNEROS TEXTUAIS     Duração: 03 aulas 

 Dividir a turma em 05 grupos. 

 Entregar a cada grupo as letras das canções: 

1. A carta de Renato Russo. 

2. Cartas de Marcos e Belutti 

3. A carta de Eduardo Costa 

4. Carta ao Tom 74 de Vinícius de Moraes 

5. Cartas de Roupa Nova 

 Pedir para os alunos lerem o texto recebido. 

 Propor uma análise do texto seguindo alguns critérios (organizar de acordo 

com a música e a faixa etária dos alunos). 

 Escutar as músicas e cantá-las. 

 Discutir o que há em comum entre as músicas. 

 

      MÃOS À OBRA! 

 Propor aos grupos que montem uma dramatização com a música analisada 

(encenação, dança, coreografia, dublagem, etc.) 

 Dramatizar a música para a escola em local apropriado. 

Tarefa para casa: Pesquisar a biografia de cada cantor para expor no sarau 

poético. 
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OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Interpretar os poemas e retratá-los em forma de desenhos. 

Transformar poemas em cartas. 

 

 
 
 

MÓDULO XII: POETANDO COM AS CARTAS     Duração: 02 aulas 

 Reunir a turma em 03 grupos. 

 Entregar a cada grupo, em envelope, um poema que fale sobre carta; 

 Cartas aos puros de Vinícius de Moraes. 

 Carta-poema de Manuel Bandeira. 

 Todas as Cartas de amor são ridículas de Álvaro de Campos 

 Ler o poema na íntegra. 

 Analisar cada estrofe do poema. 

 Retratar cada estrofe do poema em forma de desenho. 

 Pesquisar a biografia dos poetas – levar os alunos para sala de leitura ou 

informática. 

      MÃOS À OBRA! 

 Transformar o poema em uma CARTA. 

 Socializar a produção. 

 Montar um VARAL com os poemas ilustrados e a cartas produzidas. 

Tarefa para casa: pesquisar em grupo outros tipos de cartas para apresentá-las 

na próxima aula. (declaração, ofício, memorando, aberta, reclamação, 

cobrança, intenção, dentre outras.) 

 Socializar os tipos de cartas através de um seminário – orientar a apresentação. 

 



301 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Produzir texto a partir de uma imagem. 

Revisar e reescrever os textos produzidos 

Identificar os principais desvios de linguagem. 

 
 

 

MÓDULO XIII: PRODUZINDO COM IMAGENS     Duração: 02 aulas 

 Levar para sala várias imagens de cartões-postais ou de lugares conhecidos. 

 Indagar que lugares são aqueles. 

 Perguntar qual desses lugares gostaria visitar e fazer uma aventura. 

 Propor uma produção criativa a partir das imagens (conto, poema, carta, etc.) 

      MÃOS À OBRA! 

 Formar duplas para revisar e reescrever os textos produzidos. 

 Digitar todos os textos. 

 Socializar as produções. 

 Divulgar os textos no Jornal da escola. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Confeccionar o material necessário para o Sarau Poético. 

Convidar a comunidade escolar para participar do Sarau Poético e exposição dos 

trabalhos. 

 
 

MÓDULO XIV: IDEALIZANDO O SARAU                       Duração: 04 aulas 

 Confeccionar em papel colorido: ENVELOPES para que cartas sejam escritas 

ou coladas neles e sirvam de ornamentação espalhadas pelas paredes, teto e 

chão. 

 Ensaiar os poemas que falam de cartas e serão recitados. 

 Fazer o painel e/ou cenário para dramatização das músicas e de uma cena da 

obra Romeu e Julieta. 

 Convidar as turmas da escola e comunidade para participar do sarau poético e 

lançamento do livro de Cartas. 

    MÃOS À OBRA! 

 Toda a equipe da escola deverá está envolvida nessa atividade. 

 Confeccionar Convite impresso para distribuir em outras instituições de ensino. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DA OFICINA DE CARTAS 

MODELO DE CARTA 

OFICINA DE CARTAS 

Vamos escrever para alguém? 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Expor os trabalhos produzidos com o gênero ―cartas‖. 

Dramatizar poemas e músicas que falam de cartas. 

Entregar o LIVRO produzido pelos alunos as suas respectivas famílias. 
 
 

MÓDULO XV: COMPARTILHANDO CARTAS                  Duração: 02 aulas 

 Expor todos os trabalhos produzidos durante a Sequência didática: 

 Envelopes 

 Cartões-postais 

 Cartas enigmáticas 

 Fotografias 

 Cartazes 

 Correio amigo 

 Sinopses e capas dos filmes 

 Livros 

 Cartas de amor 

 Biografias 

 Músicas 

 Poemas 

 Varal 

 Livro de cartas 

 Explanar como as atividades da sequência didática foram realizadas – poderá 

ser o professor ou alunos. 

 Exibir fotos e vídeos reproduzidos durante todos os módulos. 

 Dramatizar poemas e músicas que falam de cartas. 

 Apresentar uma cena da obra Romeu e Julieta. 

 Expor o livro produzido pela turma à comunidade. 
 Autografar os livros e entregar a família. 

   MÃOS À OBRA! 

 Divulgar o evento em BLOGS da cidade ou Jornais locais. 
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ANEXOS DA OFICINA DE CARTAS 

MODELO DE CARTA 

Currais novos, 30 de abril de 2015. 

Cara Ana Maria, 

 Olá! Espero que esta carta encontre você bem e feliz. Na última carta você me 

pediu pra mandar e-mail ou torpedo pra você, cogitou até a ideia de ter um perfil numa 

rede social. Querida, você vai me desculpar, mas não levo jeito pra essas modernidades 

não. 

 Meu filho tem Facebook e WattsApp e já insistiu para que eu tivesse também. 

Mas não permito e nem tenho vontade de mexer. Prefiro a comunicação via carta. 

 Gosto de escrever, do ritual de colocar a carta dentro do envelope, ir até o 

correio, comprar o selo, selar a carta, enviar e aguardar a resposta. 

Mudando de assunto, que bom que vamos nos encontrar no casamento de Aline! 

Já mandei fazer o vestido, comprei o sapato e os acessórios. Você sabe como eu sou, 

prefiro mandar costurar do que ficar nas lojas experimentando um monte de roupas. Não 

tenho paciência! 

Vou terminar por aqui, pois deixei a comida no fogo e tenho muitas tarefas para 

realizar. Até a próxima, fico aguardando sua resposta. 

                       Um abraço da sua amiga, 

                                                         Josélia 
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MÓDULO I 

MODELO DE ENVELOPE PREENCHIDO 

 

 

Disponível em: http://ftp.tjmg.jus.br/servicos/protocolopostal/como.html. Acesso em 03 de mai. 

de 2015. 

 

Um envelope ou sobrescrito é uma coberta de papel ou outro material para guardar cartas, 

documentos ou impressos de qualquer outra natureza para enviar pelos correios. O envelope 

é feito de forma para que possa se colocar as informações referentes ao destinatário (na 

frente do envelope, lado sem aba) e ao remetente (atrás do envelope, lado com aba). 

 

 

 

 

http://ftp.tjmg.jus.br/servicos/protocolopostal/como.html
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MÓDULO II 

EXEMPLOS DE CARTAS ENIGMÁTICAS 

      

Disponível em; http://profmultiplicadortecnologico.blogspot.com.br/2013/12/carta-enigmatica-natal.html 

. Acesso em 03de mai. 2015. 

        

 Disponível em: http://maiseducativo.com.br/exercicios-de-linguagem-com-gabarito/. Acesso em 03 de 

mai. 2015. 

http://profmultiplicadortecnologico.blogspot.com.br/2013/12/carta-enigmatica-natal.html
http://maiseducativo.com.br/exercicios-de-linguagem-com-gabarito/
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Disponível em:http://www.sesieducase.com.br/CF//antenado/especiais/drummond/biografia.htm. Acesso 

em 03 de mai. 2015. 

         

Disponível em: http://escadinhadosaber.blogspot.com.br/. Acesso em 03 de mai. 2015. 

http://www.sesieducase.com.br/CF/antenado/especiais/drummond/biografia.htm
http://escadinhadosaber.blogspot.com.br/
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Disponível em: http://lhama-loca.blogspot.com.br/2011/03/cartas-enigmaticas.html. Acesso em 03 de 

mai. 2015. 

 

    

Disponível em: http://quintoanobeti.blogspot.com.br/2013/11/tarefa-da-gincana.html. Acesso em 03 de 

mai. 2015. 

http://lhama-loca.blogspot.com.br/2011/03/cartas-enigmaticas.html
http://quintoanobeti.blogspot.com.br/2013/11/tarefa-da-gincana.html


309 

 

MÓDULO IV 

SUGESTÕES DE CARTÕES-POSTAIS 
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MODELO DO VERSO  
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MÓDULO V 
CORREIO AMIGO 
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MÓDULO VI 
 
 
 

 
 

Direção: Walter Salles 

Elenco: Fernanda Montenegro, Marília Pêra 

Nome Original: Central do Brasil 

Ano: 1998 

Duração: 112 min 

País: BRA 

Gênero: Drama 

 

 
Sinopse: Central do Brasil é um filme comovente e emocionante. Dora (Fernanda 

Montenegro) escreve cartas para analfabetos na estação Central do Brasil. Uma das 

clientes de Dora é Ana, que vem escrever uma carta com o seu filho, Josué, um garoto 

de nove anos, que sonha encontrar o pai que nunca conheceu. Na saída da estação, Ana 

é atropelada e Josué fica abandonado. Mesmo a contragosto, Dora acaba acolhendo o 

menino e envolvendo-se com ele. Termina por levar Josué para o interior do Nordeste, à 

procura do pai. À medida que vão entrando país adentro, esses dois personagens, tão 

diferentes, vão se aproximando. Começa então uma viagem fascinante ao coração do 

Brasil, à procura do pai desaparecido, e uma viagem profundamente emotiva ao coração 

de cada um dos personagens do filme. 

 
 
 

Disponível em: http://www.interfilmes.com/filme_12865_central.do.brasil.html. Acesso em 05 

de mai. 2015 

 

 

http://www.guiadasemana.com.br/search/?contentType=MOVIE&render=genre&category=CATEGORY:12
http://www.interfilmes.com/filme_12865_central.do.brasil.html
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MÓDULO VII 

 
 

 
 

Sinopse: Em Verona, na Itália, por volta de 1600, a rivalidade entre os    Montecchios e 

os Capuletos acentua-se e os conflitos estendem-se a parentes e criados, apesar do apelo 

do príncipe pela paz. Num baile de máscaras na casa dos Capuletos, Romeu conhece 

Julieta. A paixão é mútua e instantânea. Ao descobrir que pertencem a famílias 

inimigas, os dois se desesperam e resolvem casar-se secretamente, com a cumplicidade 

de frei Lourenço. No entanto, o destino desse amor seria trágico. 

 

 
 

SUGESTÃO DE OUTROS LIVROS 
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MÓDULO VIII 

 

 

Cartas para Julieta 

Lançamento 11 de junho de 2010 (1h45min)  

Dirigido por Gary Winick  

Com 

Amanda Seyfried, Marcia Debonis, Gael 

García Bernal  

Gênero Comédia , Romance , Drama 

Nacionalidade EUA 

Sinopse  

Sophie (Amanda Seyfried) é uma aspirante a escritora que viaja para a Itália ao lado do 

noivo Victor (Gael García Bernal), que sonha em ter seu próprio restaurante. Em 

Verona, onde se passou a história de Romeu e Julieta, local perfeito para uma lua de mel 

antecipada, Sophie acaba percebendo que seu noivo está mais interessado nos 

fornecedores para seu restaurante do que nela. Na cidade descobre uma antiga carta de 

amor e junta-se a um grupo de voluntárias que responde estas missivas amorosas. Para 

sua surpresa, a remetente Claire Smith (Vanessa Redgrave) ouve o conselho dado na 

resposta e vai procurar Lorenzo, por quem se apaixonou na juventude. Mas existem 

muitos italianos com o mesmo nome e Sophie demonstra interesse em ajudá-la na 

tarefa, desagradando o neto Charlie (Christopher Egan), que já tinha reprovado essa 

louca aventura da avó viúva. 

Disponível em: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146575/. Acesso em 07 de mai. 

2015 

http://www.adorocinema.com/filmes/agenda/?week=2010-06-10
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-70598/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-101918/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-29355/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-34249/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-34249/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13005/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13024/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13008/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/pais-5002/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146575/
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MÓDULO IX 

 

CARTAS DE AMOR DE FAMOSOS 
 

De Karl Marx para sua esposa Jenny von Westphalen 

 
 

“Meu amor, enquanto nos separa um espaço, estou convencido de que o tempo é 

para o meu amor como o sol e a chuva são para uma planta: fazem crescer. Basta você 

ir, meu amor por você apresenta-se a mim como ele realmente é: gigantesco; e nele se 

concentra toda minha energia espiritual e toda a força dos meus sentidos … Você vai 

sorrir, meu amor, e te perguntarás por que eu caí na retórica. Mas se eu pudesse 

pressionar contra o meu coração o seu, puro e delicado, guardaria em silêncio e não 

deixaria escapar nem uma só palavra.” 
 

De Lewis Carroll para Gertrude Chataway 

 
 

 “Minha querida Gertrude, você vai ficar admirada, surpresa, desolada ao 

saber que terrível indisposição eu senti quando você partiu. Mandei chamar um médico 
e lhe disse: „Dê-me um remédio contra o cansaço porque eu estou cansado‟. Ele me 

respondeu: „Nunca! Você não precisa de remédio! Se você está cansado, vá para a 

cama!‟ „Não‟, repliquei, „não se trata desse tipo de cansaço que passa quando se deita. 

Eu estou cansado no rosto.‟ Ele ficou muito sério e depois disse: „Sim, estou vendo, é 

seu nariz que está cansado; e isso acontece por que você mete o nariz em tudo‟. E eu 

respondi: „Não, não é bem o nariz. Talvez tenha sido um gole de ar‟. Então ele fez uma 

expressão de espanto e disse: „Agora estou entendendo: naturalmente você tocou 

muitas árias em seu piano‟. „De forma nenhuma, protestei. Nada de árias, mas de 

alguma coisa que fica entre o meu nariz e o meu queixo‟. Aí ele ficou muito sério e 

perguntou: „Ultimamente você tem andado muito com seu queixo?‟ Eu disse: „Não‟. 

„Bem!‟ disse ele, „isso me preocupa muito. Não sente alguma coisa nos lábios? „Claro!‟ 

exclamei. É exatamente isso que eu sinto!‟ Então ele ficou mais sério do que nunca e 

disse: „Acho que você andou dando muitos beijos‟. „Bem‟, respondi, „na verdade eu dei 

um beijo numa menininha que é muito minha amiga.‟ „Pense bem‟. disse ele, „você tem 

certeza de que foi somente um?‟ Eu pensei bem e disse: „Talvez tenham sido onze‟. 

http://super.abril.com.br/blogs/historia-sem-fim/files/2012/07/karl.jpg
http://super.abril.com.br/blogs/historia-sem-fim/files/2012/07/carroll.jpg
http://super.abril.com.br/blogs/historia-sem-fim/files/2012/07/karl.jpg
http://super.abril.com.br/blogs/historia-sem-fim/files/2012/07/carroll.jpg
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Então o doutor respondeu: „Você não deve dar nenhum beijo até que seus lábios 

tenham descansado bastante‟. „Mas o que devo fazer‟, repliquei, „se ainda estou 

devendo a ela cento e oitenta e dois beijos?‟ Nessa hora ele ficou tão triste, mas tão 

triste, que as lágrimas começaram a rolar em seu rosto. E ele disse: „Você pode enviá-

los numa caixa‟. Então eu me lembrei de uma pequena caixa que eu havia comprado 

em Dover, pensando em poder um dia oferecê-la a uma menininha. Por isso é que eu 

lhe envio essa caixa depois de ter colocado nela todos os meus beijos. Diga-me se eles 

chegaram bem, ou se algum se perdeu pelo caminho.” 
 

De Yoko Ono para John Lennon 

 
 

 “Sinto saudades, John. 27 anos se passaram e ainda desejo poder voltar no tempo até 

aquele verão de 1980. Lembro-me de tudo – dividindo nosso café da manhã, 

caminhando juntos no parque em um dia bonito, e ver sua mão pegando a minha – que 

me garantia que não deveria me preocupar com nada, porque nossa vida era boa. Não 

tinha ideia de que a vida estava a ponto de me ensinar a lição mais dura de todas. 

Aprendi a intensa dor de perder um ser amado de repente, sem aviso prévio, e sem ter o 

tempo para um último abraço e a oportunidade de dizer “Te amo” uma última vez. A 

dor e o choque de perder você tão de repente, está comigo a cada momento de cada 

dia. Quando toquei o lado de John na nossa cama na noite de 08 de dezembro de 1980, 

percebi que ainda estava quente. Esse momento ficou comigo nos últimos 27 anos – e 

vai ficar comigo para sempre. Ainda mais difícil foi ver o que foi tirado de nosso lindo 

filho Sean. Ele vive com uma raiva silenciosa por não ter seu pai, a quem ele tanto 

amava e com quem compartilhou sua vida. Eu sei que não estamos sozinhos. Nossa dor 

é compartilhada com muitas outras famílias que sofrem por serem vítimas de violência 

sem sentido. Esta dor tem de parar. Não percamos as vidas daqueles que perdemos. 

Juntos, façamos o mundo um lugar de amor e alegria e não um lugar de medo e raiva. 

Este dia em que se comemora a morte de John, tornou-se cada vez mais importante 

para muitas pessoas ao redor do mundo como um dia para lembrar a sua mensagem de 

Paz e Amor e fazer o que cada um de nós podemos fazer para curar este planeta que 

nos acolhe. Pensem em Paz. Atuem em paz. Compartilhem a Paz. John trabalhou para 

ele toda a sua vida. Ele costumava dizer: “Sem problemas, somente soluções”. Lembre-

se, estamos todos juntos. Podemos fazê-lo, devemos. Eu te amo! Yoko Ono Lennon.” 

Victor Hugo – Amo-te Mais do que Nunca 

 

http://super.abril.com.br/blogs/historia-sem-fim/files/2012/07/ono.jpg
http://homoliteratus.com/wp-content/uploads/2014/01/vitor_hugo.jpg
http://super.abril.com.br/blogs/historia-sem-fim/files/2012/07/ono.jpg
http://homoliteratus.com/wp-content/uploads/2014/01/vitor_hugo.jpg
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Acabei, enfim, acabei! E logo me precipito a enviar-te uma palavrinha! Amo-te, 

és a minha vida, toda a minha vida. Aqui estou, pois, liberto! Que alegria! Até logo! 

Amo-te mais do que nunca. E tu, como te sentes esta manhã, minha alegria? Passaste 

bem a noite, ao menos? Irei encontrar o teu belo rosto radioso como o céu, que ontem 

chorava e hoje sorri? Preciso que tenhas saúde, que me ames, que sejas feliz. Preciso de 

ti, da tua saúde, do teu amor, da tua felicidade. Sabes, pobre querida, que podes viver 

descansada enquanto eu viver. O céu fez as minhas mãos para que reparassem a tua vida 

meio desfeita, a minha alma para compreender o teu coração, os meus lábios para beijar 

os teus pés. 

(…) Olho para o passado com embriaguês, mas não é com menos 

deslumbramento que encaro o nosso futuro. Eis-nos, agora, um do outro para todo o 

sempre, sem ansiedades, sem inquietações, sem angústias. Atravessámos e vencemos 

tudo o que era mau e que poderia ser fatal. Estamos na plena posse dos nossos dois 

destinos fundidos num só. O nosso amor não terá a frescura dos primeiros tempos, mas 

é um amor posto à prova, um amor que conhece a sua força, e que mesmo para além do 

túmulo, espera ser infinito. O amor, quando nasce, só vê a vida, o amor que dura vê a 

eternidade. 

Victor Hugo, em Carta a Juliette Drouet. 

Fernando Pessoa – As Saudades que Sinto de Ti 

 

Meu Bebê, meu Bebezinho querido: 

Sem saber quando te entregarei esta carta, estou escrevendo em casa, hoje, 

domingo, depois de acabar de arrumar as coisas para a mudança de amanhã de manhã. 

Estou outra vez mal da garganta; está um dia de chuva; estou longe de ti — e é isto tudo 

o que tenho para me entreter hoje, com a perspectiva da maçada da mudança amanhã, 

com chuva talvez e comigo doente, para uma casa onde não está absolutamente 

ninguém. Naturalmente (a não ser que esteja já inteiramente bom e arranje as coisas de 

qualquer modo, o que faço é ir pedir guarida cá na Baixa ao Marianno Sant‘Anna, que, 

além de ma dar de bom grado, me trata da garganta com competência, como fez no dia 

19 deste mês quando eu tive a outra angina. 

Não imaginas as saudades de ti que sinto nestas ocasiões de doença, de 

abatimento e de tristeza. O outro dia, quando falei contigo a propósito de eu estar 

doente, pareceu-me (e creio que com razão) que o assunto te aborrecia, que pouco te 

importavas com isso. Eu compreendo bem que, estando tu de saúde, pouco te rales com 

o que os outros sofrem, mesmo quando esses «outros» são, por exemplo, eu, a quem tu 

dizes amar. Compreendo que uma pessoa doente é maçadora, e que é difícil ter carinhos 

para ela. Mas eu pedia-te apenas que «fingisses» esses carinhos, que «simulasses» 

http://homoliteratus.com/wp-content/uploads/2014/01/Fernando-Pessoa.jpg
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algum interesse por mim. Isso, ao menos, não me magoaria tanto como a mistura do teu 

interesse por mim e da tua indiferença pelo meu bem-estar. 

Amanhã e depois, com as duas mudanças e a minha doença, não sei quando te 

verei. Conto ver-te à hora indicada amanhã — às 8 da noite ou de aí em diante. Quero 

ver, porém, se consigo ver-te ao meio-dia (embora isso me pareça difícil), pois às 8 

horas quem está como eu deve estar deitado. 

Adeus, amorzinho, faz o possível por gostares de mim a valer, por sentires os 

meus sofrimentos, por desejares o meu bem-estar; faz, ao menos, por o fingires bem. 

Muitos, muitos beijos, do teu, sempre teu, mas muito abandonado e desolado. 

Fernando Pessoa, em  Carta a Ofélia Queiroz (28 Mar 1920). 

Disponível em: http://homoliteratus.com/10-cartas-de-amor-de-grandes-escritores/. Acesso em 

07 de mai. 2015 

 

REGRAS PARA O CONCURSO DE CARTAS DE AMOR 

1. Escrever uma carta dirigida a pessoa de afeto (real ou imaginária). 

2. Seguir algumas regras: 

 Manuscrever a carta em papel A4. 

 Utilizar esferográfica de cor preta. 

 Escrever no mínimo três parágrafos. 

 Assinar com um pseudônimo. 

 Preencher a ficha de inscrição e colocar dentro da carta como anexo. 

 Postar a carta nos Correios para o endereço da Escola. 

 Destinar a carta ao próprio professor. 

3. Organizar uma comissão julgadora – o professor não pode ser membro da 

comissão. 

4. Determinar data da inscrição e entrega das cartas. 

5. Premiar a melhor carta de amor. 

6. Divulgar o resultado para toda a escola. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://homoliteratus.com/10-cartas-de-amor-de-grandes-escritores/
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MÓDULO X 
 

 
 

Carta de amor 

 

Encontrada no carro de metrô, e dizia assim: 

―Estou pensando seriamente em declarar greve de mim a você, por tempo 

indeterminado. Não me pergunte os motivos. Você sabe. Ou é melhor que não fique 

sabendo, porque assim a greve é mais completa, e eu quero justamente ser um grevista 

mais total do que os outros grevistas que brigam por salário decente e condições 

decentes de trabalho.  

              Quero que você fique perturbada e confusa, sem saber o que eu estou fazendo 

ou deixando de fazer, e a todo instante a se perguntar: ‗Que greve é esta? Em que 

consiste? Quando vai acabar? Que coisa mais idiota‘. É isso mesmo: você achará idiota 

a minha greve, porque não a entenderá. Então, o menor gesto que eu fizer, a palavra 

mais sem significação, tudo se transformará para você em enigma, você me sentirá o 

cara mais misterioso do mundo, por que não dizer: o mais tenebroso. 

Se pequenino e encantador cérebro de colibri dará voltas a si mesmo e não 

perceberá o sentido da minha abstenção oculta - de quê? E eu continuarei firme, 

inflexível, grevista, sem expor minhas reivindicações. De jeito nenhum. 

Então você se desmanchará em suspiros, se enrodilhará toda a meus pés, pedirá 

perdão de faltas não cometidas, e que eu não sabia que você fosse capaz de cometer. 

Confessará também as cometidas, mas eu não darei bola e continuarei a tratar você da 

maneira ambígua que estou anunciando. Você será um poço de petróleo repleto de 

amor, eu recusarei sondar esse poço inesgotável, ou finjo que estou sondando mas com 

vontade de não encontrar o menor indício de petróleo. Esta fase será curta, pois não 

quero abusar de sua amorisidade ofertada. Passemos à segunda fase. 

Você se irritará comigo e, perdendo a paciência, me dirá duas ou três coisas 

ácidas. Jogará um copo na minha direção. Ou uma xícara, dessas do trivial do café. Eu 

desviarei o corpo do copo ou da xícara, e se você me jogasse em cima um samovar seria 

a mesma coisa: não desistiria da greve. Aí você adotava em princípio a idéia de 

enlouquecer. Só em princípio. Eu é que estou pinel - concluiria você. Conclusão 

provisória, a ser confirmada pelo psiquiatra, mas o psiquiatra, que é meu amigo, lhe 

responderia: Ele é assim mesmo, isso passa. 

Não vai passar não, talvez minha greve seja eterna, e nunca mais seremos 

aqueles namorados que conquistaram o Oscar de melhor idílio no Festival de Angra dos 
Reis. Continuaremos, sim, dois namorados unidos por esse laço invisível da greve, 

como o empresário está cada vez mais preso ao assalariado, ou este àquele, quando 

entram em conflito de interesses, mas esta nossa categoria não dá prêmio. 
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A terceira fase... Haverá terceira fase? Você apelará para nossos amigos comuns, 

ou para o Ministério da Comunicação Social, que aliás não existe, existe só o 

Ministério, não a Comunicação? E que é que eles podem fazer para acabar com uma 

greve tão fechada, tão silenciosa, tão sutil, que nem a reforma da legislação trabalhista, 

por engenhosa que seja, lhe dará remédio. 

Bem, se você faz mesmo questão fechada, se sua vida ficar dependendo da 

elucidação das causas primárias e outras, da minha greve, então eu deixo no carro do 

metrô um envelope lacrado com os seguintes dizeres (no verso): 

 

Razões e sem-razões 

de minha 

greve particular 

 
para ser aberto 

no caso 

de uma explosão nuclear 

 

Não adianta abrir, nessa emergência? Nem haverá quem abra o envelope? Quem 

sabe? Sempre resta um sobrevivente, ou vários. A Bíblia o demonstra. Eu não posso 

revelar o meu segredo nem diante de uma comissão de inquérito parlamentar. Minha 

greve é absoluta. Tenha paciência, garota, não faço por menos, nem admito intervenções 

no meu sindicato. Meu sindicato sou eu. 

Tem uma coisa. Não deduza de tudo isto que estou declarando guerra. Guerra é 

guerra, greve é outra coisa, e a minha então é outríssima. Sem quebra, atenuação ou 

extinção de amor. Pois você não vê, boba, bobíssima, que isto ainda é amor, é mais 

amor do que amor, é minha forma de amar você, de um jeito só meu, que nem você 

mesma é capaz de aprender em sua mineral abismalidade? ‗Dio come te amo! Até.‘‖ 

 

         (ANDRADE, Carlos Drummond de: Boca de Luar. São Paulo: Círculo do 

Livro, 1987) 

 

VÍDEOS DO YOUTUBE 

 (http://www.youtube.com/watch?v=DmNqCY2aKxY); 

(http://www.youtube.com/watch?v=ztAP7-vcP3Y); 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DmNqCY2aKxY
http://www.youtube.com/watch?v=ztAP7-vcP3Y
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MÓDULO XI 

A carta 

Eduardo Costa 

Estou escrevendo essa carta meio aos prantos 
Ando meio pelos cantos 
Pois não encontrei coragem 
De encarar o teu olhar 
 
Está fazendo algum tempo 
Que uma coisa aqui por dentro 
Despertou e é tão forte 
Que eu não pude te contar 
 
Quando você ler eu vou estar bem longe 
Não me julgue tão covarde 
Só não quis te ver chorar 
 

Perdão amiga são coisas que acontecem  
Dê um beijo nos meninos 
Pois eu não vou mais voltar 
 
Como eu poderia dar a ela esta carta 
Como eu vou deixar pra sempre aquela casa 
Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz 
E por isso decidi que vou ficar com ela 

A minha passagem por favor cancela  
Vá sozinha eu não vou mais 
 
Quando cheguei no portão da minha casa 
Como se eu tivesse asas 
Me senti igual criança 
Deu vontade de voar 
 

Quase entrei pela janela  
Minha esposa ali tão bela 
Dei um forte longo abraço 
E comecei a chorar 
 
E com as lágrimas as palavras vinham 
E rolavam como pedras 
E ela só a me escutar 

Ao enxugar minhas lágrimas com beijo  
Revelou que já sabia 
Mas iria perdoar 
 
Como eu poderia dar a ela esta carta 
Como eu vou deixar pra sempre aquela casa 
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Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz 
E por isso decidi que vou ficar com ela 

A minha passagem por favor cancela  
Vá sozinha eu não vou mais 2x 
 
Ai aiaiaiaiai 
 
Vá sozinha eu não vou mais 
 
Disponível em:  

http://www.vagalume.com.br/eduardo-costa/a-carta.html#ixzz3Z0dvFfJ7. Acesso em 25 de mai. 

de 2015 

 

Carta ao Tom 74 

Vinícius de Moraes 

Rua Nascimento Silva, cento e sete 

Você ensinando prá Elizete as canções de canção do amor demais 

Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade 

Era como se o amor doesse em paz 

Nossa famosa garota nem sabia 

A que ponto a cidade turvaria este Rio de amor que se perdeu 

Mesmo a tristeza da gente era mais bela e além disso se via da janela 

Um cantinho de céu e o Redentor 

É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza 

É preciso inventar de novo o amor 

Rua Nascimento Silva, cento e sete 

Você ensinando prá Elizete as canções de canção do amor demais 

Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade 

Era como se o amor doesse em paz 

Nossa famosa garota nem sabia 

A que ponto a cidade turvaria este Rio de amor que se perdeu 

Mesmo a tristeza da gente era mais bela e além disso se via da janela 

Um cantinho de céu e o Redentor 

É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza 

É preciso inventar de novo o amor 

 

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/vinicius-de-moraes/carta-ao-tom-74-

2.html#ixzz3Z0eGWQgk. Acesso em 25 de mai de 2015 

 

 

http://www.vagalume.com.br/eduardo-costa/a-carta.html#ixzz3Z0dvFfJ7
http://www.vagalume.com.br/vinicius-de-moraes/carta-ao-tom-74-2.html#ixzz3Z0eGWQgk
http://www.vagalume.com.br/vinicius-de-moraes/carta-ao-tom-74-2.html#ixzz3Z0eGWQgk
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Cartas 

Marcos e Belutti 

Eu sempre recebi suas cartas 

E todas começavam com eu te amo 

Mas de um tempo pra cá 

Eu sei, só quis brigar 

E as cartas não começam mais assim 

 

Eu sei, você me disse 

Que se você parasse 

De escrever te amo 

Eu podia chorar 

Já tinha me esquecido 

já tinha me deixado 

E o pior de tudo isso 

É que eu fui o culpado 

 

Faz parte da minha vida 

Faz parte da minha história 

E essa despedida 

Eu guardo na memória 

Já nem recebo as cartas 

Ah, que falta que me faz 

Eu pago qualquer preço 

Pra recebê-las mais 

 

Só sei que ontem de manhã 

Recebi uma 

Quase nem olhei de medo 

Pensei que não fosse sua 

No envelope eu vi seu nome, o remetente 

Eu fiquei muito contente 

Saí a gritar na rua 

Briguei comigo 

Eu nem sei se isso é certo 

Com meu coração deserto 

Quase que eu me engano 

Hoje eu tenho certeza que és minha 

Pois na carta inteirinha 

Só dizia eu te amo 

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/marcos-e-belutti/cartas.html#ixzz3Z0f1Swkj. Acesso em 25 

de maio de 2015 

http://www.vagalume.com.br/marcos-e-belutti/cartas.html#ixzz3Z0f1Swkj
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A carta 

Renato Russo 

Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor 

Porque veio a saudade visitar meu coração 

Espero que desculpes os meus erros por favor 

Nas frases desta carta  

que é uma prova de afeição 

Talvez tu não a leias mas quem sabe até darás 

Resposta imediata me chamando de meu bem 

Porém o que me importa 

é confessar-te uma vez mais 

Não sei amar na vida mais ninguém 

 

Tanto tempo faz, 

que li no teu olhar 

A vida cor-de-rosa que eu sonhava 

E guardo a impressão 

de que já vi passar 

Um ano sem te ver, 

um ano sem te amar 

Ao me apaixonar, 

por ti não reparei 

Que tu tivestes só entusiasmo 

E para terminar, amor assinarei 

Do sempre, sempre teu... 

 

 

Disponível em: http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html#ixzz3Z0fP3baR 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html#ixzz3Z0fP3baR
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Cartas 

Roupa Nova 

Cartas 

Não olham nos olhos 

Foi bem mais fácil escrever 

Dentro 

De cada palavra 

Vai um pouquinho do meu coração 

Um verso de amor 

Não conhece a timidez 

Nem treme na presença de quem ama 

Um verso de amor 

Vai tomar o meu lugar 

Quem sabe ele me ajuda a confessar 

Você vai ler 

Que tudo em mim 

Pede o fim do silêncio 

Esperar 

Já não é o bastante 

E vai saber 

Que o meu amor 

É maior que tudo 

E está escrito 

Que é seu pra sempre 

Dentro de cada palavra 

Eu me desenho inteiro pra você 

Um verso de amor 

Não conhece a timidez  

Nem treme na presença de quem ama! 

Um verso de amor vai tomar o meu lugar 

Quem sabe ele me ajuda a confessar...  

Você vai ler que tudo em mim, 

Pede um fim do silêncio 

ESPERAR JÁ NÃO É O BASTANTE 

E vai saber que meu amor é maior que tudo 

E está escrito que vai ser pra sempre 

Cartas 

Esperam respostas... 

 

Disponível em : http://www.vagalume.com.br/roupa-nova/cartas.html#ixzz3Z0flJJjy. 

Acesso em 25 de maio de 2015 

 

 

 

 

 

http://www.vagalume.com.br/roupa-nova/cartas.html#ixzz3Z0flJJjy
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MÓDULO XII 

 

CARTA AOS PUROS 

Rio de Janeiro , 1935 

Ó vós, homens sem sol, que vos dizeis os Puros  

E em cujos olhos queima um lento fogo frio  

Vós de nervos de nylon e de músculos duros  

Capazes de não rir durante anos a fio.  

 

Ó vós, homens sem sal, em cujos corpos tensos  

Corre um sangue incolor, da cor alva dos lírios  

Vós que almejais na carne o estigma dos martírios  

E desejais ser fuzilados sem o lenço.  

 

Ó vós, homens iluminados a néon  

Seres extraordinariamente rarefeitos  

Vós que vos bem-amais e vos julgais perfeitos  

E vos ciliciais à idéia do que é bom.  

 

Ó vós, a quem os bons amam chamar de os Puros  

E vos julgais os portadores da verdade  

Quando nada mais sois, à luz da realidade,  

Que os súcubos dos sentimentos mais escuros.  

 

Ó vós que só viveis nos vórtices da morte  

E vos enclausurais no instinto que vos ceva  

Vós que vedes na luz o antônimo da treva  

E acreditais que o amor é o túmulo do forte.  

 

Ó vós que pedis pouco à vida que dá muito  

E erigis a esperança em bandeira aguerrida  

Sem saber que a esperança é um simples dom da vida  

E tanto mais porque é um dom público e gratuito.  

 

Ó vós que vos negais à escuridão dos bares  

Onde o homem que ama oculta o seu segredo  

Vós que viveis a mastigar os maxilares  

E temeis a mulher e a noite, e dormis cedo.  

 

Ó vós, os curiais; ó vós, os ressentidos  

Que tudo equacionais em termos de conflito  

E não sabeis pedir sem ter recurso ao grito  

E não sabeis vencer se não houver vencidos.  

 

Ó vós que vos comprais com a esmola feita aos pobres  

Que vos dão Deus de graça em troca de alguns restos  

E maiusculizais os sentimentos nobres  

E gostais de dizer que sois homens honestos.  
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Ó vós, falsos Catões, chichisbéus de mulheres  

Que só articulais para emitir conceitos  

E pensais que o credor tem todos os direitos  

E o pobre devedor tem todos os deveres.  

 

Ó vós que desprezais a mulher e o poeta  

Em nome de vossa vã sabedoria  

Vós que tudo comeis mas viveis de dieta  

E achais que o bem do alheio é a melhor iguaria.  

 

Ó vós, homens da sigla; ó vós, homens da cifra  

Falsos chimangos, calabares, sinecuros  

Tende cuidado porque a Esfinge vos decifra...  

E eis que é chegada a vez dos verdadeiros puros. 
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Carta-Poema 

Manuel Bandeira 

 

Excelentíssimo Prefeito 

Senhor Hildebrando de Góis, 

Permiti que, rendido o preito 

A que fazeis jus por quem sois, 

 

 

Um poeta já sexagenário, 

Que não tem outra aspiração 

Senão viver de seu salário 

Na sua limpa solidão, 

 

 

Peça vistoria e visita 

A este pátio para onde dá 

O apartamento que ele habita 

No Castelo há dois anos já. 

 

 

É um pátio, mas é via pública, 

E estando ainda por calçar, 

Faz a vergonha da República 

Junto à Avenida Beira-Mar! 

 

 

Indiferentes ao capricho 

Das posturas municipais, 

A ele jogam todo o seu lixo 

Os moradores sem quintais. 

 

 

Que imundície! Tripas de peixe, 

Cascas de fruta e ovo, papéis... 

Não é natural que me queixe? 

Meu Prefeito, vinde e vereis! 

 

 

Quando chove, o chão vira lama: 

São atoleiros, lodaçais, 

Que disputam a palma à fama 

Das velhas maremas letais! 

 

A um distinto amigo europeu 

Disse eu: — Não é no Paraguai 

Que fica o Grande Chaco, este é o 

Grande Chaco! Senão, olhai! 
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Excelentíssimo Prefeito 

Hildebrando Araújo de Góis 

A quem humilde rendo preito, 

Por serdes vós, senhor, quem sois! 

 

 

Mandai calçar a via pública 

Que, sendo um vasto lagamar, 

Faz a vergonha da República 

Junto à Avenida Beira-Mar! 
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Todas as cartas de amor são ridículas 

Fernando Pessoa 

Todas as cartas de amor são 
Ridículas. 

Não seriam cartas de amor se não fossem 

Ridículas. 

Também escrevi em meu tempo cartas de amor, 

Como as outras, 
Ridículas. 

As cartas de amor, se há amor, 

Têm de ser 
Ridículas. 

Mas, afinal, 
Só as criaturas que nunca escreveram 

Cartas de amor 

É que são 
Ridículas. 

Quem me dera no tempo em que escrevia 

Sem dar por isso 
Cartas de amor 

Ridículas. 

A verdade é que hoje 

As minhas memórias 

Dessas cartas de amor 
É que são 

Ridículas. 

(Todas as palavras esdrúxulas, 

Como os sentimentos esdrúxulos, 

São naturalmente 
Ridículas.) 

Álvaro de Campos 
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MÓDULO XIII 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No ensino de Língua Materna, ocorrem mudanças expressivas em relação às práticas 

que envolvem os gêneros textuais, embora que sejam lentas, pois há uma parcela enorme de 

educadores, que permanece com um ensino distante da realidade e anseios dos alunos. Essa 

atitude tem sido uma preocupação reiterada, pois não deveria mais se imaginar um ensino 

fragmentado, fora de um contexto real de uso, no qual os alunos não possam ter atitudes 

responsivas no meio social. Ainda assim, há professores responsáveis que se preocupam com 

a aprendizagem dos alunos, comprometidos com a busca de novas práticas que sejam 

significativas para o educando, para a comunidade escolar e para o meio social, no que tange 

às perspectivas de uma sociedade letrada, que interatue de forma que atenda às suas 

necessidades reais e imediatas desses aprendizes.  

Nesta pesquisa desenvolvida em três turmas de uma Escola Pública de Acari-RN, 

formada por sessenta e seis alunos no início do ano, dentre os quais cinco deles não sabiam ler 

nem escrever, nove tinham grandes dificuldades, quatro tinham algum tipo de dificuldade na 

aprendizagem e os demais liam e escreviam satisfatoriamente, de acordo com a faixa etária. 

Para tanto, o professor partiu das teorias discursivas e interlocutivas da linguagem para dessa 

forma, a concepção de ensino, antes limitada ao enunciado solto, fosse voltada à enunciação, 

por meio do sujeito e sua interação a partir de textos orais e escritos bastante significativos.  

Na delimitação do objeto de estudo desta intervenção pedagógica, nossa principal 

preocupação estava associada ao que fazer para que os alunos do 5º ano do EF demonstrassem 

interesse em ler e produzir textos com gêneros textuais diversificados. Preocupava-nos, 

também, qual o porquê de nas produções textuais, esses alunos apresentavam desvios de 

escrita, seja quanto à ortografia, seja quanto aos processos de variação linguística.  

A partir de tais inquietações traçamos os objetivos que nos conduziram em busca de 

respostas para as nossas indagações. Nesse caminho procuramos minimizar os problemas que 

percebemos durante o período de desenvolvimento da pesquisa, intervenção pedagógica e 

produção de uma proposta com os gêneros textuais. Destacamos a relevância da 

sistematização dos atos a serem realizados a fim de mantermos a atenção voltada para o 

cumprimento das metas estabelecidas, garantindo a eficácia dos resultados do trabalho 

pedagógico.  

Sendo o nosso interesse maior incentivar o gosto pela leitura e melhorar a produção 

escrita, nessa turma, procuramos desenvolver atividades expressivas por meio da proposição 

de estratégias envolvendo os gêneros textuais. Para isso, elaboramos algumas SD, que 
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contemplaram o trabalho com os gêneros carta, bilhete, música, poesia, fábulas e conto, 

durante o ano letivo de 2014.  A escolha por esses textos se deu em função de sua 

maleabilidade, plasticidade, diversidade e por fazer parte da grade curricular e do livro 

didático relativo ao 5º ano. A partir deles, foi possível desenvolver nas aulas de língua 

materna, possibilidades múltiplas e heterogêneas de leituras relevantes e motivadoras para 

produção textual.  

Conseguimos um retorno positivo para esses objetivos, considerando que as 

estratégias propostas no decorrer das SD contribuíram para que os alunos se apropriassem, 

gradativamente, dos textos epistolares, narrativos e poéticos e também participassem das 

atividades oral e escrita no ambiente escolar e social. Ainda favoreceram a construção de 

competências e habilidades básicas de leitura para esse nível de ensino, como a localização de 

informações explícitas e implícitas no texto, a inferência de sentido de palavras e expressões, 

a relação lógica entre partes de textos de diferentes gêneros e temáticas, além da relação entre 

textos verbais e não verbais.  

Ao realizarmos as análises evidenciamos que conseguimos amenizar os problemas 

das turmas, relacionados à escrita, como o planejamento dos textos considerando o contexto 

de produção; a organização do texto dividindo-o em tópicos, parágrafos ou estrofes; a 

produção de diferentes gêneros com autonomia, atendendo a distintas finalidades; além da 

pontuação, estruturação dos períodos e utilização de recursos coesivos para organização das 

ideias e fatos. No entanto, esses resultados apontam para a necessidade de novas intervenções 

pedagógicas que proporcionem a continuidade do letramento, visto que este trabalho 

contemplou apenas etapas preliminares que já deveriam ter sido desenvolvidas nos anos 

anteriores.    

Os textos analisados na dissertação não foram revisados e nem reescritos, 

permaneceram originais. Mesmo assim, observamos que os alunos assimilaram a estrutura 

dos gêneros, compreenderam a funcionalidade da língua e usaram sequência lógica nas ideias 

narradas. Apesar de verificarmos que alguns textos apresentavam desvios gramaticais, o 

avanço foi muito significativo, porque além de produzir as atividades propostas, os estudantes 

participaram de concursos públicos envolvendo os gêneros textuais e escreveram textos para 

livros publicados pela Secretaria de Educação com base nos seis gêneros estudados. Vale 

salientar que todos os alunos saíram lendo e escrevendo satisfatoriamente e, dessa forma, 

extrapolamos o ensino pautado na reprodução mecânica das palavras. Assim sendo, tivemos 

êxito quanto ao incentivo à leitura e à produção de textos durante o ano letivo. 
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Desse modo, enfatizamos a linguagem em ação, na qual os sujeitos envolvidos 

procuraram a construção de vários sentidos através da troca, do dialogismo, seja com o outro, 

seja com o texto. Para tanto, é essencial que se rompa com os modelos ultrapassados de 

leitura e de escrita, que só alimentam essa reprodução desvinculada do contexto real de uso.  

Após a intervenção, elaboramos uma proposta pedagógica com quatro gêneros 

textuais para ser executada no EF, lembramos que as atividades podem ser desenvolvidas do 

5º ano ao 9º ano. Logo, com acesso ao maior número de gêneros textuais que circulam nas 

diversas esferas sociais, os alunos se apropriam deste mundo textual nas diversas situações e 

especificidades linguajeiras de que participam na escola e/ou em sua comunidade.  

A importância deste estudo e proposta de trabalho em sala de aula consiste no 

aumento de conhecimentos inerentes aos estudos da linguagem, proporcionando reflexões 

baseadas numa experiência resultante da prática aliada à teoria. Nessa perspectiva, poderá 

contribuir, também, para auxiliar os docentes da educação básica com sugestões de atividades, 

que poderão ser adaptadas à realidade de qualquer turma do EF. Além disso, apresentamos o 

aporte teórico necessário para os estudos complementares e também, anexos com textos, 

imagens, jogos, dinâmicas, dentre outras formas de se trabalhar com os gêneros textuais.  

Perante os resultados alcançados durante a intervenção percebemos a necessidade de 

melhorar a didatização das atividades de leitura e escrita na escola onde desenvolvemos as 

SD, independente do componente curricular. Para isso, sugerimos a integração de todo o 

corpo docente dessas turmas em busca de estratégias que vão ao encontro dos interesses dos 

alunos. Nesse sentido, o comprometimento do professor é condicionante na mudança 

desejada, pois o texto não deve ser a causa para o ensino de tópicos linguísticos, e sim algo 

essencial para o desenvolvimento de um aluno participante de uma sociedade, fato esse que 

ocorreu durante todo o processo ensino aprendizagem dessa pesquisa. 

No final do ano, para enfatizarmos conceitos estabelecidos pelos estudiosos 

mencionados na pesquisa, escolhemos textos dos gêneros conto, fábula e poesia, para fazer a 

revisão e a reescrita. Acreditamos que a intervenção, independente da modalidade, deve ser 

interativa partindo do princípio que a construção da linguagem se dá na interação dos sujeitos. 

 

O sentido do texto e a significação das palavras dependem da relação entre 

sujeitos, ou seja, constroem-se na produção e na interpretação dos textos; a 

intersubjetividade é anterior à subjetividade, pois a relação entre os 

interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto, como 

também constrói os próprios sujeitos produtores do texto. (BAKHTIN, apud 

BARROS, 1997, p. 30-31). 
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No processo de escrita de um gênero textual, o tempo decorrido entre a primeira 

versão e a segunda é necessário para que os estudantes ponderem sobre sua produção e 

arquitetem ferramentas linguístico-discursivas para atuar melhor na sua produção. Para 

Pasquier; Dolz, (1996, p. 9) ―a revisão constitui um dos momentos fortes da aprendizagem da 

produção de um texto‖. É provável nas intervenções interativas, assessorar os alunos, 

principalmente no texto escrito, a construir e ―desconstruir‖ mundos, os sentidos. Mais 

importante ainda, é possível auxiliá-los cognitivamente na aquisição de conhecimentos 

apropriados ao gênero em produção, tais como: conferir determinadas ações ao autor do texto 

original, retomadas anafóricas nominais, reconhecimento de diferentes variantes de registro 

de acordo com os gêneros e situações de uso, análise da adequação de um texto aos 

interlocutores e à formalidade do contexto ao qual se destina, dentre outras ações ligadas ao 

discurso, à textualidade e à normatividade.  

As atividades práticas e teóricas utilizadas nas sequências didáticas dessa pesquisa 

darão aos professores segurança e liberdade para criar e desenvolver seus próprios projetos e 

oficinas. Assim, confirmamos o sucesso e concretude do processo ensino aprendizagem dos 

nossos alunos envolvidos no estudo com a publicação de três livros, um para cada sala – 

conto, poesia e fábula - com noite de autógrafo, exposição dos materiais produzidos, 

dramatizações e sarau poético.  

Em suma, a pesquisa-ação em questão pode ser alargada por outros docentes, com 

reais probabilidades de resultados positivos, senão melhores que os conquistados por nossos 

alunos. Isso se o projeto com a produção de gêneros textuais for realizado numa situação de 

comunicação, que direcione a escolha de um ou mais gêneros textuais que estejam em 

conformidade com o contexto de produção e, consequentemente, sejam estimuladas 

capacidades discursivas e linguístico-discursivas relacionadas ao gênero escolhido, já que, 

alunos que vivenciam práticas de escrita reais têm a possibilidade de se tornarem mais 

proficientes nos seus escritos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 

 

Eu, ____________________________________________, representante legal do menor 

____________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa 

A Leitura e a Produção Textual no Ensino Fundamental I: uma proposta de como trabalhar 

com os gêneros textuais. 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os benefícios que essa 

pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido todos os direitos que ele(a) 

terá como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações, dos textos e imagens fornecidos por 

ele(a) em congressos e/ou publicações científicas.  

 

 

 Currais Novos, ____de junho de 2014. 

 

 

                     ______________________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO 

1. GÊNEROS TEXTUAIS QUE CIRCULAM EM MINHA FAMÍLIA: 

o Cartas pessoais 

o Avisos 

o Bilhetes 

o Receita médica 

o Receita culinária 

o Listas de compras 

o Listas de dívidas a pagar 

o Endereços 

o Rótulos 

o Convites 

o Anúncios 

o Propagandas 

o Cartazes 

o Calendários 

o Contas de luz, água, celular, internet 

o Documentos em geral 

o Orações 

o Bula de remédio 

o Certidões (casamento, nascimento, 

conclusão de cursos, etc.) 

o Histórias em quadrinhos 

o Cartões (SUS, créditos, lojas) 

o Título de eleitor 

o Recados em geladeiras 

o E-mail 

o Piadas 

o Anedotas 

o Paródias 

2. GÊNEROS TEXTUAIS PRODUZIDOS EM MINHA CASA 

o Cartas pessoais 

o Avisos 

o Bilhetes 

o Receita culinária 

o Listas de compras 

o Listas de dívidas a pagar 

o Endereços 

o Rótulos 

o Convites 

o Anúncios 

o Propagandas 

o Cartazes 

o Calendários 

o Orações 

o Histórias em quadrinhos 

o Cartões (SUS, créditos, lojas) 

o Recados em geladeiras 

o E-mail 

o Piadas 

o Anedotas 

o Paródias 

3. GÊNEROS TEXTUAIS LIDOS EM MINHA CASA 

o Cartas pessoais 

o Avisos 

o Bilhetes 

o Receita médica 

o Receita culinária 

o Listas de compras 

o Listas de dívidas a pagar 

o Endereços 

o Rótulos 

o Convites 

o Anúncios 

o Propagandas 

o Cartazes 

o Calendários 

o Contas de luz, água, celular, internet 

o Documentos em geral 

o Orações 

o Bula de remédio 

o Histórias em quadrinhos 

o Cartões (SUS, créditos, lojas) 

o Recados em geladeiras 

o E-mail 

o Piadas 

o Anedotas 

o Paródias 

o Fábulas 
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o Contos 

o Romance
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