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RESUMO 

 

O presente estudo tem o objetivo de analisar as contribuições de uma intervenção 
teórico-metodológica pautada na inter-relação fala e escrita nos gêneros textuais 
para resolver um problema da interposição de estilos em produções textuais que tem 
por finalidade avançar de uma concepção discursiva próxima da fala para uma con-
figuração linguística mais próxima da escrita. Para realizar esse estudo intervencio-
nista, aplicou-se um projeto de leitura e escrita do gênero textual lenda por meio de 
sequências textuais que contemplam aspectos discursivos, composicionais e linguís-
ticos, com base nas operações de retextualização propostas por Marcuschi (2010) e 
sua concepção de gêneros textuais a partir do contínuo de fala e escrita, para o tra-
tamento da problemática apresentada. Após a aplicação da presente intervenção 
com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, o corpus para 
a análise divide-se em duas categorias: a primeira diz respeito à seleção de 22 re-
dações produzidas na primeira versão, e a segunda se refere à escolha de 22 reda-
ções retextualizadas na versão final, após a intervenção com os aspectos abordados 
no projeto. Através da análise comparativa dos dados obtidos, observou-se um 
avanço significativo da versão final em relação à primeira com respeito à adequação 
da sequência narrativa prototípica do gênero escolhido, a partir do estudo de Adam 
(2011), em razão da abordagem das operações supracitadas, principalmente da 8ª 
operação sobre a reorganização dos tópicos dos textos com a finalidade de adequar 
a produção textual ao gênero e à situação discursiva relacionada à esfera pública de 
comunicação por meio da produção de um livro para circulação na biblioteca esco-
lar, determinada pelo projeto. Por esse motivo, aponta-se a produção textual que 
considere a relação fala e escrita levando em consideração a perspectiva de inter-
relações entre fala e escrita defendida por Marcuschi (2010), bem como as opera-
ções de retextualização como meio de compreender essa relação e contribuir para o 
desenvolvimento de competências necessárias à adequação do gênero textual à 
situação comunicativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: contínuo de fala e escrita, gênero textual, lenda, retextualização. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the contributions of a theoretical and methodological in-
tervention guided the inter-relationship speaking and writing in textual genres to solve 
a style interposition problem in textual productions that aims to advance a nearby 
discursive conception of speech for closer writing language form. To carry out this 
intervention study, applied a reading and writing project of legend genre through tex-
tual sequences that contemplates discursive, compositional and linguistic aspects, 
based on the operations of retextualization proposed by Marcuschi (2010) and his 
conception of text genres starting from continuous speeching and writing, for the 
treatment of problematcs presented. After the implementation of the presenting inter-
vention with students of the 6th year of elementary public school, the corpus for 
analysis, divided into two categories: the first concerns about the selection of 22 es-
says produced in the first version, and the second refers the choice of 22 retextuali-
zated essays in the final version, after the intervention with the aspects raised in the 
project. Through comparative data analysis, it was observed a significant advance of 
the final version to the first with regard to adequacy of the prototypical narrative se-
quence of the genre chosen, from Adam (2011) study, in reasoning of the accosted 
operations above, particularly the 8th operation on the reorganization of the topics of 
the texts in order to suit the text production gender and discursive situation related to 
the public sphere of communication by producing a book for circulation in the school 
library, determined by the project. For this reason, it is pointed out textual production 
that consider the relationship speaking and writing taking into account the perspecti-
ve of inter-relationships between speech and writing defended by Marcuschi (2010), 
as well the retextualization operations as means to understand this relation and con-
tribute to the development of skills needed for the adequacy of the genre to the 
communicative situation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nas salas de aula Brasil afora, um script é recorrente no ensino de produção 

de textos. Alguns alunos reclamam “eu não sei escrever isso”, outros silenciam e se 

põem a escrever, já uns escrevem ao mesmo tempo em que conversam com os co-

legas e, ao final de um período estipulado, o professor recolhe os textos para corre-

ção e percebe neles uma série de problemas que o leva a dúvidas a respeito dos 

procedimentos metodológicos para corrigir essas produções de modo que possibilite 

aos alunos o desenvolvimento das habilidades de escrita, o que revela a dificuldade 

pelos professores em elaborar estratégias para tornar a escrita uma atividade mais 

prazerosa ao aluno e, nesse processo, contribuir para o progresso das competên-

cias necessárias a uma leitura e uma escrita proficientes. 

Como professora de Língua Portuguesa, essa rotina de ensino de produção 

textual nos acompanha há pelo menos doze anos. Somados a fatores como a atua-

ção em uma escola da rede pública no interior do estado do Rio Grande do Norte, 

cuja comunidade tem por hábito a comunicação por meio da oralidade e é constituí-

da por uma diversidade linguística que a enriquece culturalmente e, ao mesmo tem-

po, torna-a motivo de discriminação social, tratar o uso da linguagem em suas dife-

rentes esferas de comunicação torna-se um desafio, uma vez que é papel do pro-

fessor auxiliar os alunos a utilizar diversos tipos da linguagem adequados à situação 

comunicativa sem, contudo, menosprezar a língua que o aluno já possui e o inscreve 

como participante efetivo de determinada comunidade sociocultural.  

Como uma das questões relacionadas a esses fatores está a atividade de 

produção textual. Nela, alunos que apresentam dificuldades na escrita, em virtude 

de um ensino deficitário no Ensino Fundamental I, sentem-se desmotivados em es-

crever, visto que já ouvira diversas vezes por colegas, e até mesmo professores, o 

enunciado “ele não sabe ler e escrever”, ainda que o saiba, porém com alguns as-

pectos a serem desenvolvidos; enquanto os alunos pertencentes a determinadas 

comunidades que sofrem preconceito em relação ao seu modo de se expressar, 

mostram-se introvertidos e declinam da atividade de escrita. Assim, a escrita de tex-

tos, que nem sempre representa uma tarefa simples para aqueles que escrevem, 

para esses alunos implica em uma prática com dificuldades de diferentes naturezas 

e, por essa razão, torna-se um objeto de reflexão rotineira para professores. 
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Com respeito a essas dificuldades, elegemos a escrita que traz em sua cons-

tituição marcas da oralidade para o cerne dessa discussão. Isso porque é recorrente 

identificarmos, sobretudo nas turmas iniciais do segundo ciclo do Ensino Fundamen-

tal, produções textuais com configuração linguística estreitamente relacionada à fala, 

apesar de pertencer aos gêneros textuais de configuração escrita. 

Nesse contexto, cabe nossa pergunta de pesquisa: que tipo de contribuições 

o tratamento das relações entre fala e escrita pode dar à prática de produção de tex-

tos dos alunos que apresentam essa dificuldade? 

Partindo desse questionamento, o estudo em questão tem por objetivo geral 

analisar as contribuições de uma intervenção teórico-metodológica pautada na inter-

relação fala e escrita nos gêneros textuais. 

Por objetivos específicos visamos: 

• Identificar como ocorre a interposição de aspectos da fala em textos de 

configuração escrita; 

• Implementar atividades baseadas na inter-relação fala e escrita para a 

transposição de um texto ligado à fala para uma esfera relacionada à 

escrita; 

• Verificar o avanço das produções textuais de uma situação comunicati-

va privada para outra pública. 

Em relação ao papel do professor diante da situação de ter de selecionar con-

teúdos relacionados aos diferentes usos da língua, contribuindo para a independên-

cia por parte dos aprendizes em leitura e escrita, os Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN) enfatizam a necessidade de o professor selecionar os aspectos pertinen-

tes ao desenvolvimento linguístico e discursivo dos alunos “em função das necessi-

dades apresentadas pelos alunos no processo de produção e compreensão de tex-

tos” (BRASIL, 1997, p. 126). 

Neste estudo, em face das pesquisas que realizamos para uma abordagem 

mais adequada da questão e dos objetivos que levantamos, a proposição que consi-

deramos é a perspectiva do contínuo de fala e escrita dos gêneros textuais de Mar-

cuschi (2010), porque, de acordo com essa concepção, os gêneros são analisados 

em sua configuração linguística pela situação de comunicação em que estão inseri-

dos; levando-se em consideração a fala e a escrita diferente do sentido dicotômico 

em que há uma modalidade certa ou errada, melhor ou pior, separadas em suas re-
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lações, mas sim a partir de situações em que a configuração de uma modalidade 

será adequada ao propósito comunicativo do falante.  

Como procedimento para se abordar a concepção do contínuo de fala e escri-

ta, apresentamos o projeto pedagógico de leitura e escrita de textos a partir da visão 

de Dolz & Schenewly (2004), Lopes Rossi (2011) e Jolibert (1994), através da elabo-

ração de sequências didáticas que levem os alunos a compreender o gênero em sua 

situação de produção, a conhecer os aspectos linguísticos, composicionais e temáti-

cos que contribuem para a produção do gênero e a utilizar esses aspectos em suas 

produções. 

No que diz respeito a um gênero pertinente a essa situação, realizamos a op-

ção pelo gênero lenda. Sendo um gênero que aborda, sobretudo, a narrativa, fun-

damental para o ser humano ao longo da história, a lenda proporciona um resgate 

das tradições da comunidade onde os sujeitos desta intervenção estão inseridos, 

valoriza a cultura local e possibilita, assim, como enfocam os PCN (BRASIL, 1997), 

tornar significativa a compreensão da língua a partir de produções pertinentes à es-

cola e à comunidade. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 

(PCN), esse gênero é adequado tanto para o trabalho com a linguagem oral como 

para o trabalho com a linguagem escrita. Na linguagem oral, atende aos propósitos 

de levar o aluno a recontar histórias que já ouviu, procurando manter a ordem tem-

poral dos fatos e o tipo de relação existente entre eles, adequar o registro utilizado à 

situação de comunicação na qual está inserido o reconto de forma autônoma, e 

também utilizar recursos eletrônicos, como o gravador e o vídeo, para registrar situ-

ações de comunicação oral seja para documentação, seja para análise. Na lingua-

gem escrita, possibilita ao aluno, no processo de produção do texto, atentar para o 

destinatário, a finalidade do texto, as características do gênero e os aspectos linguís-

ticos formais no processo de escrita e reescrita dos textos (cf. BRASIL,1997). 

 Como se trata de um gênero comum à fala e à escrita, acreditamos que a 

abordagem desse gênero permite levar os alunos a compreender a relação entre 

essas duas modalidades através da situação comunicativa na qual está inserido o 

gênero e, dessa forma, as mudanças que existem entre o gênero lenda narrado em 

uma esfera privada e em outra circunstância – a pública –, requerendo do falante 

uma adequação a essa circunstância e, desse modo, contribuindo para que esse 

falante avance de uma produção textual próxima da fala para uma produção ligada a 
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uma configuração da linguagem escrita de esfera pública por meio da produção de 

um livro que pertencerá ao acervo da biblioteca da escola. 

Os informantes deste estudo são alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da 

Escola Estadual Dr. Geraldo de Andrade Teixeira, localizada no município de Caiça-

ra do Rio do Vento, no Rio Grande do Norte, com idade que varia entre 11 e 15 

anos. Do total dos vinte e dois (22) participantes do processo de intervenção, 23% 

pertencem à zona rural, conforme dados do Censo 2014.  

A intervenção ocorreu no ano de dois mil e quatorze com duração de três me-

ses. No final do processo, recolhemos os dados que constituem o corpus da análise 

deste estudo, sendo vinte e duas (22) produções relacionadas ao início do processo, 

após a leitura de alguns exemplares do gênero lenda, e mais vinte e duas (22), de-

pois da realização da intervenção. 

Nesse contexto, organizamos esse estudo a partir da seguinte ordem: primei-

ramente, apresentamos as considerações teóricas que norteiam esse estudo, em 

seguida, descrevemos a metodologia aplicada, depois disso, explicitamos a análise 

dos resultados obtidos e, posteriormente, apresentamos as conclusões a respeito 

deste estudo.  

O capítulo das considerações teóricas divide-se em duas partes.  

No capítulo 2, são descritas as perspectivas que tratam da relação oralidade e 

escrita, a concepção do contínuo de fala e escrita e os processos de retextualização 

a partir dos estudos de Marcuschi (2010), a concepção de gênero que orienta a pro-

posta de intervenção é apresentada por meio das discussões de Bakhtin (2011), 

Marcuschi (2008, 2010), Dolz & Schneuwly (2004) e Koch & Elias (2011), a de se-

quências textuais é explicitada através das considerações de Adam (2011) e Koch & 

Elias (2011), e a concepção do gênero lenda é apresentada a partir da visão bakhti-

niana e de autores como Lopes (2007) e Campbell (2011). 

No capítulo 3, segunda parte das considerações teóricas, são apresentadas 

as perspectivas teóricas que orientam sobre a elaboração de projetos de leitura e 

produção de gêneros discursivos, a partir de autores como Dolz & Schneuwly(2004), 

Lopes-Rossi (2011), Jolibert(1994), Koch (2012), Koch & Elias (2012)  e Geraldi 

(2003). 

 O capítulo da metodologia apresenta a descrição dos participantes e do local 

deste estudo intervencionista, bem como o projeto de leitura e produção do gênero 
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lenda por meio de sequências didáticas e os pressupostos metodológicos para sele-

ção e análise do corpus deste estudo. 

O capítulo seguinte diz respeito à análise dos dados a partir de um estudo 

comparativo entre a primeira versão e a versão final através da relação entre a 8ª 

operação de retextualização apresentada por Marcuschi (2010) e o plano de texto 

com as sequências prototípicas do gênero lenda: situação inicial, nó (desencadea-

dor), re-ação, desenlace e situação final, com base nos estudos de Adam (2011). 

Por último, o capítulo das considerações finais retoma os resultados da pes-

quisa apresentados na análise e reflete acerca da relevância do projeto de interven-

ção apresentado neste estudo. 
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2 A CONCEPÇÃO DE FALA E ESCRITA E A PERSPECTIVA PARA O TRA-

TAMENTO DO GÊNERO LENDA 

 

A fim de explicitar as nossas escolhas teóricas, organizamos este capítulo 

através dos seguintes conteúdos, nesta ordem: no subcapítulo 2.1, apresentamos as 

perspectivas teóricas para o tratamento das relações entre fala e escrita, a perspec-

tiva do contínuo de fala e escrita e o processo de retextualização a partir dessa vi-

são, bem como expomos a concepção de gênero textual e de sequências textuais 

que norteia esta intervenção; e no subcapítulo 2.2, esclarecemos o conceito do gê-

nero lenda a partir da perspectiva bakhtiniana.  

 

2.1 Fala e Escrita: perspectivas de estudo 

 

Este subcapítulo pretende fazer uma revisão histórica sobre as diferentes 

concepções de estudo das relações entre fala e escrita, além de apresentar a pers-

pectiva do contínuo de fala e escrita e os processos de retextualização implicados 

no tratamento das relações entre fala e escrita em relação ao contexto comunicativo 

e dos gêneros textuais, bem como o conceito de gênero e sequência textual que 

norteia este estudo. 

 

2.1.1 Dicotomia versus continuum 

 

Marcuschi (2010) apresenta algumas perspectivas para o estudo da fala e es-

crita e suas implicações para o tratamento das relações entre fala e escrita.  

A primeira delas é a perspectiva da dicotomia estrita defendida por autores 

como Bernstein (1971), Labov (1972), Halliday (1985) e Ochs (1979), voltada para o 

código, para as normas linguísticas prescritivistas, tendo como padrão a norma cul-

ta, em um estudo direcionado para a língua e não para o texto. Para essa concep-

ção, enquanto a fala é dependente do contexto de interação, implícita, repetitiva, 

desprovida de planejamento em sua produção, não apresentando precisão e obedi-

ência a uma norma, e se expõe em fragmentos; a escrita é concebida como fora de 

um contexto situacional, não mantendo assim uma dependência com esse contexto, 

expressando-se clara e resumidamente sobre o que tem a dizer, sendo assim, pla-

nejada a partir de uma norma gramatical e, por esses motivos, completa em seu 
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sentido. Marcuschi lembra que é a visão geralmente encontrada nos manuais esco-

lares com suas normas que privilegiam uma escrita culta, e alerta para a questão de 

que, ao privilegiar os aspectos linguísticos, essa visão desconsidera a dialogicidade 

e o discurso em suas relações socioculturais. 

Outra visão é apresentada pela perspectiva culturalista desenvolvida por auto-

res ligados à antropologia, psicologia e sociologia, como Walter Ong [1982], Jack 

Goody [1977], Sylvia Scribner (1997). Essa concepção entende a escrita como um 

avanço do ponto de vista do conhecimento em relação à fala. Nela, há a oposição 

oralidade versus escrita, a partir da observação das práticas cognitivas dos indiví-

duos, mas ocorre a valorização da escrita em relação à oralidade, privilegiando a 

cultura letrada, uma vez que estabelecem uma diferenciação entre cultura oral e cul-

tura escrita, em que a primeira é a representação do pensamento concreto, uma ati-

vidade artesanal de raciocínio prático, cultivada na tradição e ritualística; enquanto a 

segunda volta-se para o pensamento abstrato, é uma atividade tecnológica que exi-

ge um raciocínio lógico em que se analisa o que vai se produzir, e está em constante 

inovação. 

Na perspectiva variacionista de Bortoni (1992, 1995) e Kleiman (1995), fala e 

escrita são consideradas do ponto de vista das variedades que se apresentam de 

modo distinto em diversas situações, contudo, uma dessas pode ser considerada 

padrão em determinada situação, e isso pode ocorrer tanto na fala como na escrita. 

Assim, para essa concepção, fala e escrita apresentam uma língua padrão e suas 

variedades não padrão, língua culta e coloquial, norma padrão e normas não pa-

drão. Marcuschi se considera simpatizante dessa concepção, mas adverte para a 

análise quanto ao desempenho bidialetal, pois, segundo o autor, o desempenho, na 

verdade, é bimodal, uma vez que não considera fala e escrita como dois dialetos, 

mas duas modalidades de uso da língua. 

Preti (1993, 1991), Koch (1992), Marcuschi (1995, 1992, 1986), Kleiman 

(1995a) e Urbano (2000) defendiam outra perspectiva que relaciona fala e escrita 

nas atividades dialógicas. Trata-se da visão sociointeracionista. Para essa concep-

ção, a língua constitui-se em um fenômeno interativo e dinâmico e, desse modo, as 

“categorias linguísticas” são construídas no processo de interação e são sensíveis a 

fatores culturais. Esses autores justificam que fala e escrita possuem o aspecto da 

dialogicidade a partir da interação face a face ou autor e leitor (em textos escritos), 

através de atividades de negociação que são consideradas no processo de produ-



23 

 

ção de textos, bem como os usos estratégicos das categorias linguísticas, de modo 

a produzir uma situação de uso da língua/texto coerente com os interlocutores e com 

a situação de comunicação, envolvendo todos os falantes nesse processo, o que 

torna a relação fala e escrita um processo dinâmico.  

Nessa perspectiva, Marcuschi (2010) destaca que há uma preocupação no 

que se refere ao caráter discursivo e interpretativo do gênero textual em sua intera-

ção face a face e leitor e texto escrito, mas não há a mesma preocupação para ex-

plicar os fenômenos sintáticos e fonológicos da língua, como também as estratégias 

para produzir e compreender textos. Na visão desse autor, é um equívoco comparar 

fala e escrita no sentido de que esta apresenta características privilegiadas em rela-

ção àquela. O que ele propõe é que, ao se comparar essas duas modalidades, de-

ve-se levar em consideração, em primeiro lugar, “o aspecto que se está comparando 

e, em segundo, deve-se considerar que esta relação não é homogênea nem cons-

tante” (MARCUSCHI, 2010, p. 35). 

Segundo o autor, as diferenças entre fala e escrita não se dão de forma dico-

tômica, mas sim representam domínios linguísticos que se realizam a partir de dois 

aspectos: dos gêneros textuais da fala (como um telefonema entre amigos) e os gê-

neros da escrita (a exemplo de um texto acadêmico); e das características inerentes 

a cada modalidade. Nessa visão, os gêneros são tratados como orais ou escritos a 

partir do uso que se faz da linguagem e pela relação entre os sujeitos. O autor escla-

rece que há gêneros em que ocorre um misto das duas modalidades, como é o caso 

de uma notícia veiculada na TV, na qual sua formulação é escrita, mas é apresenta-

da oralmente.  

Logo, para o autor, os textos se realizam a partir da concepção discursiva e 

do meio gráfico, conforme explicitada a seguir: 
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C D

F

F
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E
Meio

(sonoro)
Meio

(gráfico)

Concepção
oral

Concepção
escrita  

 

 

 

Na figura 1, podemos notar que a fala é de concepção discursiva oral e o seu 

meio de produção é o sonoro, já a escrita é de concepção discursiva escrita e meio 

de produção gráfico. As letras a, b, c e d correspondem aos domínios linguísticos, 

em que a (gênero típico da oralidade) e d (gênero típico da escrita) encontram-se em 

pontas mais afastadas, já b e c encontram-se combinados entre as duas modalida-

des (gêneros de concepção oral e meio de produção gráfico ou vice-versa). 

Para a produção desse gráfico, Marcuschi apoia-se em Koch e Oesterreicher 

(1990) e sua teoria de imediatez e distância relacionada à oralidade e escrita (apud 

CASTILHO DA COSTA, 2010, p. 51-52). Os autores, além de defender as ideias 

apresentadas por Marcuschi sobre concepção discursiva e meio de produção, escla-

recem que a caracterização da concepção discursiva se dá pelas seguintes condi-

ções de comunicação: 

a) o grau de publicidade: considera-se o número de coenunciadores e a exis-

tência (ou não) e o tamanho do público; 

b) o grau de intimidade entre enunciador e coenunciador: leva-se em conta a 

experiência comunicativa, o conhecimento partilhado entre os interactantes e 

grau de institucionalização em que se insere a situação de comunicação; 

Figura 1: Representação da oralidade e escrita pelo meio de produção e concepção discursiva. 
Fonte: Marcuschi (2010, p. 39). 
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c) o grau de emocionalidade: pode ser uma relação de afetividade quando se 

dirige a parceiros de comunicação ou uma relação de expressividade ao se 

dirigir a objetos; 

d) o grau de dependência do contexto situacional dos atos de comunicação; 

e) o ponto de referência da situação de comunicação: o falante aponta o ponto 

de referência e a caracterização de pessoas ou objetos como próximos ou 

distantes se dará a partir dessa referência; 

f) a proximidade física entre os parceiros da comunicação: tem-se proximidade 

física em situações de face a face, e distância física e temporal em comunica-

ções escritas; 

g) o grau de cooperação:  pode-se medir a partir das condições possíveis de 

influência direta dos coenunciadores de discurso; 

h) o grau de dialogicidade: é importante conhecer a possibilidade de fazer uso 

do papel de enunciador na comunicação e a frequência com que isso ocorre; 

i) o grau de espontaneidade da comunicação; 

j) o grau de fixação temática; 

Como exemplificação desses parâmetros, Koch e Oesterreicher (Idem, p. 52-

53) caracterizam a carta pessoal prototípica da seguinte forma: 

a) esfera privada; 

b) familiaridade entre enunciador e coenunciador; 

c) alta emocionalidade; 

d) dependência contextual restrita; 

e) referência ao origo apresenta limitações; 

f) distância física; 

g) sem possibilidades de cooperação durante a produção; 

h) dialogicidade rigidamente regrada (troca de correspondência); 

i) espontaneidade relativa; 

j) desenvolvimento temático livre. 
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A partir das observações sobre concepção discursiva e meio de produção, 

Marcuschi propõe analisar a relação entre fala e escrita em seus usos e não no sis-

tema da língua. E esses usos se dão no continuum dos gêneros textuais em suas 

práticas sociais. Segundo o autor, 

 

O continuum dos gêneros textuais distingue e correlaciona os textos de ca-
da modalidade (fala e escrita) quanto às estratégias de formulação que de-
terminam o contínuo das características que produzem as variações das es-
truturas textuais-discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de formalidade 
etc., que se dão no contínuo de variações, surgindo daí semelhanças e dife-
renças ao longo dos contínuos sobrepostos (MARCUSCHI, 2010, p. 42). 

 

Portanto, na concepção do contínuo de fala e escrita de Marcuschi, os gêne-

ros textuais são concebidos em suas semelhanças e diferenças a partir das configu-

rações linguísticas aplicadas em determinada situação comunicativa, e, dessa for-

ma, não há uma distinção entre gêneros da fala e da escrita, mas de gêneros que 

em uma situação discursiva apresentam estruturas relacionadas à fala e em outras 

situações (mais formais), relacionadas à escrita. 

Assim, o autor apresenta os gêneros textuais da seguinte forma: 

� Cartas pessoais
� Bilhetes
� Outdoors
� Inscrições em paredes
� Avisos

� Conversas públicas
� Conversa telefônica
� Conversa espontânea

� Textos publicitários
� Cartas comerciais
� Narrativas
� Telegramas
� Atas de reuniões

� Noticiário de tv ao vivo
� Noticiário de rádio ao vivo
� Exposições informais

� Divulgação científica
� Textos profissionais
� Editoriais de jornais
� Manuais escolares
� Resumos 
� Instruções de uso
� Bulas
� Receitas em geral

� Textos acadêmicos
� Artigos científicos
� Leis
� Documentos oficiais
� Relatórios técnicos
� Pareceres em processos

� Exposição acadêmica
� Conferência
� Discursos oficiais

� Aulas
� Relatos
� Narrativas
� Piadas� Inquéritos

� Reportagens ao vivo

� Comunicados
� Convocações

� Anúncios classificados

� Noticiário de rádio � Noticiário de tv

� Explicações técnicas

� Discursos festivos

� Entrevistas pessoais
� Entrevistas no rádio
� Inquéritos
� Debates
� Discussões no rádio e na tv

� Notícias de jornal
� Cartas do leitor
� Formulários
� Entrevistas
� Volantes de rua

COMUNICAÇÕES
PESSOAIS

COMUNICAÇÕES
PÚBLICAS

COMUNICAÇÕES
INSTRUCIONAIS

TEXTOS 
ACADÊMICOS

CONVERSAÇÕES CONSTELAÇÃO DE
ENTREVISTAS

APRESENTAÇÕES E
REPORTAGENS

EXPOSIÇÕES
ACADÊMICAS

E
S
C
R
I
T
A

F
A
L
A
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Figura 2: Representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e na escrita  
Fonte: Marcuschi (2010, p. 41). 

 

A organização dos gêneros através do contínuo de fala e escrita leva à com-

preensão de que os gêneros da fala variam em relação ao uso da linguagem, e não 

somente os gêneros da escrita. A leitura do gráfico permite entender que quanto 

maior é a exposição pública, maior também é o grau de formalidade em relação ao 

uso da linguagem em ambas as modalidades. Com relação aos gêneros da fala, o 

que se nota é que esse aumento de formalidade contribui para que os gêneros que 

apresentam essa configuração se mesclem aos gêneros da escrita, ficando mais 

próximos desses na linha do contínuo. 

 

2.1.2 Processos de retextualização 

 

A partir da concepção do contínuo de fala e escrita, Marcuschi destaca o pro-

cesso de retextualização como meio de possibilitar o avanço de um gênero de confi-

guração mais próximo da linha do contínuo da fala para uma que se aproxime da 

linha do contínuo da escrita. 

Segundo Marcuschi (2010, p. 46), a retextualização implicada pela transposi-

ção do meio fônico ao gráfico, é um “processo que envolve operações complexas 

que interferem tanto no código como no sentido e evidenciam uma série de aspectos 

nem sempre bem compreendidos da relação oralidade-escrita”. A esse respeito, o 

autor defende que há uma relação de diferenças entre fala e escrita “dentro de um 

continuum tipológico das práticas sociais de produção textual e não na relação dico-

tômica de dois pólos opostos”. Vale lembrar que essa passagem se dá, conforme 

explicita Marcuschi (2010, p. 47), “de uma ordem para outra ordem”, ou seja, passa 

de uma ordem já organizada no texto oral para uma ordem escrita, com algumas 

interferências, para se chegar ao objetivo pretendido. 

O autor sugere como relevantes no processo de retextualização aspectos que 

permitem diferenciar gradações no contínuo de língua falada e língua escrita – as 

variáveis intervenientes, entre as quais destacamos o propósito da retextualização, 

que, no nosso caso, é o de dar publicidade às lendas conhecidas por pessoas da 

comunidade. Desse modo, a princípio, o aluno respeita o texto original fazendo pe-

quenas alterações, mas ao longo do processo de formular um texto de concepção 

discursiva ligada à fala para outra direcionada à escrita, utilizará estratégias diferen-
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ciadas em razão do tipo de retextualização proposto, visto que existem diferentes 

possibilidades de realização desse processo: fala para escrita, fala para fala, escrita 

para fala e escrita para escrita. Este último refere-se ao processo que selecionamos 

nesta intervenção, o de retextualizar um texto escrito mais ligado à linha do contínuo 

da fala para outro texto escrito voltado para a linha da escrita. 

A esse respeito, surge a necessidade de, nesse processo de retextualização, 

produzir reescritas do texto. Nesse sentido, Marcuschi esclarece que retextualizar é 

também reescrever, uma vez que requer por parte de quem realiza esse processo 

de escolhas linguísticas diferentes – em nosso trabalho requer a passagem de um 

texto informal para um mais formal devido ao objetivo da retextualização. 

Para realizar esse processo de retextualizar/reescrever um texto a partir de 

outro, existem operações responsáveis pela passagem de uma ordem para outra, 

que se encontram no diagrama a seguir proposto por Marcuschi. 

 
Figura 3: Modelo das operações textuais-discursivas na passagem do texto oral para o texto escrito 
Fonte: Marcuschi (2010, p. 75). 

 

Sobre essas estratégias, Marcuschi (op. cit.) divide-as em operações de regu-

larização e idealização e operações de transformação. O autor ressalta que não é 

necessário utilizar todas e na ordem em que elas aparecem. Explicitamos, a seguir, 

as operações de retextualização. 

 

Eliminação de marcas estritamente interacionais, hesitações e partes de palavras 
(estratégia de eliminação baseada na idealização linguística).

Introdução da pontuação coma base na intuição fornecida pela entoação das falas 
(estratégia de inserção em que a primeira tentativa segue a sugestão da prosódia).

Retirada de repetições, reduplicações, redundâncias, paráfrases e pronomes 
egóticos (estratégia de eliminação para uma condensação linguística). 

Introdução de paragrafação e pontuação detalhada sem modificação de ordem dos 
tópicos discursivos (estratégia de inserção).

Introdução de marcas metalinguíticas para referenciação de ações e verbalização de 
contextos expressos por dêiticos (estratégia de reformulação objetivando explicitude).

Reconstrução de estruturas truncadas, concordâncias, reordenação sintática, 
encadeamentos (estratégia de reconstrução em função da norma escrita).

Tratamento estilístico com seleção de novas estruturas sintáticas e novas opções 
léxicas (estratégia de substituição visando a uma maior formalidade).

Reordenação tópica do texto e reordenação da sequência argumentativa (estratégia 
de estruturação argumentativa).

Agrupamento de argumentos condensando as ideias (estratégia de condensação).

1ª operação:

2ª operação:

3ª operação:

4ª operação:

5ª operação:

6ª operação:

7ª operação:

8ª operação:

9ª operação:

OPERAÇÕES ESPECIAIS: readaptação dos turnos (nos diálogos) para formas monologadas ou dialogadas.

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

1 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9
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Operações de regularização e idealização: 

 

1ª operação: eliminação de marcas estritamente interacionais, hesitações e partes 

de palavras (estratégia de eliminação baseada na idealização linguística). 

Nessa operação, hesitações do tipo eh..., ah..., e... e... e..., são eliminadas, 

bem como elementos lexicalizados ou não lexicalizados, como “entendeu”, “né”, “sa-

be”, prototípicos dos textos falados. Além desses, são eliminados fragmentos de pa-

lavras iniciadas, porém não concluídas, possivelmente ligados a hesitações, e tam-

bém partes sobrepostas ou duvidosas no plano da transcrição.  

 

2ª operação: introdução da pontuação com base na intuição fornecida pela entona-

ção das falas (estratégia de inserção em que a primeira tentativa segue a sugestão 

da prosódia). 

 

Como a fala não dispõe do recurso da pontuação, os textos escritos que se 

aproximam da fala do ponto de vista do contínuo de fala e escrita tendem a apresen-

tar essa característica. Assim sendo, essa operação está relacionada à necessidade 

de se marcar a pontuação a partir da entoação atribuída aos enunciados. Por meio 

da retextualização, a pontuação é inserida no texto e, desse modo, compreende-se 

a entoação que o falante pretende atribuir ao seu enunciado. 

Mas é importante ressaltar que dificilmente será utilizada somente essa se-

gunda operação em textos retextualizados, visto que o uso da pontuação implica na 

eliminação de elementos redundantes típicos da fala, a exemplo dos marcadores 

“aí”, “e”, utilizados pelos falantes para imprimir a progressão das ideias no texto, o 

que constata Marcuschi, ao afirmar que a operação de inserção de pontuação não é 

realizada de forma separada das demais operações.  

 

3ª operação: retirada de repetições, reduplicações, redundâncias, paráfrases e pro-

nomes egóticos (estratégia de eliminação para uma condensação linguística). 

 

Essa operação diz respeito à retirada de repetições desnecessárias ao texto. 

Tais repetições podem ser de ordem lexical, sintagmática, de orações, estruturas e 

pronomes, sobretudo os egóticos (“eu”, “nós”) que são marcados pelas formas ver-

bais em primeira pessoa. Sobre essa substituição por um pronome, vale destacar 
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que, conforme explica Marcuschi, está relacionada a operações mais complexas e, 

por esse motivo, não se enquadra na retirada dos pronomes pessoais destacados 

pelo autor nessa operação. 

Assim, uma retextualização através dessa operação implica a retirada de ora-

ções desnecessárias à compreensão do texto, de itens lexicais ou pronomes dema-

siadamente repetidos, dando lugar a outros elementos por meio do recurso da subs-

tituição. 

 

4ª operação: introdução da paragrafação e da pontuação detalhada sem modifica-

ção da ordem dos tópicos discursivos (estratégia de inserção). 

 

Segundo Marcuschi, a paragrafação não se encontra atrelada à pontuação, 

visto que a utilização de parágrafos está relacionada a diferentes critérios de agru-

pamento de conteúdo. Em textos narrativos, por exemplo, a paragrafação costuma 

ser organizada a partir da mudança no tópico narrativo, em que uma apresentação 

de espaço, tempo e personagem é apresentada em um primeiro parágrafo e, nos 

demais, ocorre o uso da paragrafação sempre que o escrevente objetiva apresentar 

uma nova informação ao conteúdo da narrativa, seguindo critérios como mudança 

temporal ou de segmentação das estruturas narrativas, apresentando em parágrafos 

distintos cada parte que compõe a sequência narrativa. 

 

Operações de transformação 

 

5ª operação: introdução de marcas metalinguísticas para referenciação de ações e 

verbalização de contextos expressos por dêiticos. 

 

Nesta operação, são introduzidas informações que suprem a eliminação dos 

dêiticos ou a sua contextualização, dada a necessidade de explicitar o contexto situ-

acional a partir de um referente que recupere essa situação com equivalência de 

sentido. Desse modo, um dêitico como “aqui”, que não necessita na fala remeter a 

um determinado local, pois na interação face a face essa referência é compreensível 

pelo contexto, na escrita é imprescindível ocorrer a referenciação desse dêitico, por 

se tratar de uma situação distante do ponto de vista do contexto imediato e, por esse 

motivo, torna-se necessário explicitar a que local se refere o termo. 
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Sobre essa operação, Marcuschi atenta para a necessidade de se tomar cui-

dado no processo de referenciação dos contextos físicos, sobretudo em situações 

que exigem explicitude completa das marcas extralinguísticas, a fim de evitar possí-

veis ambiguidades. 

 

6ª operação: reconstrução de estruturas truncadas, concordâncias, reordenação 

sintática, encadeamentos. 

 

Trata-se, nesta operação, de ações linguísticas de suma relevância e comple-

xidade, uma vez que está relacionada a uma maior normatização da escrita. Aqui, 

são reconstruídas estruturas incompreensíveis, as concordâncias são reformuladas 

de acordo com as normas da escrita, também as orações são reordenadas visando 

a uma situação comunicativa mais formal. 

Por meio dessa operação, trechos que apresentam problemas quanto ao en-

tendimento do enunciado são retextualizados a partir da reconstrução do trecho pro-

blemático, o que permite uma melhor compreensão pelo leitor do sentido pretendido 

no texto. Também as estruturas sintáticas sofrem mudanças, devido à necessidade 

de organizar os elementos que compõem as orações seguindo as normas de con-

cordância, regência, entre outras. 

Esse último recurso está relacionado à 7ª operação que, juntamente com a 8ª, 

exigem do falante, segundo Marcuschi (2010, p. 85), um “maior domínio da língua 

escrita e das estratégias de organização lógica do raciocínio, havendo aqui uma for-

te influência do processo cognitivo”. Desse modo, essas estratégias são as que mais 

necessitam de um processo de observação e reflexão sobre as possibilidades de 

retextualizar os textos em atenção às normas da escrita. 

 

7ª operação: tratamento estilístico com seleção de novas estruturas sintáticas e no-

vas opções léxicas. 

 

Está relacionada ao processo de construir estruturas sintáticas e opções léxi-

cas que, por sua vez, relacionam-se a escolhas semânticas realizadas pelos falantes 

e voltadas para uma escrita mais formal. 

Em textos narrativos que devem receber um tratamento de linguagem mais 

formal em virtude de uma situação pública de comunicação, como o gênero lenda 
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proposto neste estudo, as escolhas sintáticas voltam-se para relações semânticas 

que exprimem temporalidade, espaço, causalidade, modo, contra-causa. Por isso, 

conectores que se relacionam a essas circunstâncias devem ser utilizados no texto, 

bem como as construções sintáticas necessitam ser elaboradas de modo que se 

identifique através delas a linguagem adequada a uma situação de prática voltada 

para uma escrita formal. 

 

8ª operação: reorganização tópica do texto e reorganização da sequência narrativa. 

 

Sobre esta operação, realizamos a substituição da sequência argumentativa 

apresentada no diagrama de Marcuschi (Figura 3), pela narrativa, em razão do gê-

nero abordado configurar-se como um texto narrativo.  

Na 8ª operação, a retextualização se dá por meio da reorganização da se-

quência narrativa, de modo a possibilitar a inserção das fases presentes nessa se-

quência na ordem dos acontecimentos. Logo, os tópicos discursivos são redistribuí-

dos, ocorre o acréscimo de informações que atendam às especificidades da se-

quência e são acrescentados conectores que atendam às relações semânticas pro-

totípicas do narrar. 

No processo de retextualização de um texto narrativo, todas as informações 

da primeira versão podem ser mantidas, porém deslocadas para outras partes me-

lhor adequadas para o uso desses enunciados. Ocorre ainda o acréscimo, sobretudo 

em textos curtos, de uma quantidade significativa de informações novas para ampli-

ar a narrativa e torná-la mais organizada estruturalmente e explicitar os sentidos pre-

tendidos por meio de conectores relacionados aos aspectos semânticos prototípicos 

da sequência narrativa e, desse modo, contribuir para a ampliação do plano de texto 

narrativo, isto é, de sua organização a partir de estruturas identificáveis da sequên-

cia narrativa, como a situação inicial em um aparente equilíbrio, um nó que desequi-

libra essa situação, as fases de re-ação e resolução para indicar uma nova situação, 

a final. 

Nesse caso, a reorganização do texto se dá através da inserção de parágra-

fos para a sequenciação dos tópicos e o reordenamento das estruturas visando à 

produção de sentido do texto. Para realizar essa operação de reordenamento da 

estruturas de um texto que se pretende tornar mais formal, são utilizadas outras ope-

rações de retextualização, a saber: pontuação e paragrafação (2ª e 4ª operações), 
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eliminação de marcadores relacionados à fala ou repetidos desnecessariamente (1ª 

e 3ª operações), os problemas de concordância são solucionados, bem como as 

orações truncadas (6ª operação), e, a partir da ampliação do número de informa-

ções, aumentam as opções léxicas para uma maior formalidade do texto (7ª opera-

ção). 

Logo, as operações de retextualização propostas por Marcuschi não precisam 

necessariamente ocorrer de forma separada. Essas podem ser organizadas conjun-

tamente em sua abordagem, de modo que uma operação auxilie na realização da 

outra e proporcione um processo de retextualização que contribua para uma ade-

quação do texto à situação comunicativa almejada. 

 

9ª operação: agrupamento de argumentos condensando as ideias. 

 

Sobre esta operação, Marcuschi esclarece que não se trata de um resumo de 

informações, mas de condensá-las através da eliminação de elementos típicos da 

fala e, dessa maneira, reduzir o volume de linguagem, ou seja, unir frases e ideias 

retirando os elementos desnecessários.  

Em nossa intervenção essa operação não é priorizada, visto que à medida 

que marcas típicas da fala são eliminadas nos textos dos alunos, ocorre uma substi-

tuição dessas marcas por um sinal de pontuação, por outro elemento de configura-

ção escrita, e há o acréscimo de informações a fim de adequar o texto à sequência 

narrativa. 

Portanto, o princípio norteador da nossa intervenção é a perspectiva do contí-

nuo dos gêneros da fala e da escrita proposta por Marcuschi, e o processo de retex-

tualização por meio das operações apresentadas pelo autor orienta-nos sobre os 

procedimentos metodológicos para o tratamento do estilo no gênero lenda, uma vez 

que nos permite compreender o uso da linguagem nas diferentes instâncias de co-

municação em que tal gênero se insere.  

Como nossa abordagem se dá a partir de um gênero discursivo, no subcapítulo 

seguinte, apresentamos a concepção de gênero que orienta a nossa proposta de 

estudo. 
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2.1.3 Concepção de gênero 

 

Em suas discussões acerca do gênero, Bakhtin (2011, p. 262, grifo do autor) 

apresenta a definição do termo como “tipos relativamente estáveis de enunciados”. 

Essa concepção nos remete à ideia de que um gênero é definido a partir de enunci-

ados que mantêm uma estabilidade na composição do gênero e, através do reco-

nhecimento desses enunciados, o falante seleciona o gênero discursivo adequado à 

determinada esfera social. Assim, para classificar determinado gênero, é preciso 

observar os aspectos recorrentes em sua organização. Esses aspectos são: o con-

teúdo temático – tema e as particularidades desse que têm mais relação com o ob-

jetivo comunicativo do falante –, o estilo – recursos linguísticos que permitem ao 

falante se expressar do modo adequado à situação discursiva (formal ou informal) – 

e a construção composicional – diz respeito à forma, à estrutura como o discurso 

se materializa, de modo a atender as especificidades da esfera comunicativa. 

 Marcuschi (2008, p. 155) corrobora a linha de pensamento bakhtiniana ao de-

finir os gêneros textuais como 

 

[...] os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam pa-
drões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcio-
nais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integra-
ção de forças históricas, sociais institucionais e técnicas. [...] são formas tex-
tuais escritas ou orais bastante estáveis, histórica e socialmente situadas.  

 

Essa estabilidade em suas formas e sua relação com aspectos históricos e 

sociais faz com que o gênero possa ser compreendido através da observação e da 

experiência dos falantes no contato com modelos do mesmo gênero, permitindo-lhes 

reconhecê-los e nomeá-los a partir dessa observação. 

Logo, os gêneros discursivos possuem uma configuração própria em seu pro-

cesso de produção. Ao falante, cabe a tarefa de selecionar qual a configuração ade-

quada para comunicar-se em determinada situação. Sobre esse aspecto, Dolz e 

Schenewly (2004, p. 25) esclarecem que os gêneros são “uma configuração estabili-

zada de vários subsistemas semióticos (sobretudo linguísticos, mas também paralin-

guísticos), permitindo agir eficazmente numa classe bem definida de situações de 

comunicação”. Por esse motivo, os autores denominam metaforicamente os gêneros 

de “megainstrumentos”, pois representam um conjunto articulado que permitem a 

produção de determinado objeto/texto. 
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Essa configuração permite ao falante agir discursivamente em determinada si-

tuação definida por uma série de parâmetros que orientam sobre o modo de agir, os 

quais são denominados por Marcuschi (2008, p. 164) de critérios, que funcionam 

como base para a nomeação dos gêneros. São estes os critérios apresentados pelo 

autor: 

 

1. Forma estrutural (gráfico; roda-
pé; debate; poema). 
2. Propósito comunicativo (errata; 
endereço). 
3.  Conteúdo (nota de compra; re-
sumo de novela). 

4. Meio de transmissão (telefonema; tele-
grama; e-mail). 
5. Papéis dos interlocutores (exame oral; 
autorização). 
6. Contexto situacional (conversação esp.; 
carta pessoal). 

Quadro 1: Critérios para a nomeação dos gêneros 
Fonte: Marcuschi (2008, p. 164). 
 

Nesse contexto, um poema é assim denominado observando-se somente um 

critério – forma estrutural –, bem como uma nota de compra, em que o conteúdo 

presente já esclarece o gênero. Mais de um critério também levam à nomeação de 

um gênero, como uma carta de reclamação em que se reconhece o gênero pelo 

conteúdo e pela forma estrutural. 

Ademais, Marcuschi (apud DIONÍSIO, 2010, p. 19) explica que os gêneros 

“caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos”, 

o que leva a existir gêneros que podem gerar dúvidas quanto à nomeação, visto que 

pode se encontrar entremeado a outro gênero em relação à forma estrutural, a 

exemplo de uma fábula produzida em forma de um poema. Assim, de acordo com o 

autor, a caracterização dos gêneros se dá mais por sua função comunicativa, pelos 

aspectos cognitivos e institucionais que os constituem do que por sua forma estrutu-

ral e suas especificidades linguísticas. Mas esclarece que essa visão não menos-

preza a forma, uma vez que pode se definir determinado gênero a partir de sua for-

ma, seu aspecto composicional. 

Segundo Koch e Elias (2011, p. 58), para se produzir um gênero textual par-

timos de um modelo, uma forma predefinida, ou seja, não temos liberdade para pro-

duzir esse texto da forma como quisermos. No entanto, essas formas estão sujeitas 

a mudanças, uma vez que se trata de um produto de natureza social e, à medida 

que ocorrem transformações sociais, consequentemente, os gêneros sofrem mu-

danças com a finalidade de acompanhar essas transformações, sendo essas mu-
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danças não somente em relação à estrutura composicional, mas também relaciona-

das à organização linguística e na posição em que se encontra o falante. 

Ainda segundo as autoras, todos os falantes têm conhecimento sobre os gê-

neros textuais, como eles se caracterizam e quais as funções que desempenham, 

isto é, possuem uma competência metagenérica que permite selecionar o gênero 

adequado para determinada situação. Entretanto, o falante não pode considerar que 

desconhece o conceito de gênero. Ao contrário. O que esse desconhece é a “rotula-

ção” do texto (cf. KOCH; ELIAS, 2011). Ocorre também, em determinadas circuns-

tâncias, de o falante se autoafirmar leigo em relação aos gêneros por considerá-los 

apenas face aos mais complexos e, ao não dominar as formas desses, pensar que 

não tem conhecimento algum sobre o assunto. 

Koch e Elias (2011, p. 55) também afirmam que os indivíduos são não somen-

te capazes de reconhecer um gênero discursivo como também as sequências pre-

dominantes nesse gênero. Portanto, ao ler um exemplar do gênero conto, por exem-

plo, conseguem perceber que esse gênero está ligado ao ato de narrar um fato fictí-

cio e, por essa razão, a sequência predominante é a narrativa; já em um classificado 

de jornal, compreendem que não há a narração de um fato, mas sim a descrição de 

um objeto para ser vendido ou comprado e, por isso, a sequência predominante é a 

descritiva. 

 

2.1.4 Sequências textuais  

 

Conforme Adam (2011, p. 205), as sequências textuais  

 

[...] são unidades textuais complexas, compostas de um número limitado de 
conjuntos de proposições-enunciados: as macroproposições. A macropro-
posição é uma espécie de período cuja propriedade principal é a de ser uma 
unidade ligada a outras macroproposições, ocupando posições precisas 
dentro do todo organizado da sequência. [...] 

 

As sequências, de acordo com o autor, são estruturas cujas partes estão liga-

das de forma a constituir um todo e possuem formas próprias de organização, rela-

cionando-se dependente e independentemente no conjunto do texto. As sequências 

propostas por Adam são: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal. 

A sequência narrativa é caracterizada pela apresentação de “fatos” reais ou 

imaginários, sendo esses fatos ações – em que se nota a presença de um agente 
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que causa ou busca impedir uma mudança – ou eventos – circunstâncias que cau-

sam a mudança sem, necessariamente, haver a presença de um agente ou em que 

o agente não age de forma proposital. Apresentam diferentes formas em sua cons-

trução, e podem conter um grau baixo de narrativização em narrativas que remetem 

a uma simples enumeração de ações ou um grau mais alto de narrativização em que 

se percebem todas as fases do processo do narrar. Geralmente, a sequência narra-

tiva se desenvolve agrupando-se as macroproposições em parágrafos distintos na 

sequência mais desenvolvida. No entanto, pode-se agrupá-las através da pontuação 

ou do uso de conectores na menos desenvolvida. 

A estrutura narrativa, segundo Adam, a partir da organização de Todorov e 

Larivaille, é constituída de cinco momentos: 

 

Limites do processo 

 

Núcleo do processo 

 

 

 

 

Situação inicial                     Nó                   Re-ação ou             Desenlace                Situação  

(Orientação)                 (Desencadeador)      Avaliação            (Resolução)                    Final 

     Pn 1                          Pn2                Pn3                  Pn4                     Pn5 

Esquema 1: Sequência narrativa  
Fonte: Adam (2011, p. 226). 

 

Essa forma prototípica da sequência narrativa pode ser ampliada, segundo 

Adam, em determinados gêneros, a exemplo das fábulas, em que há o acréscimo da 

Avaliação Final (PnΩ) sob a forma de moralidade. Contudo, a sequência (PnΩ) pode 

se restringir a um mero fechamento em outros gêneros. Além disso, em uma narrati-

va encaixada em outra ou em um texto teatral, inscreve-se outra sequência narrati-

va, a Entrada-prefácio ou Resumo (Pn0). 

A respeito das cinco macroproposições típicas da narrativa, a Situação Inicial 

e a Situação Final, tratam-se dos limites do processo do narrar, segundo Adam, pois 

está implicada entre uma e outra a questão da mudança nos acontecimentos. Essa 

mudança é causada e solucionada dentro do núcleo do processo: nó, re-ação e de-

senlace. O Nó (Desencadeador) diz respeito a um evento que provoca a perturba-
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ção, a Re-ação ou Avaliação está associada ao curso dos acontecimentos com o 

propósito de solucionar o nó, e o Desenlace volta-se para a resolução do nó desen-

cadeador, com o objetivo de recompor o equilíbrio na narrativa, o que nem sempre é 

possível, dadas as circunstâncias negativas que podem surgir a partir do curso das 

ações como, por exemplo, a morte do protagonista, provocando um final trágico à 

narrativa.  

A sequência descritiva, de acordo com Adam, apresenta uma caracterização 

mínima entre as demais sequências por ser relacionada a subcategorias (descrição 

de pessoas, lugares, objetos) e marcada pela ausência de uma ordem sequencial no 

texto, tendo, assim, um papel mais sutil de aparecimento no texto.  

Adam sugere as seguintes operações no processo descritivo: 

 

Operações de tematização 

 

• Pré-tematização (ou ancoragem): diz respeito à denominação ime-

diata do objeto do discurso.  

• Pós-tematização (ou ancoragem diferida): trata-se da nomeação 

tardia do objeto, em que essa somente aparece no curso ou no final 

do período descritivo.  

• Retematização (ou reformulação): face à primeira nomeação do ob-

jeto, dá-se uma nova nomeação em um processo de reenquadra-

mento e fechamento do período descritivo.  

Operações de aspectualização 

• Fragmentação (ou partição): o objeto é descrito a partir da escolha 

de uma de suas partes que se considere relevante para o propósito 

descritivo.  

• Qualificação (ou atribuição de qualidade): apresenta as característi-

cas do objeto como um todo ou da parte selecionada.  

Operações de relação 

• Relação de contiguidade: apresenta a situação temporal (histórica 

ou individual) ou espacial (proximidade do objeto com outros capa-

zes de se tornar o núcleo de um procedimento descritivo).  
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• Relação de analogia: descreve-se o todo ou uma parte desse com-

parando a outros objetos.  

 

Operações de expansão por subtematização 

 

A descrição é estendida pelo acréscimo ou pela combinação de qualquer uma 

das operações.  

Adam apresenta o seguinte exemplo de como esse processo ocorre: 

Tematização: Hotéis Meridien Caribe (Pré-tematização) 

Aspectualização: Azul, branco, frescor (Qualificação) 

• Subtematização 1 

Aspectualização: Azul (Qualificação) 

Relação: como o mar (Analogia) 

• Subtematização 2 

Aspectualização: às vezes, verde (Qualificação) 

   ou turquesa (Qualificação) 

   ou malva (Qualificação) 

Relação: de acordo com a hora (Relação Temporal) 

• Subtematização 1 (3) 

Aspectualização: Branco (Qualificação) 

Relação: como a areia (Analogia) 

  ou o sol (Analogia) 

• Subtematização 2(4) 

Relação: Ao meio-dia (Relação temporal) 

• Subtematização 1(5) 

Aspectualização: Azul, branco, frescor (Qualificação) 

Relação: como os refrescos (Analogia) 

• Subtematização 2(6) 

Relação: à beira da piscina (Relação espacial) 

 

A sequência argumentativa ocorre na justificativa ou refutação de uma tese na 

qual o autor apresenta seus conhecimentos acerca da ideia defendida, baseando-se 

em argumentos que sustentam essa tese, dialogando com outros à proporção que 
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negocia com um contra-argumentador (plateia) real ou potencial, objetivando alterar 

um conhecimento que permita a produção de uma nova tese na conclusão (cf. 

Adam).  

A forma prototípica apresentada por Adam é: 

Tese                 Dados                                                                                Conclusão 

Anterior     +      Fatos ________ Portanto, provavelmente                          (Nova) 

tese 

                                                      

 

 

 

                        Sustentação       A menos que 

                       Restrição 

Esquema 2: Sequência argumentativa  
Fonte: Adam (2011, p. 234). 

 

Adam explica que esse esquema não constitui uma ordem obrigatória, já que 

a nova tese pode ser apresentada no começo da sequência e retomada no final, por 

meio de uma conclusão, e a tese anterior, bem como a sustentação, podem vir sub-

tendidas na sequência. 

A sequência explicativa é constituída por uma estrutura que envolve uma 

descrição introdutória da problematização (esquematização inicial), a questão a ser 

explicada, a explicação dessa questão e por um fechamento em que se chega a um 

consenso que se espera ter obtido no processo de explicação.  

A estrutura dessa sequência, conforme sugere Adam, é a seguinte: 

 

                                                  P. explicativa 0         Esquematização inicial 

Sequência       Por que p?        P. explicativa 1         Problema (questão) 

Explicativa       Porque p           P. explicativa 2         Explicação (resposta) 

                                                  P. explicativa 3         Ratificação – avaliação 

Esquema 3: Sequência explicativa  
Fonte: Adam (2011, p. 234). 

 

A estrutura canônica dessa sequência envolve um por que interrogativo para 

situar o problema e um porque responsivo em relação às questões apresentadas 

sobre o problema. Entretanto, alguns elementos dessa estrutura podem ocorrer de 
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forma subtendida, sobretudo em frases curtas. Segundo Adam, a sequência explica-

tiva tem o papel de partilhar um conhecimento, uma crença em que os falantes 

acreditam e, nesse compartilhamento, “convencer a fazer agir” os interlocutores (cf. 

ADAM, 2011, p. 243). 

A sequência dialogal é caracterizada por sequências fáticas – de abertura e 

fechamento – e por sequências transacionais – formadas por pares de intervenções 

em que temos a troca de turnos, ou seja, há uma mudança entre os interlocutores 

marcada pela mudança de parágrafo e pelo uso da pontuação (aspas, travessão).  

Adam explica que a dialogal deve ser considerada na prática discursiva, pois 

em uma prática oral, essa se sobrepõe às demais, mas em se tratando de situações 

de escrita, as cinco sequências encaixam-se de modo mais nítido. 

Além dessas sequências apresentadas por Adam, mencionamos outra recor-

rente no ensino de língua portuguesa. Koch e Elias (2011) denominam essa se-

quência de injuntiva, que se refere a ações prescritivas sobre comportamentos ou 

ações de ordem sequencial, tal como os manuais de instrução, em que há verbos no 

imperativo, infinitivo ou futuro de presente. 

As sequências textuais não se encontram unas no texto, mas sim alternadas 

na organização do gênero. De acordo com Adam, podem se combinar de modo su-

cessivo, alternado ou encaixando-se umas às outras. Apesar disso, há, nos gêneros, 

a fixação de uma sequência predominante, que pode se dá, segundo o autor, pela 

sequência responsável por abrir e fechar o corpo de texto, pela maior quantidade de 

uma mesma sequência, ou pela sequência que pode resumir o texto. 

Ainda com respeito a esse assunto, as sequências textuais são de grande re-

levância para a constituição dos planos de textos, segundo Adam (2011). Para o au-

tor, “o reconhecimento do texto como um todo passa pela percepção de um plano de 

texto, com suas partes constituídas, ou não, por sequências identificáveis” (ADAM, 

2011, p. 256). Desse modo, o plano de texto corresponde a uma organização textual 

através de estruturas que permitem ler, identificar e produzir um gênero a partir da 

identificação dessas na forma de organização dos gêneros. 

Sobre essas estruturas, Adam esclarece que, nas circunstâncias em que a 

estruturação de um texto não se dá por meio de sequências prototípicas completas, 

o fator principal de junção composicional é o plano de texto, fixo ou ocasional. O 

plano de texto fixo refere-se à organização do texto em sua forma canônica, o que 

pode ser constatado no plano de texto da dissertação, como aponta o autor, em que 
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há as estruturas introdução, tese, antítese, síntese e conclusão, e possibilita ao fa-

lante reconhecer, entre outros, o gênero através da identificação de suas partes 

constitutivas. Já o plano de texto ocasional é resultado de um trabalho de reconstru-

ção da estrutura de um texto a partir de partes ou segmentos. Como ilustração des-

se tipo de plano, Adam sugere um poema em forma de fábula, cujas estruturas re-

metem às sequências narrativas. 

Essas reflexões sobre gênero textual dos autores supracitados nos levam a 

compreender os gêneros como objetos singulares das atividades de comunicação. 

E, assim sendo, torna-se necessário atentar para a sua estrutura composicional, 

seus aspectos linguísticos e os conteúdos que os constituem, para realizar a escolha 

de um que atenda a determinados propósitos comunicativos. 

Neste estudo, nossa escolha se dá pelo gênero lenda, estudado a partir da re-

lação do contínuo de fala e escrita dos gêneros proposta por Marcuschi, em que o 

gênero é concebido em seu avanço dentro desse contínuo, estando, em um primeiro 

momento, próximo à fala, por se tratar de um texto contado e recontado por falantes 

que mantêm uma relação pessoal próxima, e, no transcorrer de nossas atividades 

de intervenção, avançam rumo à escrita, visto que o texto terá uma publicidade além 

das relações pessoais, tornar-se-á de esfera pública, sofrendo, com isso, alterações 

no seu processo de produção, de modo a atender a esse domínio ficcional público 

de escrita.  

Nesse sentido, faz-se necessário entender o gênero lenda e suas circunstân-

cias de produção e o que nos leva a propor a sua produção através do contínuo de 

fala e escrita. 

 

2.2 Reflexões sobre o gênero lenda 

 

Nesta parte das considerações teóricas, apresentamos algumas reflexões 

acerca do gênero selecionado para a intervenção que aqui propomos. Primeiramen-

te, estabelecemos uma conceituação do gênero a partir das discussões de Bakhtin 

(2011) sobre os elementos que contribuem para uma relativa estabilidade dos gêne-

ros discursivos. Em seguida, discutimos aspectos relevantes do gênero do ponto de 

vista sócio-histórico-cultural. E, por último, discorremos a respeito da relação entre o 

gênero lenda e a memória compartilhada entre os indivíduos ao longo das gerações.  
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2.2.1 O conceito do gênero lenda 

 

Em relação ao conteúdo temático, a lenda é um gênero que se estabiliza te-

maticamente por histórias que narram fatos ligados ao cotidiano, contudo utiliza-se 

de um aspecto fantástico e, desse modo, envolve o interlocutor entre dois planos: o 

da realidade, por estar associada a fatos que aconteceram no passado; e o da ima-

ginação, por envolver um traço maravilhoso ao fato narrado. Por esse motivo, a len-

da faz parte dos gêneros de ficção. Assim, os assuntos identificáveis nas lendas são 

os relacionados a acontecimentos questionáveis à luz da verdade. 

Como aspectos recorrentes nas lendas, Linda Dégh (apud LOPES, 2007, p. 

14-15) aponta a crença e o medo. A crença está associada ao fato de, ao narrar 

uma lenda, esse ato requer entre os interlocutores o reconhecimento de uma veraci-

dade sobre o fato narrado, visto que a história trata de uma situação duvidosa do 

ponto de vista do ocorrido. Quanto ao medo, comumente os fatos narrados pelas 

lendas estão associados a fatos que suscitam aflições, o temor de realizar determi-

nada ação que leve às consequências apresentadas na lenda ou de determinados 

seres que representam no imaginário popular a personificação dos temores dos indi-

víduos. 

Ainda sobre o medo, Lutz Rohrich (apud LOPES, 2007 p. 24) explica que “as 

pessoas contam lendas a fim de verbalizar ansiedades e medos e, ao explicá-los, 

liberar-se do poder opressivo de seus medos”. Assim, as lendas têm a função de 

responder aos anseios de determinados indivíduos no processo de interação em 

uma comunidade. Campbell (2011) diz que servem para os indivíduos buscarem 

respostas para determinadas questões que desconhecem, como a origem de certos 

fenômenos, como o fogo, a morte. 

Nesse sentido, a temática pode ser classificada, segundo Susana Chertudi 

(apud LOSSIO, 2014, p. 3,4), em: 

 

I Lendas etiológicas e escatológicas 
II Lendas históricas e lendas histórico-culturais 
a) origem de lugares e bens culturais; 
b) lendas relativas a localidades; 
c) lendas concernentes à pré-história e à história dos primeiros tempos; 
d) guerras e catástrofes; 
e) personalidades destacadas; 
f) infração de uma ordem. 
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III Seres e forças sobrenaturais: lendas míticas 
a) o destino; 
b) a morte e mortos; 
c) lugares encantados e aparecimentos de fantasmas; 
d) procissões e lutas de fantasmas; 
e) estada em outro mundo; 
f) espíritos da natureza; 
g) espíritos de ambientes culturais; 
h) seres metamorfoseados; 
i) o diabo; 
j) demônio da doença e das enfermidades; 
k) pessoas que possuem dons e forças sobrenaturais/mágicos; 
l) animais e plantas míticos; 
m) tesouros. 
IV Lendas religiosas: mitos de deuses e heróis 

 

Conforme se pode observar nessa classificação, a lenda não necessariamen-

te está associada ao medo, ainda que esse aspecto frequentemente seja destacado 

nesse gênero. Barbosa Rodrigues (apud CASCUDO, 2002, p. 215) explica que as 

lendas deleitam, encantam. Mas quem as narra não precisa repeti-la de modo as-

sombrado. O autor ainda diz que há lendas voltadas para o sobrenatural, mas tam-

bém há aquelas cujo propósito é divertir, pois se baseiam em extravagâncias. 

Sobre a construção composicional, a lenda constitui-se como um gênero do 

narrar e, dessa forma, apresenta em sua organização estruturas características da 

sequência narrativa, ainda que essa estrutura sofra alterações em virtude do modo 

como o narrar é realizado pelos falantes. Sobre isso, Lopes questiona o senso co-

mum sobre a sequência narrativa ser a estrutura que norteia o gênero em questão. 

O autor explica que a lenda não é uma narrativa, 

 

[...] se considerarmos que uma narrativa é caracterizada por formas con-
vencionais de começo, meio e fim, e que ela simplesmente segue enredos 
coerentes e convencionalizados, a resposta é não. [...] a lenda pode ser um 
desdobramento apenas mais elaborado de um rumor, [...] pode se confundir 
com uma notícia de jornal curiosa ou inusitada [...] pode se insinuar dentro 
de uma conversa circunstancial ou alguma outra prática discursiva que não 
se reduza a contar uma história [...](LOPES, 2007, p. 57). 

 
Nesse sentido, o questionamento de Lopes diz respeito ao processo envolvi-

do no ato de narrar uma lenda, que pode ser flexível, uma vez que se trata de um 

gênero discursivo e, conforme explicitado por Marcuschi no subitem 2.1.3, possuir 

em sua estrutura essa flexibilidade quanto à forma. Sobre essa questão, o próprio 

Lopes reconhece que, em relação ao processo, a lenda pode ser considerada uma 

narrativa, porém não limitada a uma só forma de narrativa. 
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Considerando que as lendas envolvem o processo de contar histórias entre 

sujeitos e tomando Adam como referencial no sentido de compreender que há, nos 

gêneros discursivos, um tipo sequencial que funciona como matriz, podemos afirmar 

que no gênero em questão a sequência textual predominante é a narrativa, pois no 

encaixamento das sequências no texto, a sequência que o abre e fecha é a narrati-

va. 

Nessa sequência, geralmente se utiliza a expressão Era uma vez, uma fórmu-

la fixada, “própria” de contos infantis (cf. COSERIU, 1994, p. 129) que inicia o texto 

para, em seguida, apresentar as personagens e o local. Essa forma configura-se 

como uma tradição1 nos contos e em alguns gêneros do narrar, como é o caso da 

lenda. 

Assim, a lenda constitui-se como um texto organizado em torno de sequên-

cias narrativas e o levantamento de um plano de texto prototípico para esse gênero, 

de acordo com as considerações de Adam sobre os planos de textos, leva em conta 

os seguintes aspectos:  

Situação inicial (Pn1): dá-se a apresentação do plano temporal e espacial, 

bem como do protagonista em um momento de equilíbrio. 

Nó desencadeador (Pn2): surge o acontecimento que contribui para a quebra 

de equilíbrio na situação inicial, podendo estar relacionada a uma ação ou ser extra-

ordinário ou sobrenatural. É o surgimento do elemento circunstancial da lenda. 

Reação ou Avaliação (Pn3): envolve as ações dos personagens diante desse 

nó e o curso de acontecimentos relacionados ao intento de solucionar essa pertur-

bação apresentada na lenda. 

Desenlace (Pn4): constitui-se no momento da resolução do elemento pertur-

bador. 

Situação final (Pn4): é o retorno, ou não, do equilíbrio, visto que, nas lendas, é 

comum o término das histórias dá-se de modo a inferir uma situação de medo nos 

interlocutores. 

                                                           
1
 A tradição a que nos referimos é a tradição discursiva que, segundo Kabatek (2006, p. 512), é “a 

repetição de um texto ou de uma forma textual ou de uma maneira particular de escrever ou falar que 
adquire valor de signo próprio (portanto é significável). Pode-se formar em relação a qualquer finali-
dade de expressão ou qualquer elemento de conteúdo, cuja repetição estabelece uma relação de 
união entre atualização e tradição; qualquer relação que se pode estabelecer semioticamente entre 
dois elementos de tradição (atos de enunciação ou elementos referenciais) que evocam uma deter-
minada forma textual ou determinados elementos linguísticos empregados.” 
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Avaliação final (PnΩ): trata-se de um aspecto facultativo que diz respeito ao 

estabelecimento de uma moral no final do texto, embora o gênero lenda contemple, 

geralmente, em sua constituição, histórias voltadas para um ensinamento moral. 

No que se refere ao estilo, o gênero é fortemente influenciado pela oralidade, 

dada a recorrência de sua circulação através do meio fônico e a forma de comunica-

ção envolver uma situação privada em que há uma familiaridade entre os interactan-

tes. Assim, o gênero apresenta uma configuração linguística relacionada a essa cir-

cunstância em que se insere, com predomínio de uma norma e uma variedade lin-

guística mais ligada à esfera privada do que à esfera pública. Desse modo, as rela-

ções semânticas e sintáticas são ligadas à temporalidade e ao espaço, o que signifi-

ca o uso de expressões mais próximas da fala, a exemplo de dêiticos e marcadores 

linguísticos ligados a situações imediatas de comunicação.  

Além desses, é de comum identificação construções sintáticas simples e op-

ções léxicas referentes a um contexto geográfico específico, uma vez que são histó-

rias narradas entre sujeitos que partilham o mesmo ambiente cultural. Exemplo disso 

está em Cascudo (2002), ao apresentar na narração de lendas, construções do tipo 

“Sua Incelência já reparou os ouvidos da gente quando está com as maleitas? Pois, 

tal e qual”, em que se percebe o uso de expressões próprias de uma determinada 

cultura. 

 

2.2.2 Desdobramentos sócio-histórico-culturais do gênero 

 

As lendas2 fazem parte de nossa cultura desde tempos muito antigos e vêm 

sendo contadas e recontadas de geração a geração, tornando-se tradições entre os 

povos, transmitidas seja pela fala (em épocas mais remotas), seja pela escrita (so-

bretudo nos dias atuais).  Dos tempos antigos aos atuais, as lendas continuam sen-

do narradas e são bastante confundidas com mitos. A esse respeito, Cascudo (apud 

LOSSIO, 2014, p. 4) diz que: 

 

As lendas são episódio heróico ou sentimental com elemento maravilhoso 
ou sobre-humano, transmitido e conservado na tradição oral e popular, loca-
lizável no espaço e no tempo. De origem letrada, lenda, legenda, “legere” 
possui características de fixação geográfica e pequena deformação e con-

                                                           
2
 Neste estudo, não nos detemos na separação entre lendas urbanas e rurais, porque as histórias que 

trataremos no nosso corpus não, necessariamente, se inscrevem em ambientes rurais ou urbanos. 
Podem ser narradas focalizando os dois ambientes. 
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serva-se as quatros características do conto popular: antigüidade, persis-
tência, anonimato e oralidade. É muito confundido com o mito, dele se dis-
tância pela função e confronto. O mito pode ser um sistema de lendas, gra-
vitando ao redor de um tema central com área geográfica mais ampla e sem 
exigências de fixação no tempo e no espaço.  

 

Portanto, as lendas são constitutivas da cultura de um povo e se configuram a 

partir do enfoque regional, isto é, o estabelecimento em espaço determinado. Pos-

suem como forma de transmissão a oralidade e não têm uma autoria própria, os au-

tores são os próprios sujeitos que narram essas histórias criadas em um passado 

distante, mas persistem ao longo do tempo na cultura desses indivíduos. 

Entre os povos primitivos, foram utilizadas, segundo Couto de Magalhães 

(apud CASCUDO, 2002, p. 207-208), para transmitir ensinamentos que pudessem 

despertar nos indígenas crenças que os levassem ao desenvolvimento da inteligên-

cia. Para isso, o autor cita o exemplo da coleção de lendas do jabuti, de dez episó-

dios, em que a figura do jabuti, animal vagaroso da nossa fauna, consegue vencer 

os mais adiantados animais – inclusive o próprio homem – graças à paciência, astú-

cia e inteligência. Essas histórias eram narradas pelo “poeta indígena” com o fim de 

explicar que a força intelectual valia mais do que a força física. 

Sobre esses povos, Campbell (2011) acrescenta que essas histórias por eles 

contadas eram transformadas em função das circunstâncias, tendo profunda relação 

com o ambiente onde esses povos viviam. Assim, à medida que se mudavam de um 

lugar para outro, as histórias também mudavam. E cita o que aconteceu aos índios 

americanos que, quando viviam no Mississipi, tinham a agricultura como suporte bá-

sico, daí desenvolver uma mitologia ligada à vegetação; mas, ao ganhar cavalos dos 

conquistadores espanhóis, aventuraram-se na caçada de búfalos e mudaram para 

uma mitologia ligada ao búfalo. 

Em alguns casos, uma lenda pode ser refutada do ponto de vista científico, 

mas continua sendo contada pelos falantes que preferem a versão fantasiosa da 

lenda para explicar determinado fenômeno ou acontecimento. Por exemplo, na edi-

ção on line da revista Veja, o colunista Sérgio Rodrigues3 nos remete à lenda sobre 

a origem do forró que, segundo algumas pessoas, veio do inglês for all, expressão 

usada pelos militares americanos lotados na base de Natal, durante a Segunda 

Guerra, para denominar suas festas abertas a todo mundo, “para todos”, e assim 

                                                           
3 Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/lendo-a-lenda/forro-a-maior-de-todas-as-
lendas/>. Acesso em: 12 dez. 2014. 
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estreitar seus laços com os nativos. Embora estudiosos (como o autor em questão) 

tenham refutado a origem do termo, provando que não há qualquer relação com a 

tradução da expressão, ainda há, entre os nativos, quem prefira se atrelar a essa 

história.  

Acrescente-se que a lenda pode partir de um boato. Conforme explica Orlandi 

(apud LOPES, 2007, p. 36, grifos do autor): “os boatos podem produzir um efeito de 

verdade que os ‘promova’ ao estatuto de lenda dentro de uma tradição de sentidos 

plausíveis”.  Daí a constatação de que, no momento em que um sujeito está narran-

do um fato verídico de um modo inusitado, seu interlocutor afirmar que se trata de 

uma lenda, nesse sentido de boato, invenção, mentira. E nesse ponto, Campbell 

(Idem, p. 151) esclarece que “os milagres da lenda não precisam necessariamente 

ter acontecido”.  

Há lendas conhecidas no mundo todo que, ao serem, recontadas, adquirem 

características da comunidade discursiva que a conta. Corroborando isso, Campbell 

diz que existem histórias com o mesmo tema universal apresentando diferenças 

bastante sutis, de modo que, quem não estiver atento, pode julgar que se trata de 

histórias diferentes.  

Nesse ponto, sobressai-se a visão de quem narra a lenda e, dessa forma, de-

termina essas diferenças a partir do local onde se encontra, da cultura da qual parti-

cipa e do tempo em que vivencia o gênero. Desse modo, as histórias narradas vão 

sendo repaginadas de modo que só o que se relaciona com as histórias anteriores 

são as relações arquetípicas, isto é, as ideias elementares, de base, que guardam 

em comum entre as histórias (cf. Campbell).  

Como exemplo disso, Campbell (2011, p. 45-46) em um diálogo com Moyers, 

discorre sobre o modo como povos diferentes narraram sobre a criação do mundo: 

 
Moyers: Considere a história da criação no Gênesis, por exemplo. Em que 
medida é semelhante a outras histórias? 
Campbell: Pois bem, leia você o Gênesis, e eu lerei a história da criação em 
outras culturas, e então veremos. 
Moyers: Gênesis 1: “No início Deus criou os céus e a terra. A terra era sem 
forma e vazia, e a escuridão vagava sobre a face do abismo”. 
Campbell: Esta vem da “Canção do mundo”, uma lenda dos índios pima, do 
Arizona: “No início havia apenas escuridão por toda a parte – escuridão e 
água. E a escuridão se reunião e se tornou espessa em alguns lugares, 
acumulando-se e então separando-se, acumulando e separando...” 
[...] 
Moyers: Gênesis 1: “Então Deus criou o home à sua própria imagem, à 
imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e 
Deus lhes disse: ‘Sede férteis e multiplicai-vos’”. 
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Campbell: Esta agora é de uma lenda dos bassari, povo da África ocidental: 
“Unumbotte fez um ser humano. Seu nome era Homem. Em seguida, 
Unumbotte fez um antílope, chamado Antílope. Unumbotte fez uma serpen-
te, chamada Serpente... E Unumbotte lhes disse: ‘A terra ainda não foi pre-
parada. Vocês precisam tornar macia a terra em que estão sentados’. 
Unumbotte deu-lhes sementes de todas as espécies e disse: ‘Plantem-nas’”. 
[...]. 

 

Nesse trecho, Campbell comprova que as histórias narradas têm em comum 

a história da criação, mas cada povo a narra de acordo com sua cultura, alterando, 

desse modo, elementos que participam dessa narrativa. 

Como se tratam de histórias baseadas nas experiências de pessoas de uma 

determinada comunidade, a relação entre espaço, cultura e tempo é tão fortemente 

marcada nas lendas que, de acordo com Campbell, se não forem recriadas, manti-

das vivas em sua tradição pelas pessoas, fatalmente serão esquecidas, abandona-

das. 

Sobre isso, Lopes (2007, p. 24) esclarece que, 

 

Uma vez que se propõem históricas e factuais, [as lendas] devem ser asso-
ciadas na mente da comunidade com algum indivíduo conhecido, marco 
geográfico ou episódio particular. Todos ou muitos dos membros de um da-
do grupo social terão ouvido falar da tradição e podem se lembrar dela de 
forma breve ou elaborada. Esse é um dos principais testes da lenda: que 
ela seja conhecida por um número de pessoas unidas em sua área de resi-
dência, ocupação, nacionalidade ou crença. 

 

Assim exposto, o gênero lenda está associado intrinsecamente ao espaço 

geográfico onde os membros partilham do conhecimento a respeito da lenda, recon-

tando-a a partir de suas lembranças em um contexto de circulação relativamente 

privado, visto que alguns exemplares de lendas são característicos de diferentes 

culturas, mas adquirem aspectos mais específicos da cultura em que é apresentada 

a partir da versão construída pelos sujeitos que narram essas histórias. 

 

2.2.3 Relação entre lenda e memória 

 

Ao se relacionar em um processo de interação em determinada comunidade, 

as lendas contribuem para a memória de um grupo, uma cultura. Assim, podemos 

afirmar que há, no gênero lenda, uma tradição que nos reporta tanto à memória co-

letiva quanto à memória cultural. 
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A memória coletiva se refere ao compartilhamento de determinados conheci-

mentos pelos membros de determinada sociedade, o que os leva a determinar o que 

dizer e como dizer determinado conhecimento adquirido e construído por esses 

membros e, por isso, não tem caráter autônomo (HALBWACHS apud CASTILHO DA 

COSTA, 2010). 

A esse respeito, Assmann (apud CASTILHO DA COSTA, 2010) sugere a dis-

tinção entre memória comunicativa e memória cultural. A memória comunicativa en-

volve lembranças do passado recente e se relaciona com o cotidiano e seus aspec-

tos de comunicação, sendo partilhada por indivíduos contemporâneos. Segundo As-

smann, refere-se ao tempo bíblico de 3 a 4 gerações e se extingue quando essas 

gerações morrem. Enquanto a memória cultural relaciona-se ao passado longínquo, 

sendo revelado através de figuras simbólicas, tendo como base o mito que é criado 

a partir das lembranças desse passado.  

Assmann (apud CASTILHO DA COSTA, 2010) apresenta os seguintes crité-

rios que distinguem a memória comunicativa e a memória cultural: 

 Memória comunicativa Memória cultural 

Conteúdo Experiências históricas 
no contexto de biografi-
as individuais. 

História mítica, aconte-
cimentos de um passa-
do absoluto.  

Formas Informal, forma pouco 
definição surge por 
meio da interação e es-
tá ligada ao cotidiano. 

Alto grau de cristaliza-
ção da forma, comuni-
cação cerimonial, ritu-
ais. 

Meios Lembrança viva em 
memórias orgânicas, 
experiências e ouvir 
falar. 

Encenações simbólicas 
e tradicionais em pala-
vra, imagem ou dança. 

Estrutura temporal 80 a 100 anos (3 a 4 
gerações) 

Passado absoluto de 
um tempo mítico. 

Representantes Inespecíficos, testemu-
nhas temporais de uma 
comunidade que parti-
lha lembranças. 

Representantes especi-
alizados de tradições 
(xamãs, bardos, sacer-
dotes, professores, etc.) 

Tabela 1: Distinção entre memória comunicativa e memória cultural   
Fonte: Assmann (apud CASTILHO DA COSTA, 2010, p. 57-58). 

 

A partir da compreensão desses conceitos, podemos depreender que a lenda 

se relaciona tanto à memória comunicativa quanto à memória cultural, por algumas 

particularidades. 



51 

 

Sobre a memória comunicativa, a relação se explica pelo fato de que as len-

das narram experiências/lembranças partilhadas entre indivíduos de uma comunida-

de geralmente por meio do ouvir falar no cotidiano das pessoas, sendo que algumas 

dessas histórias, quando são recriadas, revividas pelas pessoas dessa comunidade, 

tendem a esquecê-las, relacionando-se à memória do presente, uma vez que têm 

duração de 3 ou 4 gerações. 

No que diz respeito à memória cultural, a relação se dá pelo fato de – confor-

me já fora explicitado por Cascudo – o mito se relaciona a um sistema de lendas 

com dimensões temporais e espaciais não fixadas que nos ligam a rituais geralmen-

te proferidos por representantes de determinadas crenças, tradições, sendo histórias 

transmitidas ao longo de gerações e, por isso, trata-se de um passado mais distante. 

Nesse sentido, Campbell nos explica que essas histórias (mitos/lendas) são 

interessantes porque nos ligam a uma vida espiritual, a um ritual, sendo assim uma 

forma de nos manter no prumo.  

Ademais, a lenda está atrelada, além dos aspectos culturais, a processos co-

municativos. A esse respeito, Henri Atlan (apud LE GOFF, 1994, p. 367) destaca 

que, 

 

A utilização de uma linguagem falada, depois escrita, é de fato uma exten-
são fundamental das possibilidades de armazenamento da nossa memória 
que, graças a isso, pode sair dos limites físicos do nosso corpo para estar 
interposta quer nos outros quer nas bibliotecas.  

 
Isso significa que a narração da lenda ultrapassa os aspectos linguísticos do 

narrar. A partir do uso da linguagem falada e, posteriormente escrita, a lenda contri-

bui para exercitar a memória dos sujeitos envolvidos no processo do narrar e mantê-

las presente na vida das pessoas por meio do registro oral ou escrito. 

Conforme vimos neste capítulo, o gênero lenda é concebido a partir das rela-

ções entre fala e escrita no contínuo de gêneros textuais e seus desdobramentos 

configuracionais em relação aos elementos de constituição do gênero e seus aspec-

tos sócio-históricos e culturais contribuem para a seleção do gênero nesta interven-

ção. Assim, no capítulo seguinte, procedemos ao tratamento didático do gênero len-

da a partir das perspectivas adotadas neste estudo. 
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3  PRODUÇÃO TEXTUAL: TRATAMENTO DIDÁTICO 

 

No tratamento didático a respeito da leitura e produção textual, as perspecti-

vas teóricas adotadas estão relacionadas a Dolz e Schneuwly (2004), Lopes-Rossi 

(2011) e Jolibert (1994) sobre o projeto de leitura e produção de gêneros discursi-

vos; Koch (2012) e Koch e Elias (2012) no que se refere à leitura; e Geraldi (2003) 

no que concerne à produção de textos em sala de aula. Assim sendo, apresentamos 

as considerações desses autores a seguir. 

 

3.1 Sequências didáticas  

 

O processo de ensino-aprendizagem a partir de sequências didáticas em Lín-

gua Portuguesa, no meio acadêmico, encontrou divulgação por meio de documentos 

oficiais, como os PCN, e programas de incentivo à leitura e escrita, a exemplo da 

Olimpíada de Língua Portuguesa. 

De acordo com Dolz e Schneuwly (2004, p. 82-83), a sequência didática “é 

um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno 

de um gênero textual oral ou escrito”. Deve partir sempre de um gênero textual e sua 

função é levar o aluno a “dominar melhor” esse gênero e suas especificidades em 

determinada situação de comunicação (cf. idem). Para os autores, a sequência didá-

tica apresenta a seguinte estrutura: 

 

  

 

 

 

 

 

Esquema 4: Sequência didática 
Fonte: Dolz e Schneuwly (2004, p. 83) 

 

A apresentação da situação corresponde ao momento em que o professor 

apresenta aos alunos o projeto coletivo de produção de um gênero oral ou escrito de 

forma explícita, que permita à turma compreender o gênero que será produzido, os 

destinatários a quem se dirige a produção, a forma que assumirá essa produção em 

Apresentação 

da situação 

Produção 

final 

Módulo 

2 

 

Módulo 

n 

 

Módulo 

1 
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inicial 
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seu contexto de circulação, e quem, da turma, participará de sua produção. É ne-

cessário também que, já nessa apresentação inicial, o professor explicite os conteú-

dos que relacionam o projeto comunicativo à aprendizagem de linguagem.  

A situação inicial é importante para o trabalho com o projeto a partir das se-

quências didáticas porque permite um encaminhamento bem definido para a primei-

ra produção do gênero em estudo. Nessa primeira versão, é possível realizar uma 

avaliação de caráter formativo sobre as capacidades que o aluno já dispõe e as es-

tratégias de intervenção que o professor deve elaborar para levar esses alunos a 

desenvolver as capacidades de linguagem necessárias à produção do gênero em 

suas especificidades. Segundo os autores, 

 

[...] essas primeiras produções [...] constituem momentos privilegiados de 
observação, que permitem refinar a sequência, modulá-la e adaptá-la de 
maneira mais precisa às capacidades reais dos alunos de uma dada turma. 
[...] A análise das produções orais ou escritas dos alunos, guiada por crité-
rios bem definidos, permite avaliar de maneira bastante precisa em que 
ponto está a classe e quais são as dificuldades encontradas pelos alunos. O 
professor obtém, assim, informações preciosas para diferenciar, e até indi-
vidualizar se necessário, seu ensino [...] (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 
87). 

 

Os módulos são dedicados à abordagem dos problemas que aparecerem na 

primeira produção e à oferta aos alunos de condições para levá-los a superar esses 

problemas através dos instrumentos necessários para tal propósito. É através das 

atividades desenvolvidas nesses módulos que os alunos devem compreender os 

aspectos relacionados aos níveis de produção de textos. Assim, aspectos relaciona-

dos à situação de comunicação (gênero em questão, destinatário, finalidade, posi-

ção do autor ou locutor), às técnicas de que deve lançar mão para chegar à finalida-

de pretendida, à estrutura convencional do gênero e aos aspectos linguísticos para a 

realização do texto, devem ser trabalhados em atividades diversificadas de observa-

ção, análise e produção de textos de forma mais simplificada.  

Quanto aos aspectos linguísticos, os autores ressaltam que esses devem ser 

trabalhados, a partir das necessidades previstas na produção do gênero, visto que o 

objetivo da sequência é o de levar o aluno a dominar capacidades de linguagem 

próprias a um determinado contexto de produção. Desse modo, os aspectos grama-

ticais são trabalhados à medida que se percebe essa necessidade na produção do 

gênero selecionado. Com respeito aos erros ortográficos, Dolz e Schneuwly explici-

tam que esses podem servir para o levantamento dos erros mais comuns pelo pro-
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fessor para um trabalho com ortografia; e a revisão desses erros no texto do aluno, 

de forma mais refinada, pode ser feita apenas na produção final, porque tais textos 

serão lidos por outros indivíduos. 

Com isso, o aluno constrói, progressivamente, conhecimento acerca do gêne-

ro e do estilo próprio desse gênero, de modo que possa, ao término de cada se-

quência, elaborar as regras e o vocabulário técnico necessário para sua produção 

final. Essas regras servirão como critérios de avaliação da versão final do texto. 

Na produção final, os alunos concentram todos os instrumentos apreendidos 

ao longo das sequências em seu produto. Essa produção permite ao aluno refletir 

sobre seus progressos ao longo das sequências e serve ao professor como instru-

mento de avaliação do tipo somativo: utilizando critérios pré-estabelecidos durante a 

realização das sequências e um vocabulário conhecido pelas duas partes, o profes-

sor avalia progressos e falhas nas produções para que possa planejar a continuação 

do trabalho, focando nos pontos que foram mal assimilados pelos alunos. 

Para desenvolver atividades que resultem em uma aprendizagem significativa 

e pertinente, as sequências devem ser trabalhadas, dentro das possibilidades, em 

forma de projetos de classe (cf. DOLZ; SCHNEUWLY, 2004 p. 85). Essa denomina-

ção também é utilizada por Jolibert (1994), a qual propõe um trabalho semelhante à 

sequência didática, por ela denominado de Canteiros.  

Trata-se de módulos de aprendizagem relacionados ao processo de produção 

de um texto específico que envolve fases de escrita e reescrita e fases de análise e 

sistematização, sendo elaboradas de forma individual, no momento de produção tex-

tual e de forma coletiva, nas fases metalinguísticas; e realizadas em uma sequência 

temporal, de modo que o aluno construa gradativamente as estratégias necessárias 

à produção final do texto. A autora ressalta que o processo de reescrita do texto não 

precisa, necessariamente, implicar em uma segunda produção, mas sim parcial, de 

modo que a reescrita constitui-se de partes que comporão a versão final do texto 

dos alunos. 

Corroborando a abordagem por meio de projetos, os PCN (BRASIL, 1997, p. 

46) destacam que  

 
[...] os projetos são situações em que linguagem oral, linguagem escrita, lei-
tura e produção de textos se inter-relacionam de forma contextualizada, pois 
quase sempre envolvem tarefas que articulam esses diferentes conteúdos. 
São situações linguisticamente significativas.[...]  
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Nesse contexto, abordar conteúdos ligados à resolução de problemas de 

aprendizagem apresentados pelos alunos através de projetos torna-se a opção ade-

quada para o desenvolvimento das competências comunicativas dos aprendizes. 

Também Lopes-Rossi (2011) aborda a questão das sequências didáticas em 

projetos, os quais ela denomina de projetos pedagógicos de leitura e produção de 

gêneros discursivos. 

Sobre a pertinência de se trabalhar a partir de tais projetos, a autora explica 

que 

 
Cabe ao professor [...] criar condições para que os alunos possam apropri-
ar-se de características discursivas e linguísticas de gêneros diversos, em 
situações de comunicação real. Isso pode ser feito com muita eficiência por 
meio de projetos pedagógicos que visem ao conhecimento, à leitura, à dis-
cussão sobre o uso e as funções sociais dos gêneros escolhidos e, quando 
pertinente, a sua produção escrita e circulação social (LOPES - ROSSI, 
2011, p. 71). 

 

Partindo desse princípio, a autora divide a forma de trabalho por projetos em 

três módulos, conforme a seguir: 

 

Módulos didáticos                                                          Sequências didáticas 

 

Leitura para apropria-

ção das Característi-

cas típicas do Gênero 

discursivo 

 
 

 
Série de atividades de leitura, comentá-
rios e discussões de vários exemplos do 
gênero para conhecimento de suas ca-
racterísticas discursivas, temáticas e 
composicionais (aspectos verbais e não 
verbais). 
 
 

 

 

 

 

 

Produção escrita do 

gênero 

de acordo com suas 

condições de produ-

 

 

 

 

 

 

 

Série de atividades de produção: 

- planejamento da produção (assunto, 

esboço geral, forma de obtenção de in-

formações, recursos necessários) 

- coleta de informações 

- produção da primeira versão 

- revisão colaborativa do texto 
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ção típicas - produção da segunda versão 

- revisão colaborativa do texto 

- produção da versão final, incluindo o 

suporte para circulação do texto. 

 

 

 

Divulgação ao público, 

de acordo com a for-

ma típica de circula-

ção do gênero 

 

 

 

 

 

Série de providências para efetivar a 

circulação da produção dos alunos fora 

da sala e mesmo da escola, de acordo 

com as necessidades de cada evento de 

divulgação e das características de cir-

culação do gênero. 

      

Conforme exposto acima, o projeto apresenta, em um primeiro momento, a 

dedicação à leitura de exemplos do gênero que será estudado, a fim de que o aluno 

passe a compreender melhor os aspectos estruturais, linguísticos e temáticos do 

gênero e, a partir disso, produza sua primeira versão atento a essas especificidades.   

Geraldi (2003), em sua obra Portos de Passagem, critica a leitura como mo-

delo para produção de textos pelos alunos, ou seja, como “objeto de imitação” (cf. 

GERALDI, 2003, p. 106). No entanto, Lopes-Rossi (2011, p. 76) explica que “não é o 

caso de se oferecerem apenas modelos para os alunos reproduzirem. É o caso de 

dar-lhes oportunidade de desenvolver sua competência comunicativa”. Logo, a leitu-

ra de exemplares não implica uma elaboração pelo aprendiz de um texto exatamen-

te igual ao apresentado, mas sim um texto com a configuração temática, composici-

onal e linguística aproximada do gênero em estudo.  

Em relação ao segundo módulo, o professor orienta sobre a primeira produ-

ção e elabora atividades para que o aluno possa adequar o seu texto à situação de 

produção. Essas atividades devem conter aspectos discursivos e linguísticos a fim 

de que o aluno possa analisar os aspectos que foram abordados na primeira versão 

e os que devem ser observados para a produção da segunda. Depois disso, o aluno 

produzirá outra versão e, novamente, professor e alunos vão observando o que pre-

cisa melhorar no texto para a produção da versão final. A autora ressalta que podem 

ser realizadas atividades em pequenos grupos para que possa ocorrer uma troca 

maior de informações e sugestões entre os colegas, sob a orientação do professor. 
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No que se refere ao terceiro momento, a autora propõe que, como um projeto 

de classe que contemple um gênero que circula em um meio social, é necessário 

fazer com que essa circulação se efetive. Para isso, professor e aluno devem tomar 

as providências necessárias para que isso ocorra e, desse modo, o aluno se situe 

numa prática social. 

 

3.2 Leitura e produção de gêneros discursivos 

 

Para a realização de atividades de leitura que levem os participantes à com-

preensão do gênero em suas especificidades linguísticas e discursivas, a perspecti-

va de leitura que adotamos encontra-se ancorada em Koch e Elias (2012), sobre 

leitura a partir da tríade autor-texto-leitor, o que implica a compreensão do sentido 

do texto por meio de uma relação dialógica entre texto e sujeitos, levando-se em 

consideração os aspectos linguísticos envolvidos no plano do texto e a ativação de 

uma rede de conhecimentos relacionados ao contexto comunicativo do evento, 

construída a partir das vivências e dos conhecimentos do leitor, o que, segundo as 

autoras, constitui-se a premissa necessária para estabelecer o processo interativo 

de leitura em diferentes proporções e intensidade. Koch e Elias (2012, p. 21) ainda 

ressaltam ser de “fundamental importância que o leitor considere na e para a produ-

ção de sentido as ‘sinalizações’ do texto, além dos conhecimentos que possui”. Lo-

go, a compreensão leitora não se dá de modo aleatório, e o leitor não é livre para 

realizar quaisquer inferências. É necessário relacionar as inferências a partir dos 

aspectos apresentados pelo texto. 

 Koch (2012), em relação aos conhecimentos envolvidos no processamento 

textual no que diz respeito à leitura e à produção de textual, divide os conhecimentos 

em três sistemas: 

 

• Conhecimento linguístico: está relacionado à organização dos aspectos 

linguísticos (gramatical e lexical) adequados à configuração das estru-

turas e da linguagem adequada ao tema e ao modelo cognitivo que o 

leitor possui do gênero; 

• Conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo: está presen-

te na memória dos indivíduos e pode ser ativado por meio dos tipos: 
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a) declarativo: premissas que se afirmam a respeito dos eventos soci-

ais; 

b) episódico: modelos ativados cognitivamente a partir das vivências 

socioculturais dos indivíduos; 

 

• Conhecimento sociointeracional: encontra-se voltado para o conheci-

mento sobre as formas de inter-ação por meio da linguagem. Compre-

ende os conhecimentos: 

 

a) Ilocucional: trata-se do reconhecimento sobre os objetivos pretendi-

dos pelo falante em determinada situação de comunicação. 

b) Comunicacional: relaciona-se à seleção do número de informação 

necessário para a compreensão dos objetivos do autor do texto, da 

variedade linguística e do tipo de texto adequados à situação inte-

racionista. 

c) Metacomunicativo: diz respeito ao conhecimento sobre as diferen-

tes estratégias linguísticas que permitem ao produtor formular ou 

construir o seu texto a partir da introdução de sinais de articulação e 

de apoios textuais, de modo a levar a compreensão pelo interlocu-

tor dos objetivos pretendidos. 

d) Superestrutural: permite reconhecer exemplares de determinados 

gêneros ou tipologias textuais, a ordenação e a sequenciação ade-

quadas aos objetivos definidos e às situações comunicativas. 

 

Assim sendo, a intervenção pedagógica permite realizar o levantamento dos 

conhecimentos que os participantes possuem sobre o gênero e apontar discussões, 

sugestões para uma ampliação significativa desses conhecimentos através das ati-

vidades de leitura de exemplares do gênero, bem como da produção desse gênero 

de acordo com a situação discursiva. 

Em relação à produção textual, Geraldi (2003), defende uma produção de tex-

to envolvendo um aluno que se assume como um locutor efetivo, o que implica ter o 

que dizer nos seus textos, razões que o levam a escrever, para quem dizer – ou se-

ja, interlocutores reais para o seu texto – e saiba selecionar as estratégias linguísti-

cas necessárias para uma produção textual de efetiva realização. Logo, um texto se 
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materializa em gênero discursivo quando está relacionado a uma situação discursiva 

determinada e, consequentemente, dispõe de todos os recursos necessários à pro-

dução textual adequada a essa situação. 

Nesse sentido, apresentar uma situação discursiva real, a produção de um li-

vro de lendas para toda a comunidade, e não uma situação que envolve uma circu-

lação do texto apenas no espaço de sala de aula e, por isso, desmotivadora para o 

aluno, permite construir conjuntamente com os alunos todas as estratégias necessá-

rias para produzir textos que atendam a esse propósito, fazendo com que os alunos 

sintam-se motivados a tornarem-se esses locutores efetivos de que trata Geraldi. 

Outro aspecto pertinente de um projeto como esse que propomos, conforme 

explicita Geraldi, é a possibilidade de levar para a escola conhecimentos que ela 

própria ainda desconhece ou tem apenas uma imagem. Nesse aspecto, as lendas 

produzidas pelos alunos podem ser do conhecimento da comunidade escolar, mas a 

forma como eles narram essas histórias e a própria seleção sobre os assuntos trata-

dos nas lendas apresentam para a escola quem é o aluno, como ele vê o mundo, 

quais as suas crenças. Além disso, ao escrever um livro que fará parte do acervo da 

biblioteca, o aluno mostra à escola que ele é capaz de produzir algo significante para 

a comunidade, uma vez que alguns dos alunos que participam do projeto geralmente 

são tratados pelos próprios professores como incapazes de realizar determinadas 

tarefas, de que não têm jeito de aprender. 

Geraldi (2003, p. 165) também esclarece que a produção de textos como ob-

jeto central do ensino significa  

 

[...] tomar a palavra do aluno como indicador dos caminhos que necessari-
amente deverão ser trilhados no aprofundamento quer da compreensão dos 
próprios fatos sobre os quais se fala quer dos modos (estratégias) pelos 
quais se fala. Não pretendo com isso dizer que os textos produzidos, no fi-
nal deste encaminhamento, se tornem automaticamente “narrativas” exem-
plares [...] 

 

De fato, não podemos esperar que um projeto como esse solucione todos os 

problemas de ordem composicional, discursiva e linguísticos que o aluno apresente, 

mas contribui para que ele compreenda que há um processo envolvido na produção 

de textos e envolve escolhas relacionadas ao assunto, à forma e às circunstâncias 

em que determinado assunto é apresentado. 
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Esse conhecimento é construído com a ajuda do professor que, de acordo 

com Geraldi, ao realizar projetos voltados para uma situação discursiva fora do am-

biente de sala de aula, torna-se um interlocutor do texto do aluno e, nesse papel, 

apresenta questionamentos, aponta sugestões para que o aluno desenvolva o seu 

texto de modo adequado à situação de comunicação, tornando-se, dessa forma, co-

autor dos textos dos alunos. 

Nesse processo, o professor ajuda os alunos a, paulatinamente, escrever 

seus textos em atividades de reescrita, na qual o aprendiz escreve uma versão me-

lhorada do seu texto, apontando o que já compreendeu e o que precisa de mais 

compreensão para que o professor escolha as estratégias de ensino mais adequa-

das para a compreensão do gênero em todos os seus aspectos.  

Essa reescrita pode ser total e parcial. A primeira, baseada na ideia de Lopes-

Rossi (2011), visa abordar determinados aspectos após a primeira versão do texto 

do aluno e solicitar a produção de uma segunda versão, a fim de que o aluno ex-

presse o seu avanço em relação a essa primeira escrita. A parcial é com base em 

Jolibert (1994), que propõe uma série de atividades que levem o aluno a reescrever 

seus textos à medida que observa certos aspectos da produção textual. 

Em nossa intervenção, propomos as duas formas. A segunda versão pode ser 

solicitada após uma dada quantidade de aulas envolvendo aspectos discursivos, 

temáticos e linguísticos. E uma reescrita parcial pode ser realizada após a segunda 

versão, ao se verificar pontos que não foram compreendidos pelos alunos.  

Em se tratando de um gênero com características narrativas, o canteiro de 

novelas de ficção apresenta sugestões sobre planejamento de textos que podem ser 

utilizados para os alunos que ainda não conseguiram organizar seus textos na estru-

tura narrativa. Entre as atividades, destacamos o quadro sobre colocar em textos, 

segundo Jolibert. 
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TÍTULO 

           

Situação inicial Um ou mais perso-
nagens que vivem de cer-
ta maneira (no planeta ou 
em outro lugar)... 

 

 

 
Evento perturba-

dor 
Um dia, subita-

mente, ocorre algo que 
irá perturbar essa vida... 

 

 
 Isso trará consigo 

uma série de consequên-
cias... 

 

 
Força inversa Fim da perturba-

ção. Isso acabou... 
 

 

 

Situação final Será instalada uma 
vida transformada pelos 
eventos 

 

Figura 4: Instrumento para criar uma novela de ficção científica 
Fonte: Jolibert (1994, p.147). 

 

Durante esse processo de escrita e reescrita, são abordadas também as es-

tratégias linguísticas para a produção dos textos de acordo com a situação apresen-

tada. Nesta intervenção, destacamos a retextualização proposta por Marcuschi 

(2010), uma vez que envolve textos que em sua primeira versão, estão relacionados 

a características orais. Entre uma das operações de retextualização pertinentes nes-

sa tarefa de organizar a sequência narrativa, a 8ª operação contribui para a compre-

ensão pelos alunos acerca de um texto organizado e adequado aos aspectos com-

posicionais, discursivos e linguísticos do gênero. 

Através da abordagem dessa operação, o professor orienta o aluno sobre a 

necessidade de adequar o seu texto às especificidades da estrutura composicional 

do gênero em estudo. No caso do gênero lenda, a sequência textual predominante é 

a narrativa. Logo, essa sequência deve ser recorrente no plano de texto do gênero.  

Desse modo, o quadro com as situações prototípicas da sequência narrativa, 

juntamente com a abordagem da 8ª operação de retextualização, permite a realiza-

ção das seguintes tarefas pelos alunos: 
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• Observar, a partir da relação entre as informações que já existem no 

texto e o que sugere cada segmento do quadro, quais as macropropo-

sições da narrativa se fazem presentes nos textos; 

• Organizar o texto através da reordenação dos tópicos que já existem 

nele, deslocando, para isso, estruturas para a situação mais adequada 

no plano de texto com a sequência narrativa ou inserindo novas infor-

mações que preencham as lacunas apresentadas no primeiro texto 

quanto às fases da narrativa; 

• Adequar as estruturas à sequência narrativa e, consequentemente, ao 

gênero lenda e seu plano de texto prototípico. 

 

Conforme vimos neste capítulo, a transposição didática que trate de leitura e 

produção de gêneros discursivos requer do professor uma ampla reflexão a res-

peito de como o aluno escreve e, por meio dela, procurar alternativas para ajudar 

os alunos a desenvolver competências de leitura e escrita. 

Nesta intervenção, a reflexão recai sobre a elaboração de um projeto com se-

quências didáticas que permitam ao aluno avançar de uma situação de escrita li-

gada à fala para outra relacionada à escrita, no contínuo de fala e escrita, por 

meio das operações de retextualização discutidas por Marcuschi (2010). 

Assim sendo, no capítulo seguinte, apresenta-se o contexto de aplicação da 

intervenção e, principalmente, as atividades pensadas com o objetivo de contri-

buir para o desenvolvimento de competências linguísticas e discursivas pelos 

alunos participantes desse processo de intervenção. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os procedimentos metodológicos 

acerca da intervenção proposta neste estudo. Sua organização se dá da seguinte 

forma: no subitem 4.1, são apresentados os participantes que contribuíram para a 

constituição do corpus desta proposta; no subitem 4.2, é descrito o local onde se 

realizou a intervenção aqui apresentada; em 4.3, são descritas as sequências didáti-

cas produzidas para o projeto que defendemos; e em 4.4, são apresentados os pro-

cedimentos de análise do corpus. 

 

4.1 Os participantes 

 

A intervenção ocorreu na turma do 6º ano do Ensino Fundamental, turma úni-

ca, turno matutino. São vinte e sete (27) alunos matriculados, sendo quinze (15) me-

ninos e doze (12) meninas. A idade dos alunos varia entre 11 e 18 anos. Geralmen-

te, as aulas são frequentadas por vinte e dois (22) alunos. Alguns discentes apre-

sentam comportamento bastante agitado e 05(cinco) desses faltam frequentemente 

às aulas.  Desse total, 23% utilizam transporte.  

Os informantes que constituem o grupo de controle nesta intervenção são os 

vinte e dois (22) que participaram regularmente das atividades desenvolvidas e, para 

efeitos de nomeação, fica claro que são apresentados por ordem numérica no qua-

dro a seguir, em que o informante 01, por exemplo, representa um aluno com idade 

de 13 anos, do sexo masculino, cuja nomeação no corpus será através da denomi-

nação (T01) e cujas produções que fazem parte dos dados apresentam sessenta e 

nove (69) palavras na primeira versão, enquanto na versão final, apresenta duzentas 

e quinze (215) palavras. 

 

INFORMANTE IDADE SEXO NOMEAÇÂO 
NO CORPUS 

TOTAL DE 
PALAVRAS 
PRIMEIRA 
VERSÃO 

TOTAL DE 
PALAVRAS 
VERSÃO 
FINAL 

1 13 M T01 69 215 
2 12 F T02 287 252 
3 14 M T03 73 148 
4 13 M T04 83 154 
5 14 M T05 57 178 
6 11 F T06 91 172 
7 11 M T07 56 108 
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8 13 F T08 47 68 
9 11 F T09 123 150 
10 11 F T10 153 262 
11 12 M T11 51 53 
12 12 F T12 175 218 
13 13 M T13 93 182 
14 15 M T14 81 179 
15 11 F T15 37 134 
16 12 F T16 301 266 
17 11 F T17 171 175 
18 13 F T18 44 138 
19 14 F T19 152 189 
20 14 F T20 80 284 
21 13 F T21 47 125 
22 12 F T22 76 82 

Quadro 2: Apresentação dos informantes do corpus 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.2 Local da coleta de dados 

 

Esta intervenção ocorreu no município de Caiçara do Rio do Vento/RN, locali-

zado na região central do estado. É um município pequeno – com pouco mais de 

três mil (3.000) habitantes. Sendo uma cidade pacata, é muito comum a população 

se reunir nas calçadas para conversas, inclusive à noite. Por isso, é muito comum a 

prática da oralidade pela população. A cidade possui, ao todo, cinco escolas: três da 

rede municipal e duas da rede estadual; sendo uma localizada na zona rural e as 

demais, na zona urbana. 

A escola selecionada pertence à rede estadual de ensino e oferece ensino do 

6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, incluindo a Educação de 

Jovens e Adultos – EJA – no Ensino Médio. Funciona nos turnos matutino, vesperti-

no e noturno, oferecendo atividades integrais no contra-turno para alunos do Ensino 

Fundamental através do Programa Mais Educação.  

O quadro de funcionários é composto por 14 (quatorze) professores estatutá-

rios e 03 (três) professores contratados, 02 (dois) auxiliares administrativos, 03 (três) 

merendeiras, 03 (três) vigias. Não há coordenação pedagógica. Também faltam pro-

fissionais na biblioteca e na sala de informática, contando a escola somente com a 

ajuda de voluntários – alunos e ex-alunos da escola – para auxiliar os alunos nesses 

dois ambientes.  

Os recursos tecnológicos de que a escola possui são computadores, projeto-

res multimídia, notebooks, tablet’s, aparelhos de áudio, DVD, internet banda larga, 

kit’s laboratoriais de Química, Física e Biologia. 
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A escola atende a 310 (trezentos e dez) estudantes, sendo 85 (oitenta e cin-

co) alunos do Ensino Fundamental e 225 (duzentos e vinte e cinco) do Ensino Mé-

dio, distribuídos nos três turnos: sendo 04 (quatro) turmas de Ensino Fundamental 

(6º ao 9º) no turno matutino, 04 (quatro) turmas do Ensino Médio (1º, 2º e 3º) no tur-

no vespertino e 04 (quatro) turmas do Ensino Médio (1º, 2º, 3º e EJA do 3º ano) no 

turno noturno. O último IDEB da escola, em 2011, foi 2,84.  

 

4.3 Intervenção por meio de sequências didáticas: processos de retextualiza-

ção de lendas 

 

Neste subcapítulo, apresentamos as atividades desenvolvidas para a inter-

venção na turma selecionada e os pressupostos teóricos que norteiam a abordagem 

do gênero em seus aspectos temáticos, composicionais e linguísticos.  

Antes de apresentar detalhadamente cada atividade desenvolvida para esta 

intervenção, destacamos um quadro sinóptico a fim de explicitar as sequências didá-

ticas divididas a partir de módulos, conforme estudos de Dolz e Schneuwly (2004) e 

Lopes-Rossi (2011). 

 

QUADRO SINÓPTICO DAS AULAS  

MÓDULOS OBJETIVOS ATIVIDADES MATERIAL DURAÇÃO 

Apresentação da 
situação de pro-
dução e levanta-
mento do conhe-
cimento prévio 

• Compreender o 
contexto de pro-
dução do gênero 
lenda. 

• Apresentar os co-
nhecimentos ine-
rentes à situação 
comunicativa. 

Apresentação 
da situação de 
produção. 
Levantamento 
do conheci-
mento prévio. 
 
Discussão 
sobre as ques-
tões levanta-
das. 

Projetor 
multimídia, 
cópia da 
atividade, 
caderno e 
caneta. 

01 aula de 
50 min. 

Módulo 1: leitura 
de exemplares do 
gênero lenda 

• Familiarizar-se 
com o gênero len-
da. 

• Ter uma aprecia-
ção global do gê-
nero. 

• Adquirir conheci-
mentos discursi-
vos, composicio-

Leitura dos 
exemplares 
selecionados. 
 
Resolução de 
questões de 
compreensão 
dos textos em 
seus aspectos 
relevantes. 

Projetor 
multimídia, 
cópia dos 
exemplares, 
caderno, 
lápis, carto-
lina, pincel 
atômico. 

08 aulas de 
50 min. 

                                                           
4
 Disponível em: 

http://www.todospelaeducacao.org.br/index.php?option=indicador_localidade&task=main, acesso em: 
10 de maio de 2015. 
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nais e linguísticos 
do gênero em sua 
condição de pro-
dução. 

• Selecionar infor-
mações a partir da 
leitura dos exem-
plares do gênero. 

 

 
Discussões 
sobre as ques-
tões levanta-
das pela pro-
fessora e re-
solvidas pelos 
alunos. 
 
Síntese dos 
aspectos 
abordados nas 
aulas de leitura 
e compreen-
são dos exem-
plares do gê-
nero. 
 

Módulo 2: Produ-
ção e revisão dos 
textos. 

• Apresentar conhe-
cimentos a respei-
to do gênero e da 
situação comuni-
cativa. 

• Refletir sobre a 
primeira versão 
dos textos; 

• Analisar os aspec-
tos discursivos e 
composicionais 
presentes ou não 
na primeira ver-
são; 

• Observar os as-
pectos linguísticos 
pertinentes ao gê-
nero e à situação 
de produção; 

• Apresentar os co-
nhecimentos ad-
quiridos através 
de uma segunda 
versão; 

• Refletir sobre a 
adequação do gê-
nero e à situação 
comunicativa; 

• Compreender os 
aspectos necessá-
rios à produção do 
gênero e à esfera 
comunicativa a 
que está relacio-
nado; 

• Desenvolver os 
conhecimentos 
necessários para 
uma produção de 
lendas adequada 
ao contexto co-
municativo. 

Produção da 
primeira ver-
são do gênero 
lenda. 
 
Revisão cola-
borativa da 
primeira ver-
são quanto 
aos aspectos 
discursivos e 
composicio-
nais 
 
Revisão da 
primeira ver-
são em rela-
ção aos aspec-
tos linguísti-
cos. 
Produção da 
segunda ver-
são do gênero. 
 
Revisão cola-
borativa da 
segunda ver-
são. 
 
Reescrita par-
cial do texto. 
 
Produção da 
versão final. 

Projetor 
multimídia, 
cópia dos 
exemplares 
e dos textos 
dos alunos, 
cópia das 
atividades 
propostas, 
caderno e 
lápis. 

11 aulas de 
50 min. 
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Módulo 3: Divul-
gação do produto 
ao público 

• Valorizar as pro-
duções dos alu-
nos. 

Confecção de 
convites e 
lembranças 
para o evento 
Apresentação 
do livro à co-
munidade 
escolar 
Autógrafo pe-
los alunos 

Exemplares 
do livro 
 
Lembranças 
para os con-
vidados 
 
Microfone e 
aparelho de 
áudio 

04 aulas de 
50 min.  

Quadro 3: Quadro sinóptico das aulas 
Fonte: Autoria própria 

 

O quadro acima apresenta uma síntese das atividades desenvolvidas. Nelas, 

é possível notar as fases diferentes das sequências didáticas, separadas a partir dos 

módulos, em que o primeiro módulo relaciona-se a atividades de apresentação do 

projeto e de leitura de exemplares do gênero lenda para a compreensão de seus 

aspectos principais, o segundo direciona-se à produção do gênero e às atividades 

de revisão para adequar o gênero à situação comunicativa apresentada pelo projeto 

de leitura e produção de lendas proposto nesta intervenção, enquanto o terceiro re-

fere-se à circulação do gênero em seu meio social e, assim, tornar a produção de 

texto em uma atividade real de comunicação. 

Assim sendo, nos subtópicos a seguir apresentamos os pressupostos teóricos 

que norteiam essas sequências didáticas e a descrição, através de quadros sinópti-

cos, dos planos de aulas que contemplam as atividades e as questões norteadoras 

para cada atividade desenvolvida. 

 

4.3.1 Primeiras palavras: explicitação do projeto de leitura e escrita 

 

O primeiro momento desta intervenção diz respeito à apresentação da situa-

ção de produção e do levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre o gê-

nero e aspectos pertinentes na compreensão e produção textual. O quadro a seguir 

apresenta as atividades desenvolvidas para o plano de aula que contempla esses 

aspectos. 

 

Plano de aula 1: apresentação da situação de produção e levantamento do conhe-

cimento prévio 

Objetivos:  

• Compreender o contexto de produção do gênero lenda; 
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• Apresentar os conhecimentos inerentes à situação comunicativa. 

 

A
u
la

 1
 

 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Apresentação da situação 

de produção: produção de 
um livro de lendas conta-
das oralmente pelas pes-
soas da comunidade e 
recontadas na escrita pelos 
alunos para fazer parte do 
acervo da biblioteca esco-
lar 

05 min. Projetor multimídia 

2ª Escrita Cópia pelos alunos da situ-
ação de produção apresen-
tada pela professora 

10 min. Projetor, caderno e cane-
ta 

3ª Escrita Respostas dos alunos so-
bre os questionamentos a 
respeito do seu conheci-
mento sobre o gênero len-
da. 

15 min. Cópia de atividade con-
tendo as questões pro-
postas para cada aluno. 

4ª Oral Discussão a respeito das 
respostas obtidas como 
forma de ampliação do 
conhecimento de cada 
aluno a partir das respostas 
dos colegas. 

20 min. Cópia da atividade com 
as questões e respostas 
dos alunos apresentadas 
por cada um oralmente. 

Quadro 4: Plano de aula 1: apresentação da situação de produção e levantamento do conhecimento prévio. 
Fonte: Autoria própria 
 

 

A primeira atividade realizada no projeto diz respeito à apresentação da situa-

ção inicial. De acordo com Dolz e Schneuwly (2004), essa fase deve apresentar a 

situação de comunicação e a atividade de linguagem a serem executadas no trans-

correr do projeto pedagógico. Os autores ressaltam que o projeto deve ser o mais 

explícito possível a fim de que possa levar a turma a construir uma representação 

acerca da situação de comunicação implicada no projeto.  

Nesse sentido, o professor indica os aspectos pertinentes ao projeto, a partir 

da reflexão sobre as questões: qual gênero será abordado? A quem se dirige a pro-

dução? Que forma assumirá a produção? Quem participará da produção? (cf. DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p.84-85). 

Em relação a isso, o projeto de leitura e produção do gênero lenda envolve a 

seguinte apresentação: 

 

Professora: Vocês produzirão, ao longo das aulas seguintes, o gênero lenda. Para 

isso, será necessário pesquisar com uma pessoa da comunidade sobre uma lenda 

conhecida por ela. Em seguida, vocês recontarão a lenda contada oralmente por 
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essa pessoa selecionada. Depois, iremos aperfeiçoando esse texto para que ele fa-

ça parte de um livro de lendas produzido por vocês, que fará parte do acervo da bi-

blioteca da escola. Por essa razão, cada um de vocês vai escrever uma lenda para o 

livro. 

 

Também nessa primeira etapa, ocorre a realização de levantamento do co-

nhecimento prévio dos alunos sobre o gênero e a situação de produção, necessária 

para observar quais conhecimentos o aluno já possui a respeito do gênero e como o 

professor pode selecionar uma determinada quantidade de exemplares a ser estu-

dado nas aulas.  

Com relação a essa atividade, destacam-se o conhecimento enciclopédico ou 

de mundo e o interacional, a partir da visão de Koch e Elias (2011). Segundo as au-

toras, o primeiro diz respeito à vivência de mundo que os falantes possuem e são 

essenciais para a produção de sentido. Já o segundo, refere-se ao reconhecimento 

pelo falante sobre os objetivos almejados pelo produtor do texto, selecionar as in-

formações pertinentes para a compreensão, pelo parceiro de comunicação, sobre 

esses objetivos, bem como escolher a variedade linguística ao gênero e à situação 

comunicativa, de modo a levar o interlocutor a compreender o sentido pretendido e 

identificar o gênero como o adequado à situação de comunicação estabelecida. 

Para identificar o conhecimento de mundo e interacional que o aluno já possui 

– o que também pode ser denominado de levantamento do conhecimento prévio -, 

as seguintes questões surgem como norteadoras para a discussão a esse respeito: 

 

Você sabe o que é lenda? Tente definir o que você acha que é uma lenda. 

Você conhece alguma (s) lenda(s)? Qual (is)? 

Quem lhe contou essa (s) lenda(s) 

Quais pessoas, da sua família ou da comunidade, você acha que seriam bons con-

tadores de lendas? 

 

A primeira pergunta engloba o conhecimento superestrutural ou conhecimento 

sobre gêneros textuais – este relacionado ao conhecimento interacional - o que, na 

concepção de Koch e Elias (2011), volta-se para a distinção do gênero entre outros 

textos da esfera comunicativa por meio da identificação de suas macrocategorias, ou 

seja, a forma como o gênero se organiza em razão do objetivo pretendido. Nesse 
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caso, o gênero lenda possui uma organização e uma adequação à determinada si-

tuação social que permite diferenciá-lo de outros gêneros textuais. 

A segunda pergunta relaciona-se também ao conhecimento superestrutural – 

interacional – e enciclopédico, visto que necessita ao falante a ativação sobre os 

exemplares do gênero e sua organização, enquanto a terceira e a quarta pergunta 

estão voltadas para o conhecimento ilocucional, com respeito à situação interacional 

e os interactantes envolvidos no processo comunicativo. 

De acordo com Koch e Elias (2011), esses conhecimentos encontram-se ar-

mazenados na memória dos falantes. Logo, a realização da atividade acima permite 

ativar esses conhecimentos e mobilizá-los para uma compreensão maior acerca da 

proposta de produção apresentada no projeto. 

Assim, o levantamento do conhecimento enciclopédico ou de mundo e do in-

teracional permite identificar em que medida os alunos apresentam conhecimentos 

acerca do gênero. Partindo disso, as aulas seguintes contribuem para a ampliação 

dos conhecimentos que os alunos já possuem - conforme destacam Koch e Elias 

(2011) no subcapítulo 2.1.3, existe um conhecimento dos falantes a respeito dos gê-

neros textuais, apesar de não conhecerem a nomenclatura específica dos exempla-

res e seus aspectos - e, desse modo, permitem a realização de um processamento 

textual através da mobilização dos vários tipos de conhecimentos, como defendem 

Koch e Elias (2012). 

 

4.3.2 Ler para se apropriar dos aspectos discursivos, composicionais e linguísticos  

 

De acordo com Lopes-Rossi, o módulo de leitura de exemplares permite a 

compreensão pelos alunos das “características discursivas” do gênero (LOPES-

ROSSI, 2010, p. 74). Essa expressão utilizada pela autora diz respeito a uma forma 

não tão aprofundada teoricamente, mas suficientemente eficaz para o trabalho pe-

dagógico. Nesse contexto, a apresentação de questões deve levar o aprendiz a per-

ceber os aspectos pertinentes na produção do gênero.  

Para realizar atividades de leituras que contemplem os aspectos pertinentes à 

produção do gênero em sua situação interacional, a seleção dos exemplares deu-se 

neste projeto por textos pertencentes ao livro Lendas Brasileiras, de Câmara Cascu-

do (2002). Nesta obra, Cascudo apresenta lendas conhecidas nas cinco regiões 

brasileiras, escritas sob a ótica narrativa da explicação do surgimento de determina-
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da lenda ou da experiência vivida pela comunidade com relação a algum fenômeno 

apresentado na lenda.  

Assim sendo, a opção por essa obra para constituir o acervo de leitura pelos 

alunos dá-se em razão da maneira como as lendas são narradas, contemplando-se 

a sequência narrativa, a relevância do aspecto geográfico e o enfoque aos temas 

que permitem uma maior reflexão sobre o gênero lenda em sua configuração temáti-

ca, composicional e linguística, conforme se verá mais adiante nesta apresentação. 

Nesta etapa, a primeira atividade de leitura divide-se da seguinte forma: 

 

Plano de aula 2: Leitura de exemplares do gênero lenda 

Objetivos:  

• Ter uma apreciação global do gênero; 

• Familiarizar-se com o gênero lenda. 

A
u
la

 2
 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Solicitação para a leitura 

silenciosa de uma das his-
tórias narradas no livro 
para posterior discussão. 

01 min. Exemplar do livro 

2ª Leitura 
silen-
ciosa 

Leitura silenciosa pelos 
alunos 

15 min. Exemplar do livro 

3ª Escrita Síntese pelo aluno do título 
da história oralmente e 
escrita pela professora da 
lista de títulos no projetor. 

05 min. Projetor  

4ª Oral Discussão a partir de ques-
tões sobre o assunto, os 
personagens, lugar, resu-
mo da história e o aponta-
mento de um trecho que 
marca a circunstância de 
algo extraordinário, maravi-
lhoso, que circunda entre o 
real e fictício. 

30 min. Exemplares do livro 

Quadro 5: Plano de aula 2: Leitura de exemplares do gênero lenda. 
Fonte: Autoria própria 

 

Nessa atividade, há um primeiro contato dos alunos com exemplares do gê-

nero para compreenderem, a princípio, os aspectos discursivos, composicionais e 

linguísticos das lendas e sua organização no mesmo suporte a ser produzido no final 

do projeto de leitura e produção de textos destacado nesta intervenção. 

Ainda nesta etapa, o aluno tem seu primeiro contato com o aspecto temático 

recorrente no gênero lenda: histórias que circulam entre realidade e ficção e, por 

isso, levam os interlocutores a questionar a existência ou não de determinado fenô-



72 

 

meno apresentado nas lendas. Além disso, a atividade permite aos alunos se ex-

pressar através da oralidade, modalidade contemplada nesta intervenção. 

Os planos de aulas posteriores apresentam exemplares do gênero lenda para 

leitura e compreensão dos aspectos recorrentes nesse gênero para ser realizada 

coletiva e individualmente. 

 

4.3.3 Carro caído: a relevância do espaço geográfico para o desenvolvimento dos 

aspectos discursivos da lenda 

 

O texto-base para esta atividade é a lenda do Carro caído. A escolha por esse 

texto está relacionada, primeiramente, ao espaço geográfico próximo ao dos apren-

dizes (a cidade de Extremoz, no Rio Grande do Norte). Logo, o exemplar apresenta 

palavras e expressões próprias desse local, o que facilita a abordagem dos recursos 

linguísticos presentes no texto que colaboram para a discussão sobre a inter-relação 

gênero e sua comunidade de circulação por meio da análise da configuração linguís-

tica utilizada no texto. 

Também o texto apresenta a organização realizada a partir das estruturas 

composicionais prototípicas da narrativa: situação inicial, nó (desencadeador), re-

ação ou avaliação, desenlace e situação final, o que possibilita uma análise pelos 

alunos de como se dá a elaboração do gênero. Além disso, apresenta um conteúdo 

temático recorrente no gênero: a ideia do medo através da referência ao diabo e ao 

surgimento de um local encantado. 

Portanto, o texto selecionado possibilita uma compreensão pelos aprendizes 

sobre o conteúdo temático prototípico do gênero, a estrutura composicional e o estilo 

apresentado pelo gênero e pela situação comunicativa. 

 

Plano de aula 3: Leitura do exemplar Carro caído 

Objetivo: Adquirir conhecimentos discursivos, composicionais e linguísticos do 

gênero em sua condição de produção. 

 

A
u
la

 3
 

 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Explicitação sobre a ativi-

dade: primeiramente, leitu-
ra individual e silenciosa do 
texto e, em seguida, reso-
lução das questões propos-

01 min. Cópia do texto 
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tas em duplas. 
2ª Leitura 

silen-
ciosa 

Realização da leitura silen-
ciosa dos alunos sobre o 
texto 

15 min. Projetor, caderno e cane-
ta 

3ª Escrita Resposta pelos alunos 
sobre os questionamentos 
apresentados na atividade. 

60 min. Cópia de atividade con-
tendo as questões pro-
postas para cada aluno. 

4ª Oral Discussão sobre as respos-
tas de modo a levar os 
alunos a um entendimento 
a respeito da organização 
do texto quanto aos aspec-
tos discursivos, composici-
onais e linguísticos. 

20 min. Cópia da atividade com 
as questões e respostas 
dos alunos apresentadas 
pelas duplas. 

Quadro 6: Plano de aula 3: Leitura do exemplar Carro caído 
Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com Geraldi (2003, p. 170), os alunos costumam ler primeiro as 

perguntas para buscarem uma razão para a leitura do texto. E, em se tratando de 

perguntas que não exigem esforço por parte dos alunos, como as de resposta dire-

tas, o aluno não lê, mas sim passeia pelo texto em busca dessas respostas.  

Por isso, a produção de perguntas requer uma atenção voltada para a formu-

lação de questões que levem o aluno a compreender o sentido do texto, bem como 

utilizar as informações lidas para entender as circunstâncias em que o texto se inse-

re, a leitura de textos que sirvam para o aluno buscar as respostas para suas dúvi-

das, no que Geraldi chama de perguntar ao texto. (grifo do autor). 

Essa análise é possível através de questões para interpretação que conside-

rem, segundo Solé (1998, p. 156), perguntas cujas respostas são encontradas dire-

tamente no texto, outras perguntas em que as respostas podem ser deduzidas me-

diante a realização de algum tipo de inferência a partir da observação de diversos 

elementos do texto, e ainda questões que, embora tomem o texto como referencial, 

as respostas só podem ser apresentadas mediante o conhecimento prévio do leitor. 

Tomando esses pressupostos como norteadores, as perguntas apresentadas 

nesta atividade são as seguintes: 

 

a) Quem é a personagem principal? Como é essa personagem? 

b) Onde e quando ocorreu a história narrada? 

c) Qual o estado inicial da história? 
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d) Qual o estado final da história? 

e) O que mudou entre o estado inicial e o estado final? 

f) O quê ou quem contribuiu para essa mudança? 

g) Observe o seguinte trecho: “Sua Incelência já passou pôs aqui depois da pri-

meira cantada do galo no tempo da Quaresma? Quando passar, faça reparo: - canta 

o carreiro, chia o carro, toca o sino e a boiada geme...” a quem o narrador está se 

referindo? Por que vocês acham que ele utilizou essa expressão? 

h) Existe, no texto, outro caso como esse? Em caso afirmativo, qual? 

i) Observe o título do texto. Esse título tem relação com a história narrada? 

j) Por que podemos definir esse texto como uma lenda? 

 

As questões (a), (b), (c) e (d) são perguntas com respostas diretamente en-

contradas no texto e servem para o aluno compreender a estrutura narrativa presen-

te no exemplar lido, como a descrição de um personagem principal, um espaço e 

uma ideia de temporalidade, as situações inicial e final, limites do processo narrativo, 

conforme Adam, os quais revelam uma mudança de acontecimentos na trama narra-

tiva. É sobre essa mudança que tratam as perguntas (e) e (f), que requerem do alu-

no a inferência através de uma leitura atenta do texto. Essas duas últimas questões 

foram extraídas do canteiro de novelas de ficção proposto por Jolibert (1994), a qual 

destaca a importância de o aluno realizar atividades de compreensão através de sín-

tese, por exemplo, para, dessa forma, compreender a mudança ocorrida entre a si-

tuação inicial e a situação final. 

As questões (g) e (h) estão relacionadas ao estilo e diz respeito às escolhas 

léxicas realizadas pelo escritor. Logo, a partir delas, é possível uma maior observa-

ção pelos aprendizes sobre a relação entre os recursos linguísticos e o espaço geo-

gráfico em que se encontra o narrador/autor do gênero lenda. Essas questões são 

importantes porque levam o aluno também a prever e, assim, não se surpreender 

com algumas opções léxicas apresentadas na primeira versão do texto, consequên-

cia da relação entre o contador da lenda e comunidade da qual participa. 

A pergunta (i) mostra-se pertinente porque apresenta ao aluno a possibilidade 

de criação do título para suas histórias e a forma recorrente no gênero, que se trata 

da nomeação do título a partir do elemento fantasioso presente na história. Já a 

questão (j) requer do aprendiz a ativação de seu conhecimento prévio e da compre-
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ensão do texto globalmente para apresentar as justificativas para afirmar que o texto 

constitui um exemplar do gênero lenda. 

Sobre as respostas produzidas pelos alunos, Koch e Elias (2012) enfatizam 

que o leitor não está autorizado a dar qualquer resposta, pois a produção de senti-

dos está relacionada aos elementos da superfície textual e aos saberes inerentes ao 

evento comunicativo. 

Para Geraldi, a leitura do professor implica em recuperar a caminhada inter-

pretativa da leitura realizada pelo aluno, isto é, recuperar as pistas do texto que “fize-

ram acionar outros conhecimentos para que ele produzisse o sentido que produziu” 

(GERALDI, 2003, p.189). Nesse processo, cabe ao professor mostrar ao aluno que 

alguns dos mecanismos acionados por ele podem ser irrelevantes para a leitura do 

texto e, por essa razão, a leitura torna-se inadequada, mas não do ponto de vista da 

leitura que o professor almejou. 

Sabendo que as respostas dos alunos apresentam diferenças, visto que se 

trata de sujeitos com diversas manifestações de conhecimentos, a atividade de dis-

cussão se justifica pelo fato de levar à turma uma compreensão maior acerca das 

questões propostas e a relação entre as perguntas e os aspectos pertinentes ao gê-

nero com o propósito de contribuir para um processamento textual que considere 

leitura e escrita com base nos conhecimentos linguístico, enciclopédico e interacio-

nal. 

 

4.3.4 Romãozinho: ampliação do repertório de exemplares das lendas 

 

Essa atividade relaciona-se ao texto Romãozinho. Trata-se da história do me-

nino que, após ter levantado falso contra sua própria mãe, recebeu como castigo a 

penitência de vagar indefinidamente pelo mundo. 

 

Plano de aula 4: Leitura do exemplar Romãozinho 

• Objetivo: Adquirir conhecimentos discursivos, composicionais e linguísticos do 

gênero em sua condição de produção. 

 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Indagação como meio de 

incitar a curiosidade a respei-
to da história a ser lida e 

03 min. Cópia do texto 
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explicitação sobre o desen-
volvimento da atividade: leitu-
ra silenciosa do texto e, em 
seguida, resolução das ques-
tões individualmente. 

2ª Leitura 
silenci-
osa 

Realização da leitura silenci-
osa pelos alunos 

15 min. Cópia do texto 

3ª Escrita Resposta pelos alunos sobre 
os questionamentos apresen-
tados na atividade. 

60 min. Cópia de atividade conten-
do as questões propostas 
para cada aluno. 

4ª Oral Discussão sobre as respos-
tas de modo a levar os alu-
nos a um entendimento a 
respeito da organização do 
texto quanto aos aspectos 
discursivos, composicionais e 
linguísticos. 

20 min. Cópia da atividade com as 
questões e respostas dos 
alunos apresentadas pelas 
duplas. 

Quadro 7: Plano de aula 4: Leitura do exemplar Romãozinho 
Fonte: Autoria própria 

 

As questões propostas constituem um recorte da atividade sobre o texto Car-

ro caído (questões a, b, c, d, e, f), contudo, nesta sessão, as respostas pelos alunos 

são individuais. A opção por esse encaminhamento se dá conforme a pressuposição 

de que, ao realizar a atividade anterior em duplas, os alunos que apresentem uma 

maior dificuldade em leitura e compreensão tenham avançado um pouco em relação 

a isso e, assim, realizem a atividade proposta ainda que paulatinamente e com o 

auxílio do professor. 

Desse modo, as questões propostas ampliam o repertório de leitura de exem-

plares e levam a uma compreensão maior acerca dos aspectos pertinentes ao gêne-

ro. Além disso, funciona como uma introdução para a realização da atividade seguin-

te, que diz respeito à diversidade de versões para uma mesma lenda. 

 

4.3.5 Iara versus Sereias: histórias recorrentes, roupagens diferentes 

 

Segundo Campbell (2011), as lendas possuem a característica de se recontar 

a mesma história em diferentes comunidades por meio da alteração de determina-

dos elementos, o que torna essas histórias reconhecidas a partir de aspectos proto-

típicos, alterando-se, para isso, o espaço, determinados aspectos das personagens, 

linguagem, ou seja, as lendas ganham roupagens a partir da cultura em que se en-

contram inseridas. 

 

Plano de aula 5: Leitura comparativa entre lendas 
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• Objetivo: Adquirir conhecimentos discursivos, composicionais e linguísticos do 

gênero em sua condição de produção. 

 

A
u
la

 5
 

 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Discussão a respeito da 

diversidade de versões 
para uma mesma lenda a 
partir do exemplo de texto 
“Romãozinho” 

10 min. Cópia do texto no projetor 

2ª Oral Leitura compartilhada so-
bre os textos “A lenda das 
sereias” e “A lenda da Iara” 

15 min. Cópia dos textos no proje-
tor 

3ª Escrita Elaboração de quadro si-
nóptico sobre as seme-
lhanças e diferenças entre 
as histórias lidas 

25 min. Projetor, caderno e lápis 

4ª Oral Explicitação a respeito das 
variadas versões para um 
mesmo elemento em dife-
rentes lendas. 

10 min. Projetor  

Quadro 8: Plano de aula 5: Leitura comparativa entre lendas 
Fonte: Autoria própria 

 

A atividade proposta nesse plano de aula leva em conta esse aspecto do gê-

nero e, ao introduzir o conteúdo através do exemplar de Romãozinho, a expectativa 

recai sobre a relação que o aluno possa fazer entre a descrição física e comporta-

mental de Romãozinho a outro personagem do folclore brasileiro, o Saci-Pererê, a 

partir de uma discussão que incentive a turma a refletir sobre as semelhanças e dife-

renças entre os dois personagens. 

Através dessa primeira discussão, uma ampliação maior dos aprendizes a 

respeito das diferentes versões para uma lenda dá-se ao realizar uma leitura orien-

tada sobre os exemplares da Lenda da Iara, de Cascudo, e a Lenda das Sereias, 

pesquisada na internet. Para isso, o desenvolvimento de um quadro sinóptico con-

tendo as semelhanças e diferenças entre os dois exemplares torna-se pertinente, 

uma vez que permite aos alunos compreender os aspectos recorrentes como o can-

to e a beleza que atraem o alvo das personagens, e os discrepantes a exemplo da 

origem delas e da linguagem utilizada relacionada ao espaço geográfico em que es-

tão inseridos os interlocutores.  

Como exemplos de questões que permitem introduzir esses aspectos, desta-

cam-se as seguintes: 

 

1. Como é a Iara fisicamente? E as sereias como são? 
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2. O que a Iara tem de especial, diferente, mágico? E as sereias, o que elas 

possuem de especial?  

3. Qual a origem da Iara? E das sereias? 

4. Onde transcorre a história? 

5. As palavras e expressões são parecidas em ambos os textos? 

 

A partir dos aspectos estudados, torna-se possível uma discussão maior entre 

os alunos e professor a respeito do gênero lenda, conforme destacamos no plano de 

aula a seguir. 

 

4.3.6 Lenda: construção de um conceito 

 

Nos planos de aulas anteriores foram oferecidos exemplares do gênero lenda 

e propostas questões para compreensão dos aspectos composicionais, temáticos e 

linguísticos. Assim, a atividade deste plano tem como objetivo construir conjunta-

mente professor e alunos o conceito do gênero e seus aspectos pertinentes.  

 

Plano de aula 6: Construção do conceito do gênero lenda 

Objetivo: Selecionar informações a partir da leitura dos exemplares do gênero. 
 

A
u
la

 6
 

 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Exposição a respeito dos 

aspectos estudados sobre 
o gênero lenda. 

15 min. Projetor com textos apre-
sentados nas aulas ante-
riores. 

2ª Oral Questionamentos acerca 
de uma possível definição 
para o gênero e seus as-
pectos relevantes. 

15 min. Projetor 

3ª Escrita Produção de cartazes so-
bre o gênero lenda e seus 
aspectos temáticos, com-
posicionais e linguísticos. 

10 min. Cartolinas, pincel atômi-
co. 

4ª Escrita  Retomada da situação de 
produção da primeira ver-
são do gênero. 

05 min. Projetor  

5ª Escrita Explicitação da situação de 
produção. 

05 min. Projetor  

Quadro 9: Plano de aula 6: Construção do conceito do gênero lenda 
Fonte: Autoria própria 
 

Como exemplos de questões que subsidiem uma discussão a respeito do gê-

nero, temos: 
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Professora: Como podemos definir o que é uma lenda? 

Sobre as características das lendas:  

Tem personagens?  

Existe a indicação de local e tempo?  

Que tipo de narrador podemos encontrar na lenda?  

Como a lenda se organiza em relação ao início, meio e fim?  

Existe alteração entre o começo e o final da história?  

Como podemos denominar esse tipo de alteração?  

O que uma lenda tem de diferente de outras histórias, como o conto de fadas, por 

exemplo, em relação ao assunto de que se trata? 

As lendas são narradas sempre do mesmo modo, ou seja, com as mesmas 

personagens, o mesmo local, a mesma época, como acontece nos contos de fadas? 

Como são transmitidas as lendas: oralmente ou escrita? 

 

Com relação a essas perguntas, vale destacar o que afirma Solé (1998) a 

respeito dos textos narrativos. Para a autora, a estrutura narrativa é mais acessível 

às crianças em razão do conhecimento prévio que elas já possuem sobre essa or-

ganização a partir de esquemas como a apresentação, o estabelecimento de uma 

complicação, a fase de resolução. Desse modo, ao questionar a respeito do conceito 

do gênero, esse conhecimento é somado ao adquirido ao longo das aulas e ao pró-

prio conhecimento enciclopédico que os alunos já possuem sobre o gênero, o que 

leva a uma conceituação apropriada ao gênero, sobretudo em relação ao conteúdo 

temático presente na lenda e seu aspecto composicional que contempla a estrutura 

narrativa. 

Logo, as questões dessa atividade permitem o acionamento das informações 

já compreendidas nas aulas anteriores e uma construção coletiva do gênero e seus 

aspectos principais e, a partir disso, elaborar uma linguagem comum, o que segundo 

Dolz e Schneuwly (2004), implica em analisar, tecer comentários e críticas a partir de 

uma linguagem construída no desenrolar do projeto. Essa linguagem pode ser sinte-

tizada em forma de quadro afixado na sala de aula com o objetivo de auxiliar os alu-

nos no momento da produção textual, ou seja, constitui-se em uma referência per-

manente para os alunos, bem como permite compreender a avaliação de suas pro-

duções feita pelo professor e pelos próprios colegas da turma. 
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4.3.7 Com a palavra, o aluno 

 

Com respeito à solicitação da primeira produção do gênero pelos aprendizes, 

segundo Dolz e Schneuwly (2004), todos os alunos da turma são capazes de produ-

zir o gênero solicitado já na primeira produção, contanto que a fase de apresentação 

da situação de produção tenha sido claramente definida, explicitada à turma. (DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 86).  

Em relação a isso, destacamos que, nesta intervenção, são contemplados an-

tes da solicitação da primeira produção não somente a fase destacada por Dolz e 

Schneuwly, como também o módulo de leitura enfatizado por Lopes-Rossi (2011). 

Assim, a retomada da situação de produção apresentada no primeiro plano de aula, 

bem como a solicitação clara sobre a produção textual a ser realizada pelos alunos 

nesta fase do projeto são pertinentes e podem ser exemplificadas por meio da se-

guinte explicitação: 

 

Professora: No começo de nossas aulas sobre lendas, foi explicado que vocês pro-

duziriam o gênero lenda, recordam? Então, vamos dar início a essa produção? Para 

isso, é preciso que vocês pesquisem com uma pessoa da comunidade sobre uma 

lenda conhecida por ela. Em seguida, vocês devem recontar a lenda narrada oral-

mente por essa pessoa selecionada na escrita. Depois, tragam essas histórias para 

a sala de aula.  

 

Nesse sentido, a expectativa se dá em torno de uma produção que atente pa-

ra os aspectos pertinentes ao gênero, tais como a apresentação de um conteúdo 

temático em que se enfoque um elemento que oscile entre o real e o imaginário, a 

estrutura composicional narrativa, prototípica do gênero. 

Como o enfoque desta intervenção recai sobre o estilo através das operações 

de retextualização de Marcuschi (2010), é sobre esse aspecto que nos aprofunda-

mos nos planos de aulas seguintes. Contudo, vale ressaltar que nem todos os textos 

dessa versão podem se constituir em narrativas exemplares que contemplem as in-

formações pertinentes a essa estrutura ou ao conteúdo temático esperado para a 

história. Por essa razão, as revisões previstas nesta intervenção contemplam todos 

os aspectos pertinentes ao gênero, como veremos a seguir. 
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4.3.8 Processo de revisão de textos: a interlocução professor-aluno 

 

Para Geraldi (2003, p. 160-164), a escrita de textos envolve determinadas 

condições para sua efetivação, a saber: 

 

a) se tenha o que dizer: implica somar o vivido particular a outros vividos eviden-

ciados pelos colegas e, assim, compreender o particular no geral em que se inse-

rem; 

b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer: diz respeito às motiva-

ções internas que levam o aluno a produzir determinado texto;  

c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer: trata-se da definição dos inter-

locutores reais ou possíveis para o texto do aluno, especialmente em circunstâncias 

públicas de uso da linguagem; 

d) o locutor se constitui como tal, enquanto sujeito que diz o que se diz para 

quem diz (o que implica responsabilizar-se, no processo, por suas falas):  

e) se escolhem as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d) em razão do que se 

tem a dizer e das razões que se levar ao dizer.  

 

Logo, nesta intervenção, a mediação do professor é fundamental para que o 

aluno possa ter o conhecimento adequado sobre as estratégias pertinentes ao gêne-

ro e à situação de produção prevista no projeto. Para isso, a ação pedagógica está 

relacionada ao processo de interlocução em que o professor passa de mero corretor 

das produções dos alunos para uma ação de coautor dessas produções visando ao 

desenvolvimento das competências necessárias aos alunos na produção do gênero 

lenda.  

O plano de aula desta unidade contempla os seguintes procedimentos: 

 

Plano de aula 7: Revisão colaborativa das primeiras produções 

Objetivos:  

• Refletir sobre a primeira versão dos textos; 

• Analisar os aspectos discursivos e composicionais presentes ou não na pri-

meira versão. 
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A
u
la

 7
 

 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Revisão colaborativa dos 

aspectos composicionais e 
discursivos por meio de 
leitura e questionamentos 
ao aluno. 

25 min. Primeira versão da escrita 
dos alunos. 

2ª Escrita Escrita de perguntas orien-
tadoras para a ampliação 
das informações nas pro-
duções dos alunos. 

25 min. Primeira versão dos tex-
tos dos alunos, caderno e 
caneta. 

Quadro 10: Plano de aula 7: Revisão colaborativa das primeiras produções 
Fonte: Autoria própria 

 

Geraldi enfoca a ação pedagógica voltada para uma relação interlocutiva en-

tre professor como interlocutor do texto do aluno que cumpre o papel de alertar para 

os aspectos que permitem ao locutor desenvolver outras possibilidades de configu-

rações para que este escolha a estratégia de produzir o texto a partir de determina-

do propósito almejado.  

Nesse processo de interlocução, o professor age como um leitor do texto do 

aluno e, ao realizar uma leitura voltada para a situação de produção final do gênero, 

apresenta possibilidades de revisão do texto dos escreventes, seja a partir de per-

guntas orais, seja por meio de orientações escritas no caderno do aluno, para que 

ele possa buscar as informações necessárias para adequar o texto ao gênero e à 

situação de produção apresentada no projeto. 

Assim, podem ser realizadas nessa interlocução perguntas como: 

• Onde aconteceu a história? 

• Em que tempo aconteceu? 

• Como é essa personagem que você apresentou brevemente? 

• O que aconteceu de estranho, inusitado, para você me afirmar que se trata de 

uma lenda? 

• A história apresenta uma situação inicial, um conflito (algo que surge para 

promover a complicação), ações das personagens para solucionar esse conflito? Um 

desfecho para essa complicação? 

 

Essas perguntas estão relacionadas ao conteúdo temático e à estrutura com-

posicional e funcionam como orientações para uma reescrita posterior dos textos 

dos alunos. Já as questões que se relacionam ao estilo são contempladas nos pla-

nos de aulas a seguir. 
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4.3.9 Revisão linguística: as operações de idealização e regularização 

 

De acordo com Geraldi (2003), as atividades de análise linguística estão as-

sociadas às estratégias do dizer, ou seja, aos recursos que se encontram no interior 

dos textos, que permitem não só a ampliação do conhecimento sobre a língua, como 

também o domínio de escolhas linguísticas expressivas que não faziam parte do co-

nhecimento do aluno. Desse modo, a incorporação desses recursos aos já conheci-

dos pelos alunos contribui para o desenvolvimento de uma linguagem voltada para 

uma esfera de comunicação mais formal. 

Ainda segundo Geraldi, as reflexões sobre a linguagem “partindo dos textos 

dos alunos, retornam aos textos num movimento que leva à reescrita de tais textos 

em função das razões de ser destes textos.” (GERALDI, 2003, p. 217). Assim, as 

atividades propostas neste estudo visam à reflexão pelos alunos sobre a linguagem 

utilizada por eles na primeira versão e, por meio desse exercício, compreendam a 

necessidade de reescrever seus textos utilizando uma configuração linguística ade-

quada à situação de comunicação apresentada pelo projeto, utilizando-se, para isso, 

dos conhecimentos adquiridos ao longo das atividades sobre as formas de expres-

são do gênero. 

Também Dolz e Schneuwly (2004) esclarecem que os textos produzidos pelos 

alunos permitem observar os problemas a serem melhorados no processo de rees-

crita. Por essa razão, é necessário reservar um tempo para atividades de análise do 

funcionamento da língua. Esses autores apresentam alguns tipos de atividades para 

realização em sala de aula como forma de contribuir para o desenvolvimento de 

competências linguísticas e discursivas dos alunos. São elas: 

Atividades de observação e de análises de textos. De acordo com os autores, 

as atividades podem ser realizadas a partir de um texto completo ou partes do texto, 

de produções autênticas ou fabricadas com o propósito de evidenciar aspectos que 

se pretenda realçar na atividade. 

Tarefas simplificadas de produção de textos. O professor pode solicitar a revi-

são de um texto a partir de critérios definidos, levando-se em conta apenas determi-

nados aspectos. 

Elaboração de uma linguagem comum. Analisar, tecer comentários e críticas 

a partir de uma linguagem construída no desenrolar do projeto. 
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Sobre esse último tipo de atividade, a execução desenrola-se durante todo o 

projeto em que ocorre a construção de uma linguagem comum a partir do entendi-

mento dos alunos sobre o gênero ao longo das atividades de análise e reflexão de-

senvolvidas, a exemplo do que se pode verificar no plano de aula no qual havia uma 

solicitação aos aprendizes a respeito da elaboração do conceito do gênero e seus 

aspectos mais importantes (v. subcapítulo 4.3.6). 

Com relação às atividades de análise e reflexão de textos e tarefas simplifica-

das de produção textual, destacamos nosso enfoque, nesta etapa da intervenção, 

sobre os aspectos linguísticos, pois defendemos que na primeira produção textual 

dos alunos a fala se sobrepõe à escrita do ponto de vista do contínuo de fala e escri-

ta, já que se trata de uma produção marcada pela relação privada entre informante 

(membro da comunidade onde o projeto se desenvolve) e o aluno-produtor do texto 

e um contexto de escuta e escrita pelos alunos, o que leva a uma produção com as-

pectos mais próximos da oralidade. 

Assim sendo, a nossa escolha para abordar esses aspectos linguísticos recai 

sobre Marcuschi (2010) e sua concepção de contínuo de fala e escrita e as opera-

ções de retextualização implicadas na transposição de um gênero de uma modali-

dade (fala) para outra (escrita). 

 

Plano de aula 8: Revisão colaborativa a partir da retextualização por meio da 

eliminação e idealização 

Objetivos:  

• Analisar os aspectos discursivos e composicionais presentes ou não na pri-

meira versão; 

• Observar os aspectos linguísticos pertinentes ao gênero e à situação de pro-

dução. 

 

A
u
la

 8
 

 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Explicitação a respeito das 

diferenças existentes entre 
o narrar por meio oral e a 
narração via escrita, a par-
tir de exemplos extraídos 
da vivência dos alunos. 

15 min. Lousa e pincel para ano-
tação de exemplos 

2ª Escrita Correção de trechos das 
produções dos alunos so-
bre usos linguísticos relaci-
onados à fala. 

15 min. Projetor 

3ª Escrita Apresentação dos sinais de 10 min. Cartolinas, pincel atômi-
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pontuação prototípicos do 
gênero lenda. 

co. 

4ª Escrita  Atividade de pontuação de 
trechos. 

10 min. Projetor  

5ª Oral  Revisão colaborativa da 
atividade. 

05 min. Projetor  

6ª Escrita  Atividade de pontuação de 
trechos dos próprios alu-
nos. 

10 min. Projetor  

7ª Oral  Revisão colaborativa da 
atividade. 

05 min. Projetor  

Quadro 11: Plano de aula 8: Revisão colaborativa a partir da retextualização por meio da eliminação e idealiza-
ção 
Fonte: Autoria própria 
 

 

Segundo Marcuschi (2010, p. 54), existem diferenças e semelhanças entre a 

língua falada e a língua escrita que ultrapassam os limites do código. Desse modo, a 

formulação linguística implicada no processo de retextualização leva em conta o que 

o autor denomina de variáveis intervenientes, as quais são citadas pelo autor: 

 

• o propósito ou objetivo da retextualização; 

• a relação entre o produtor do texto original e o transformador; 

• a relação tipológica entre o gênero textual original e o gênero da retextualiza-

ção; 

• os processos de formulação típicos de cada modalidade. 

 

Embora a primeira versão tenha sido produzida pelo aprendiz com base em 

uma história narrada oralmente por falantes da comunidade onde se inserem e 

apresente traços desses falantes no plano linguístico, o enfoque das atividades pla-

nejadas para o processo de revisão da primeira versão dá-se com base na primeira 

e na última variável, apresentadas nos tópicos acima destacados. 

Isso porque o propósito da retextualização recai sobre a produção do gênero 

lenda em uma esfera comunicativa pública em que o texto circulará na modalidade 

escrita. Por esse motivo, torna-se necessário pelo escrevente compreender a confi-

guração linguística adequada a esses aspectos. 

Para essa compreensão, partir de exemplos extraídos dos textos da primeira 

versão dos alunos é uma estratégia pertinente, como destaca Geraldi ao afirmar que  

 

partindo da sua própria experiência (real ou imaginária), para dela falarem: 
buscam e se inspiram nela para extrair daí o que dizer. E ao dizê-lo, desve-
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lam as categorias (ou sistemas de referências) em que interpretam estas 
experiências, suas vidas. É destas interpretações que se podem tirar tópi-
cos que, discutidos na sala de aula, demandam a busca de outras informa-
ções, de outros modos como outros viram ou vêem experiências semelhan-
te. (GERALDI, 2003, p.171). 

 

É nessa perspectiva que a seleção de trechos das próprias produções dos 

alunos se ancora: por meio desses trechos, o aluno pode vivenciar o que já sabe e o 

que é necessário compreender melhor para atingir o propósito de produzir o que re-

almente pretende dizer em seu texto. 

Partindo dessa perspectiva, a primeira atividade se refere à exposição das di-

ferenças entre o narrar na modalidade oral e na escrita. Destacamos que por dife-

renças entendemos os elementos próprios de cada modalidade em que uma não 

consegue reproduzir da outra, como bem explica Marcuschi ao destacar que na ora-

lidade existem fenômenos como a gestualidade, prosódia, movimentos do corpo que 

a escrita não consegue reproduzir, bem como esta apresenta recursos gráficos que 

a fala não reproduz. 

É nesse sentido que a atividade de exposição a respeito dessas diferenças se 

direciona aos alunos, com a explicitação clara de que não há uma modalidade me-

lhor do que a outra, mas sim uma modalidade que, em determinada situação comu-

nicativa, torna-se mais adequada do que a outra. 

Por essa razão, a exposição por meio de exemplos extraídos da turma torna-

se pertinente, em que o ponto de partida se dá pela solicitação de uma narração por 

dois alunos da turma e, à medida que eles narram suas histórias, o professor as re-

gistra no quadro, torna-se possível demonstrar à turma esses elementos comuns a 

cada modalidade e, nesse contexto, a apresentação de recursos próprios da escrita 

que substituem aspectos da fala, como o uso da pontuação para marcar a prosódia 

na fala e a eliminação de marcadores discursivos prototípicos da fala. É nesse con-

texto em que se inserem as primeiras operações de retextualização propostas por 

Marcuschi. 

 

Atividade de Língua Portuguesa 

Observe os trechos a seguir. Em seguida, vamos procurar melhorá-lo de acordo com 

as orientações da professora. 

Trecho 1 
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“Era uma vez uma velhinha que era visitada pelo Batatão, ai esta velha tinha 

uma cachorrinha,  Ai esta cachorrinha era a proteção dela So que um dia ouviu bater 

Na porta , e disse e um moço bonito que vem mem visitar que quer casar Com migo, 

e a cachorrinha não deixava O moço entrar, e isso aconteceu por Três dias, no ulti-

mo, Dia a velhinha A velhinha amarrou a cachorrinha pra ela não avan-çar em cima 

do moço, ai a velhinha abriu a porta pro moço, quando o moço Entrou ai a cachorri-

nha se soltou correu, e falou pra o moço, zabilinha Já lavou mão, já lavou pé e já foi 

Se deitar ai com essa atitu-de a velhinha se aborreceu e matou” 

 

Trecho 2 

  “um dia seu julho foi atrás das vacas do patrão ele foi quando Chegou num lugar 

que era cheio de ladeira, ai o cavalo viu um burro, o cavalo ficou doido, ai seu julho 

caiu do Cavalo, o cavalo correu atrás do burro, ai o cavalo escorregou quando seu 

julho viu o cavalo já tinha caído então o cavalo quebrou, o pé seu julho pegou a faca 

e cortou o pé do cavalo, então ele levou o pé para casa” 

 

A primeira operação abordada nesse processo diz respeito à eliminação de 

marcas típicas da oralidade, como o uso demasiado do marcador discursivo “e” indi-

cando hesitação, de marcadores conversacionais como o “então” e o “né”. Nessa 

atividade, o professor elimina juntamente com os alunos esses marcadores e acres-

centa um elemento próprio da escrita, a pontuação, o que leva ao uso da segunda 

operação, que diz respeito à introdução da pontuação com base na entoação das 

falas. Desse modo, marcadores discursivos como esses já citados, bem como o “aí”, 

são eliminados em suas repetições e/ou substituídos pelos sinais de pontuação 

adequados, o que acarreta o uso também da terceira operação de retextualização 

que se refere à eliminação de repetições, redundâncias e dos pronomes egóticos.  

Sobre esses pronomes, Marcuschi observa que o uso dos egóticos “eu” e 

“nós” é recorrente na fala e esses dois são desnecessariamente reduplicados, assim 

como determinados elementos (artigos, conjunções, preposições) e estruturas sintá-

ticas. Assim, nessa primeira atividade de retextualização, as operações de retextua-

lização denominadas por Marcuschi de atividades de regularização e idealização 

são abordadas com o propósito de apresentar a diferença entre uma narrativa reali-

zada pelo meio fônico e sua retextualização pelo meio gráfico. 
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Nesse processo, destacamos a quarta operação como uma que merece es-

pecial atenção, visto que trata de aspectos geralmente não consolidados em turmas 

de 6º ano do Ensino Fundamental, que diz respeito à pontuação e à paragrafação. 

Sobre a pontuação, a atividade pensada para este projeto de leitura e produ-

ção de lendas considera os sinais de pontuação prototípicos do gênero a partir do 

entendimento de que esse tipo de projeto deve levar em conta o desenvolvimento da 

linguagem adequada à situação de comunicação, conforme os pressupostos teóri-

cos advindos de Dolz e Schneuwly (2004). 

Logo, os sinais de pontuação abordados nesta intervenção são: 

 

• ponto-final: termina um período;  

• vírgula: separa elementos numa enumeração, uma sequência de ações ou 

expressões de lugar e tempo no começo do parágrafo;  

• dois-pontos: é utilizado para introduzir a fala da personagem;  

• travessão: é utilizada para indicar a fala desse personagem. 

 

Para a análise e reflexão sobre o uso da pontuação, a atividade se pauta na 

apresentação de trechos extraídos dos exemplares do gênero lenda mostrados nos 

planos de aulas anteriormente, como os ilustrados abaixo: 

 

Nos trechos a seguir, a pontuação foi eliminada. Reescreva-os, utilizando os 

sinais de pontuação adequados. 

 

Trecho 1 
 
Um meio-dia a mãe mandou-o levar o almoço para o pai que trabalhava num 

roçado distante da casa 
 
Romãozinho foi de má vontade 
 
No caminho parou abriu a cesta comeu a galinha inteira juntou os ossos reco-

locou-os na toalhinha e foi entregar ao pai 
 

Trecho 2 
 
Os bois parece que gostaram e seguraram o passo 

Então ele pegou de novo no sono 

Quando acordou os bois estavam de novo parados 
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 Diabo e tornou a emendá-los com o ferrão 

A coruja rasgou mortalha João não adivinhou mas a coruja estava dizendo 

que naquela hora e carregando um sino pra casa de Nosso Senhor não se devia 

falar no maldito 

Gritou outra vez 

Diabo 

O canhoto então gritou do inferno 

Quem é que está me chamando 

 

Essa atividade se refere a trechos extraídos dos textos Romãozinho e Carro 

caído, cuja pontuação foi eliminada com o propósito de realçar a importância da pon-

tuação nos textos para uma melhor produção e compreensão de sentido.  

O desenvolvimento dela, bem como outras de inserção da pontuação em tre-

chos das produções dos próprios alunos, permite-lhes um maior aprofundamento 

sobre o uso da pontuação e, assim, nas reescritas futuras de suas histórias, os 

aprendizes atentem para esse recurso da escrita e o utilizem com proficiência. 

Com respeito à paragrafação, o plano de aula desenvolvido para esta inter-

venção se organiza da seguinte forma: 

 

Plano de aula 9: Estudo da paragrafação 

• Objetivo: Observar os aspectos linguísticos pertinentes ao gênero e à situa-

ção de produção. 

 

A
u
la

 9
 

 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Explicitação sobre a para-

grafação a partir da leitura 
compartilhada do texto 
Romãozinho e dos questi-
onamentos a respeito da 
mudança de foco. 

25 min. Projetor 

2ª Oral  Levantamento de questões 
com relação ao uso da 
paragrafação e elaboração 
de uma regra em comum 
para o uso dos parágrafos. 

08 min. Projetor 

3ª Escrita Realização de atividade 
sobre a paragrafação de 
textos. 

20 min. Cópia da atividade, ca-
derno e lápis. 

4ª Oral  Revisão colaborativa da 
atividade. 

10 min. Projetor  

Quadro 12: Plano de aula 9: Estudo da paragrafação 
Fonte: Autoria própria 
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A abordagem da paragrafação nesta atividade implica em contribuir para que 

os alunos compreendam o uso da paragrafação como organizador dos tópicos pro-

duzidos na primeira versão. Desse modo, a atividade segue a linha de pensamento 

de Marcuschi, o qual propõe a inserção da pontuação e da paragrafação sem, con-

tudo, implicar em uma reordenação tópica. 

Esse recurso de revisão do texto permite a observação, pelos escreventes, de 

que existe uma “necessidade de ‘disciplinar’ o texto, dando-lhe a aparência mínima 

da escrita que teria normas mais específicas, embora a oralidade tenha suas normas 

táticas.” (MARCUSCHI, 2010, p. 80). Assim, como uma das estratégias para essa 

disciplina do texto, a utilização de uma atividade que leve em conta o recurso do pa-

rágrafo contribui para a percepção pelos alunos acerca da mudança de tópico dis-

cursivo que há entre as ideias apresentadas no texto.  

Também essa atividade permite a inserção de um elemento considerado novo 

nos textos da primeira versão, juntamente com a pontuação, visto que por se tratar 

de uma produção voltada para a linha da fala, não houve, pelos escreventes, a utili-

zação de parágrafos para demarcar os diferentes tópicos no texto. E constitui dois 

momentos de análise e reflexão.  

O primeiro diz respeito à observação da utilização dos parágrafos em um 

exemplar do gênero lenda estudado anteriormente a partir de questionamentos so-

bre as mudanças perceptíveis entre as informações presentes em cada parágrafo, 

conforme a descrição a seguir. 

 

Análise dos parágrafos de Romãozinho 

 

No primeiro parágrafo, qual a informação que temos?  

Há a descrição dos defeitos de Romãozinho. 

No segundo parágrafo, o que muda em relação ao primeiro? 

Ocorre a descrição física do personagem. 

No terceiro, o que muda em relação ao segundo parágrafo? 

Apresenta a forma como ele se divertia? 

E no quarto, qual a informação que temos do personagem? 

Um defeito dele. 

No quinto, o que acontece de diferente? 
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A mãe manda Romãozinho levar a comida do pai.  

No sexto, o que muda em relação ao anterior?  

Romãozinho vai de má vontade. 

E no sétimo, o que muda? 

Romãozinho já está no caminho e come a galinha, deixando somente os os-

sos para o pai. 

 

O segundo momento está relacionado à análise e reflexão a partir da ativida-

de de dividir os trechos em parágrafos depois da discussão sobre a mudança de fo-

co de assunto apresentada durante a atividade anterior. Para essa tarefa, trechos de 

exemplares do gênero produzidos por outros autores e pelos próprios alunos cum-

prem a função de permitir uma maior reflexão sobre a utilização dos parágrafos e da 

pontuação exigida para esse uso. 

Nesse sentido, a atividade concentra-se em retirar os parágrafos de textos 

com esse recurso e apresentar trechos das produções dos alunos que não apresen-

tam o recurso e solicitar aos escreventes que utilizem esse aspecto nesses exem-

plos.  

Um exemplo de atividade para a utilização da paragrafação encontra-se em: 

 

A partir das discussões, divida os trechos a seguir em parágrafos: 

 

Trecho 1 

A mãe Do menino ficou muito aflita e quando o menino chego da Rua que viu o seu 

pai ali no chão morto começou a ri e disse a mãe dele que aquilo era castigo e que o 

procimo era ela. E no Dia ceguinte foi o enterro do Pai do menino  

 

Trecho 2 

em uma moite de lua cheia uma nenina se batisou, ela tinha 10 anos os Padrinhos 

Não era casasdos e Não Podiam se casar se eles se casasem Seriam amaudesoa-

dos . eles Não Sabian e se casaram 

 

Nessa primeira fase, as atividades estão ligadas a questões de idealização 

linguística, conforme ressalta Marcuschi, pois dizem respeito a estratégias de elimi-

nação de usos linguísticos que mantém uma estabilidade do ponto de vista da pro-
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sódia e da informatividade. Já as operações de transformações enfatizadas na se-

gunda revisão das produções textuais dos alunos operam ações de natureza sintáti-

ca, semântica, pragmática e cognitiva, segundo Marcuschi.  

Por esse motivo, esses processos foram separados nesta intervenção, obe-

decendo ao seguinte critério: primeiramente, o tratamento de aspectos que mantém 

certa regularidade na fala e foram percebidos na primeira versão e trabalhados em 

um contínuo de gradações de operações de eliminação e inserção de recursos sem 

alterar significativamente a organização dos tópicos no texto de cada aluno; em se-

guida, a solicitação de uma segunda versão dos textos em que se verifique a retex-

tualização operacionalizada nessa versão. 

 

4.3.10 Segunda versão: o que o aluno já compreendeu 

 

Conforme Dolz e Schneuwly (2004), a atividade de produção de uma segunda 

versão do gênero lenda leva em conta a revisão e reescrita dos textos a partir dos 

aspectos estudados nas aulas até o momento da solicitação de escrita. 

 

Plano de aula 10: Produção da segunda versão 

Objetivo: Apresentar os conhecimentos adquiridos através de uma segunda versão. 
 

A
u
la

 1
0

 

 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Exposição da proposta de 

elaboração da segunda 
versão do gênero pelos 
alunos 

05 min. Projetor  

2ª Escrita Produção da segunda ver-
são. 

50 min. Caderno, lápis, primeira 
versão dos textos. 

Quadro 13: Plano de aula 10: Produção da segunda versão 
Fonte: Autoria própria 
 

 

Nessa segunda versão, espera-se que os alunos apresentem um número 

maior de informações nos textos reescritos e os recursos linguísticos abordados 

através dos processos de retextualização. Depois disso, a revisão das produções a 

partir de operações mais complexas é realizada, conforme indica o subtópico a se-

guir. 
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4.3.11 Segunda revisão: as operações de transformação da retextualização 

 

Nesta fase de revisão o enfoque recai sobre o plano de texto do gênero lenda. 

Como plano de aula para essa etapa, a seguinte organização é apresentada: 

Plano de aula 11: Revisão por meio das operações de transformação 

Objetivos:  
• Refletir sobre a adequação do gênero e à situação comunicativa; 

• Compreender os aspectos necessários à produção do gênero e à esfera co-

municativa a que está relacionado; 

• Desenvolver os conhecimentos necessários para uma produção de lendas 

adequada ao contexto comunicativo. 

A
u
la

 1
1

 

 

Fase Procedimento Duração Recursos 
1ª Oral Orientação para o planeja-

mento da versão final atra-
vés do modelo de “colocar 
em texto” de Jolibert (1994) 
e da utilização do texto 
Romãozinho. 

20 min. Projetor 

2ª Escrita Planejamento dialogado da 
versão final. 

100 min. Cópia da folha para pla-
nejamento e lápis. 

3ª Escrita Produção parcial da versão 
final.  

100 min. Cópia do planejamento da 
versão final, caderno e 
lápis. 

4ª Escrita  Correção estilística e orto-
gráfica. 

 60 min. Caderno e lápis. 

5ª Oral  Escrita da versão final 60 min. Folha especial e caneta. 
Quadro 14: Plano de aula 11: Revisão por meio das operações de transformação 
Fonte: Autoria própria 

 

O conceito de plano de texto está relacionado aos estudos de Adam (2011), 

conforme apresentado no subcapítulo 2.1.4. No gênero lenda, o plano de texto está 

ligado ao uso de sequências identificáveis relacionadas à narrativa. Assim, as estru-

turas - denominadas por Adam de macroproposições – recorrentes nessa sequência 

são a apresentação de uma situação inicial, o surgimento de um desequilíbrio atra-

vés do nó-desencadeador, as fases de reação ou avaliação, a resolução por meio do 

desenlace e o estabelecimento de uma situação final. 

De acordo com Adam, a sequência narrativa pode se constituir de um baixo 

até um alto grau de narratividade. Dessa forma, um texto que apresente uma enu-

meração de ações constitui-se um baixo grau de narratividade, enquanto um texto 

que apresenta as macroproposições da narrativa com um significativo volume de 
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ações e informações representa uma sucessão de sequências com alto grau de nar-

ratividade. 

Nesse sentido, a primeira versão dos textos na circunstância em que foi pro-

duzida – reconto de uma narrativa oral – a probabilidade de se encontrar sequências 

narrativas pouco desenvolvidas é grande porque, conforme explica Lopes (2007, p. 

20), a lenda não se constitui em um texto completo, dada as diferentes motivações 

que levam à performance do grupo que a narra, o que pode resultar em histórias 

pouco ou bastante detalhadas, mais acaloradas ou não, a depender dos interesses 

da comunidade. 

Portanto, a atividade de revisão nesta fase objetiva contribuir para a amplia-

ção das histórias de modo a constituir o plano de texto do gênero em que sejam per-

ceptíveis as macroproposições da sequência narrativa e da forma mais detalhada 

possível com o propósito de constituir exemplares para o livro que despertem o inte-

resse de seus leitores. 

Para a realização dessa atividade, o esquema quinário proposto por Jolibert 

(1994) para a produção de novelas de ficção torna-se relevante porque oferece um 

modelo de orientação de escrita de um gênero pertencente ao plano da narrativa. 

Nesse esquema, a autora apresenta as fases da narrativa para a realização do pla-

nejamento do texto em forma de um quadro com espaços para o aluno realizar de-

terminada tarefa. Jolibert destaca que esse esquema atende os propósitos de cons-

truir a trama dos acontecimentos em um primeiro momento, constitui uma referência 

permanente no processo de produção do textual e contribui para a coesão da narra-

tiva. 

Realizadas algumas modificações, sobretudo devido à utilização de termos 

relacionados ao estudo de Adam sobre a sequência narrativa, o esquema funciona 

como instrumento para análise da estrutura narrativa em um primeiro momento da 

atividade, como no exemplo a seguir, em que há a apresentação de um esquema da 

lenda de Romãozinho para definição das macroproposições da sequência narrativa. 
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Título: Romãozinho 

 

 
Situação  
Inicial  

Apresentar um local e um 
tempo para os personagens 
iniciarem suas ações; pode 
antecipar alguma direção para 
o enredo da narrativa 

Romãozinho era vadio e malcriado, o 
divertimento era maltratar animais e 
plantas. 
Um dia, a mãe mandou ele ir deixar o 
almoço para o pai no roçado.  
Ele foi de má vontade. 
 

 
 
 
 
 
 
              
Complicação   
 
 
 
 
Desenvolvimento 
 

 
 
 
 
Ocorre algo que mu-
da/perturba o 
momento inicial (surge um 
conflito)  
 
 
 
 
As ações dos personagens 
diante desse conflito 
 

• No caminho, ele comeu a 
galinha e deixou somente 
os ossos na cesta para o 
pai. 

• O pai perguntou que brin-
cadeira de mau gosto era 
aquela. 

• Ele disse que foi o que lhe 
deram, para culpar a mãe. 

• O pai acreditou no filho e 
matou a mãe. 

• Antes de a mãe morrer, ela 
amaldiçoou o filho, dizendo 
que ele não morrerá nunca 
nem conhecerá o céu nem 
o inferno. 

Resolução Apresentar uma solução para 
a perturbação. 

O pai morreu de arrependimento e 
o filho desapareceu rindo. 

 

 
Situação  
Final  

É instalada uma situação no-
va. 

O menino ainda está vivo por causa 
da maldição e anda aprontando tra-
vessuras. 

Esquema 5: Planejamento da versão final 
Fonte: Autoria própria 

 

Essa apresentação contribui para o aluno compreender as estruturas prototí-

picas do gênero lenda e, assim, observar quais dessas estruturas foram utilizadas 

em sua produção e o que é necessário ampliar para torná-la adequada ao gênero. 

Já na segunda etapa da atividade, o esquema com os espaços em branco destina-

dos à colocação das informações dos textos dos alunos permite um planejamento 

das ideias a partir da compreensão sobre cada macroproposição da sequência nar-

rativa e as suas informações pertinentes. 
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Para isso, a oitava operação de retextualização proposta por Marcuschi con-

tribui significativamente. Isso porque essa operação diz respeito à reorganização 

lógica do texto através do reordenamento dos tópicos. Nesse processo, há a obser-

vação das informações presentes no texto, que são mantidas, porém deslocados 

para as macroproposições mais adequadas.  

Essa mudança se dá porque, comumente, ao se narrar uma história na moda-

lidade oral, o curso da narração segue as lembranças do narrador. Por essa razão, 

alguns tópicos, como a circunstância causadora do desequilíbrio na história pode vir 

logo no início da narrativa. Assim, ao se observar atentamente suas produções ante-

riores, os escreventes podem atentar para os tópicos apresentados nela e reescre-

ver suas produções a partir do processo de reordenação das ideias e do acréscimo 

de outras informações pertinentes ao gênero como, por exemplo, uma descrição 

mais detalhada da situação inicial, com o lugar, tempo e uma breve apresentação da 

personagem principal. 

Logo, a atividade proposta para essa revisão leva em conta os aspectos per-

tinentes do narrar por meio das macroproposições. Também nesse exercício há uma 

apresentação das relações sintáticas e semânticas prototípicas do gênero, seguindo 

a linha de reorganização das informações contempladas pela oitava operação de 

retextualização. 

Entre essas relações, destacam-se as de espaço, temporalidade, adição, 

causa, contra-causa, modo. As duas primeiras são perceptíveis na apresentação da 

situação inicial e, através da reflexão proposta pela atividade de revisão, é observa-

do o aparecimento ou não delas, objetivando inseri-las no texto ou detalhar mais es-

sas relações.  

Já a adição está presente em todo o texto com o propósito de acrescentar in-

formações com maior recorrência do conector “e”, contudo na primeira versão o uso 

desse elemento pode aparecer de modo demasiado nos textos próximos da fala no 

contínuo de fala e escrita. Desse modo, a atividade de reflexão proposta engloba 

outras operações de Marcuschi. 

Em relação ao conector “e”, a primeira revisão do texto contempla a elimina-

ção da repetição dele no texto a partir da substituição por um sinal de pontuação (2ª 

e 4ª operações) ou o apagamento em determinados trechos (1ª operação). Nesta 

fase de revisão, a aplicação da sétima operação de retextualização permite a apre-

sentação de novas estruturas sintáticas e novas opções léxicas através de um tra-
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tamento estilístico do texto, entre elas, os conectores substitutos para o “e”, contribu-

indo para a eliminação dessa repetição e a ampliação do vocabulário dos escreven-

tes.  

Essa operação contribui também para o aparecimento de outras opções léxi-

cas que exprimam as relações de causa, modo e contra-causa para atribuir os senti-

dos pretendidos ao texto. Acrescente-se que, em relação à contra-causa, a sétima 

operação contribui para explicitar aos alunos a diferença entre os elementos “mais” e 

“mas”, visto que em turmas iniciais do ensino fundamental, comumente, há o empre-

go do “mais” (adição) ao invés do “mas” (contra-causa). 

Também nesta atividade, a quinta operação proposta por Marcuschi é res-

ponsável pela contextualização dos dêiticos com o objetivo de explicitar os contextos 

físicos referenciados nas ações já apresentadas nas produções. De acordo com 

Marcuschi, trata-se de um processo de reformulação visando à explicitude “sob o 

ponto de vista da necessidade escrita que não presentifica o contexto situacional 

como a fala.” (MARCUSCHI, 2010, p. 83). Por isso, no processo de revisão através 

da interlocução entre professor e aluno permite observar quais aspectos não foram 

verbalizados e, com isso, retextualizar os trechos de modo a realizar tal ação como, 

por exemplo, o uso do “aqui”, em que é necessário explicitar sobre a que lugar se 

refere o termo. 

Ainda no processo de reescrita e revisão do texto, surge a necessidade de re-

construir estruturas truncadas, isto é, completar os sentidos das frases ou reescrevê-

las de modo a expressar o sentido almejado, algumas construções sintáticas são 

reordenadas, as concordâncias são revisadas para uma reconstrução de um texto 

adequado à situação comunicativa, o que acarreta no uso da sexta operação de re-

textualização proposta por Marcuschi. 

Em relação à produção de uma nova versão do texto, nessa etapa defende-

mos uma reescrita parcial. Como estamos tratando de uma intervenção voltada para 

alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, pressupomos que os alunos desse ano 

escolar não estão habituados com a prática de escrita de várias versões do mesmo 

texto, o que pode resultar em um desestímulo pelos alunos para a escrita de mais 

versões. Por esse motivo, apresentando-se como coautores dos textos, conforme 

defende Geraldi (2003), o professor convida os aprendizes a escrever seus textos 

por meio de fases em que o aluno vivencia cada parte do texto e seu desenvolvi-

mento em diálogo constante com o professor e os colegas, percebendo as possibili-
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dades de mudanças para a sua escrita de modo a adequá-la à situação de produção 

pretendida.  

Para essa reescrita parcial, o aluno, primeiramente, preenche os espaços pa-

ra produção do gênero no esquema de planejamento por meio de tópicos a constituir 

cada parágrafo do seu texto, como o ilustrado abaixo: 

 

Título: O fogo batatão 

 

 
Situação  
Inicial  

Apresentar um local e um 
tempo para os personagens 
iniciarem suas ações; pode 
antecipar alguma direção para 
o enredo da narrativa 

Era uma vez, na Serra da Gameleira, 
há muito tempo atrás, uma velhinha 
que tinha uma cachorrinha que era a 
proteção dela. 
 

  
 
 
 
 
 
              
Complicação  
 
E  
  
Desenvolvimento 
 
 
 

 
 
 
 
Ocorre algo que mu-
da/perturba o 
momento inicial (surge um 
conflito)  
 
 
 
 
As ações dos personagens 
diante desse conflito 

• Um dia a velhinha ouviu ba-
ter na porta 

• Mas a cachorrinha não dei-
xava o moço entrar 

• Com essa atitude a velhi-
nha se aborreceu e matou 
a cachorrinha 

• Mas quando o moço che-
gava a cachorrinha ainda 
falava já lavou já lavou pé 
já foi se deitar 

• A velhinha jogou as cinzas 
no mar da cachorrinha 

Resolução Apresentar uma solução para 
a perturbação. 

• O moço entrou mas era um 
mostro, o batatão e ele dis-
se que ia matála 

 
Situação  
Final   

É instalada uma situação no-
va. 

O batatão matou a velhinha. 
 

Esquema 6: Planejamento da versão final produzido por um aluno.  
Fonte: Autoria Própria 

 

Os tópicos apresentados representam as ideias principais que o aluno pre-

tende destacar em sua produção, atividade realizada com o apoio do professor, que 

questiona o que poderia ser acrescentado à história para torná-la ainda mais inte-

ressante e, a partir disso, constrói juntamente com o aluno cada parágrafo do texto. 
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Em seguida, o escrevente é estimulado a desenvolver esses tópicos na produção do 

texto com determinadas pausas e com o auxílio do professor que verifica, sobretudo, 

a quantidade das informações necessárias para uma adequação do texto à sequên-

cia narrativa do gênero. 

Assim, a versão final do texto é construída em um processo coletivo, em que 

o professor realiza uma leitura das produções dos alunos pensando na situação co-

municativa determinada para a circulação do gênero e, desse modo, auxilia o escre-

vente no processo de organizar seu texto para adequá-lo a essa esfera, apontando 

problemas a serem sanados, sugerindo alterações pontuais, realizando questiona-

mentos a fim de que o aluno complete as lacunas presentes em sua produção e as 

complete e, assim, tenha o que dizer em seus textos para determinados interlocuto-

res que constituem o espaço social onde essas produções circularão, visto que a 

escola, de acordo com Geraldi, deve oferecer condições para que o texto do aluno 

extrapole os limites da sala de aula, ou seja, torne-se um texto voltado para uma 

prática real de comunicação. 

E, como explicita Marcuschi, no processo de retextualização de textos, diver-

sas operações são acionadas, algumas simultaneamente, outras separadamente. 

Como se trata de uma intervenção com sujeitos que apresentam diferenças no que 

se refere à leitura e à escrita e ao modo como compreendem determinados conteú-

dos, uma interlocução mais individualizada pelo professor leva-o a observar quais 

das operações são pertinentes para cada texto a ser desenvolvido para uma ade-

quação ao gênero e ao propósito comunicativo. 

Por fim, nesta intervenção, destaca-se o papel da correção ortográfica que, 

segundo Dolz e Schneuwly (2004), pode ser realizada no final do percurso da se-

quência, após a compreensão de outros aspectos de diferentes níveis textuais. As-

sim, é na versão final que essa correção se faz pertinente, visto que se trata de uma 

produção que será lida por outros e também evita sobrecarregar o aluno com mais 

tipos de revisão do seu texto. Logo, essa atividade é desenvolvida após o rascunho 

feito pelo aluno da versão para que, dessa forma, o aluno escreva a versão definitiva 

do seu texto com a devida correção já realizada. 
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4.3.12 Como avaliar as produções? 

 

A avaliação da produção final dos alunos em um projeto de leitura e produção 

de gêneros, segundo Dolz e Schneuwly (2004), pode ser realizada do tipo somativo 

que leva em conta os critérios definidos em sala de aula a partir do que foi estudado 

a respeito do gênero durante os módulos de compreensão e produção do gênero. 

Como critérios para avaliação das produções dos alunos, com base nos três 

elementos recorrentes para identificação e classificação através do conceito de 

Bakhtin (2011), os seguintes tópicos se mostram relevantes nesse processo: 

• Conteúdo temático: uma produção adequada ao assunto que se espera en-

contrar em uma lenda, ou seja, trata-se de algo que circule entre o real e o ficcional 

por meio de um elemento fantástico, fantasioso; 

• Construção composicional: a organização do texto relacionada à sequência 

narrativa e suas fases constituintes através dos aspectos discutidos por Adam, apre-

sentados nesta intervenção; 

• Estilo: um texto adequado à situação de produção e, portanto, contemplando 

as operações de retextualização presentes na versão final por meio da utilização de 

marcadores linguísticos, opções léxicas, estruturas sintáticas que sejam adequados 

a essa situação, a partir da concepção de Marcuschi a esse respeito. 

 

4.3.13 A publicação das lendas: o gênero na linha da escrita no contínuo  

 

A partir das atividades desenvolvidas no projeto, a expectativa é que os alu-

nos tenham produzido textos voltados para a situação pública de comunicação apre-

sentada pelo projeto de leitura e produção de lendas.  

Logo, os textos avançaram de uma esfera comunicativa privada e, por essa 

razão, mais próxima da linha da fala no contínuo de fala e escrita dos gêneros textu-

ais para uma situação pública e, portanto, em direção à escrituralidade. 

Como a divulgação das produções volta-se para uma situação real de comu-

nicação, a última atividade desenvolvida diz respeito à efetivação dos textos na esfe-

ra adequada, ou seja, a publicação do livro à comunidade escolar. Para isso, o plano 

de aula dessa fase contempla os seguintes aspectos: 

 

Plano de aula 12: Divulgação do livro à comunidade 
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Objetivo: Valorizar as produções dos alunos. 
A

u
la

 1
2

 

 
Fase Procedimento Duração Recursos 

1ª Oral Revisão para produção do 
livro. 

50 min. Projetor  

2ª Escrita Elaboração dos convites à 
comunidade, lembranci-
nhas a ser entregues ao 
público. 

50 min. Folhas do tipo ofício, pa-
pel cartão especial, cola 
gliter, bombons. 

3ª Oral Apresentação do livro á 
comunidade escolar. 

50 min.  Exemplares do livro, 
microfone. 

4ª Escrita  Autógrafos nos exemplares 
do livro pelos alunos. 

50 min. Exemplares do livro, ca-
neta. 

Quadro 15: Plano de aula 12: Divulgação do livro à comunidade 
Fonte: Autoria própria 
 

 

Nessa etapa, ocorre a valorização da escrita do aluno através da organização 

de um evento para apresentação do livro produzido pela turma, em que participa 

toda a comunidade escolar e garantem uma situação discursiva real para os alunos, 

completando, assim, o círculo de produção de textos que considera os seguintes 

aspectos denominados por Geraldi (2003): 

a) se tenha o que dizer: a experiência do vivido por pessoas da comunidade que 

narraram as lendas e pelos alunos que as recontaram torna-se importante porque 

amplia o conhecimento da comunidade escolar em relação às lendas conhecidas e 

valorizadas pela comunidade e a compreensão sobre o que essas histórias repre-

sentam no que se refere à história e a cultura desses sujeitos participantes de um 

contexto geográfico e social específico. 

b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer: a curiosidade em desco-

brir as lendas conhecidas pela comunidade motiva a turma a pesquisar e escrever 

sobre essas histórias a fim de descobrir com os colegas as semelhanças e diferen-

ças entre o modo de narrar determinada lenda e compartilhar essas lendas, valori-

zando o passado e compreendendo o presente da comunidade a partir da escrita 

desse gênero. 

c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer: o projeto de leitura e produção 

de textos desta intervenção leva em conta interlocutores reais – a comunidade esco-

lar – e uma situação pública de linguagem – a produção de um livro para o acervo 

da biblioteca escolar – e, dessa forma, contribui para uma compreensão pelos alu-

nos do gênero textual como tipos de enunciados que se efetivam em determinada 

esfera social, consoante a definição proposta por Bakhtin (2011). 
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d) o locutor se constitui como tal, enquanto sujeito que diz o que se diz para 

quem diz (o que implica responsabilizar-se, no processo, por suas falas): os alunos 

assumem a posição de locutores no processo de produção textual, contudo desta-

cam o papel dos interlocutores nessa escrita (comunidade, professor e colegas). 

e) se escolhem as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d): partindo da consta-

tação que a produção final de seus textos se relaciona a uma instância pública de 

comunicação, ao longo das aulas, os alunos desenvolvem as estratégias necessá-

rias para adequar a sua produção de uma situação mais voltada para a instância 

privada na primeira versão a essa esfera de comunicação pública contemplada no 

projeto. 

Acrescente-se que, a partir de um evento direcionado à valorização das produ-

ções dos alunos, a escola oferece uma oportunidade aos pais e à comunidade esco-

lar de modo geral para verificarem que esses escreventes são capazes de não so-

mente escrever com autonomia, bem como valorizar o passado de sua comunidade 

através de um instrumento de manutenção da história e da cultura da comunidade. 

 

4.4 Procedimentos de Análise dos Dados 

 

Para a constituição do corpus da análise, selecionamos as primeiras produ-

ções dos informantes após o módulo de leitura de exemplares do gênero lenda, tota-

lizando vinte e dois (22) textos, e mais vinte e duas (22) produções realizadas pelos 

mesmos informantes na versão final após as atividades de retextualização. 

Destacamos que os dados foram digitados procurando manter a escrita origi-

nal. Na análise, apresentamos os dados digitados e, nos anexos, constam os textos 

produzidos pelos alunos em sua versão original. 

Na análise do corpus, procedemos por meio do método comparativo entre as 

primeiras versões e as versões finais, a partir dos estudos de Adam (2011) sobre a 

sequência narrativa e suas macroproposições prototípicas, e Marcuschi (2010) a 

respeito da oitava operação de retextualização, selecionada entre as nove aborda-

das pelo autor e nesta intervenção para compor um dos critérios da análise. 

No que se refere à constituição ou não do plano de texto do gênero lenda, 

considera-se a planificação contendo as seguintes macroproposições com suas in-

formações prototípicas: 
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I. Em relação à Situação inicial, o texto contempla as relações de tempo e/ou 

espaço e a apresentação de um personagem em uma situação de equilíbrio 

ou tensão. 

 

II. O Nó expõe um elemento de desequilíbrio na história, marcada pela presença 

de um ser sobrenatural ou algo que circunde entre o real e o fictício. 

 

III. A Re-ação apresenta as ações desencadeadas pelo desequilíbrio. 

 

IV. O Desenlace constitui a resolução do nó desencadeador 

 

V. A Situação final explicita uma transformação da situação inicial e o surgimento 

de um novo equilíbrio ou um final marcado sob tensão. 

 

Assim, a primeira análise comparativa apresenta, em forma de gráfico, os re-

sultados quantitativos dos dados que apresentam a planificação esperada do gênero 

na primeira versão e na versão final. Depois dessa exposição, procedemos à análise 

qualitativa a partir de dados extraídos do corpus, comparando um dado representati-

vo do corpus que contempla o plano de texto, porém de forma curta na primeira ver-

são e, na versão final, sofreu mudanças a partir da ampliação das informações dos 

tópicos por meio da oitava operação de retextualização de Marcuschi (2010), reali-

zada na intervenção, e a comparação de outro dado simbólico do corpus que não 

apresentou a planificação almejada na primeira, contudo, na versão final, reorgani-

zou os tópicos de modo a compreender as macroproposições prototípicas da se-

quência narrativa e do gênero lenda. 

Depois, procedemos a uma análise mais específica das macroproposições 

selecionadas para a constituição do plano de texto esperado do gênero lenda. Os 

resultados das análises são apresentados em dois momentos, No primeiro, há a ex-

posição, através de gráficos, dos dados que apresentaram (intitulado Com) ou não 

(intitulado Sem) a macroproposição, com suas informações destacadas nas enume-

rações apresentadas anteriormente, na primeira e na última versão dos dados. Em 

seguida, há a análise de exemplares do corpus a fim de verificar as possíveis razões 

que levaram a não apresentação da proposição e o papel da oitava operação de 
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retextualização a partir de Marcuschi (2010) para a organização dos tópicos do texto 

narrativo e, com isso, a inserção da macroproposição nos dados. 
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5 ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL A PARTIR DA RETEXTU-

ALIZAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta as análises dos dados do corpus do trabalho a partir 

dos pressupostos teóricos de Adam (2011), sobre o estabelecimento de planos de 

textos através de sequências identificáveis – nesse estudo, o plano de texto está 

relacionado ao gênero lenda e à sequência narrativa, prototípica do gênero – e de 

Marcuschi (2010), no que se refere às operações de retextualização abordadas du-

rante o projeto de intervenção. 

Ressaltamos que foram abordadas com profundidade oito operações de re-

textualização propostas por Marcuschi (2010). Contudo, esta análise se fundamenta 

na 8ª operação, que diz respeito à reorganização dos tópicos do texto para adequá-

lo à sequência narrativa. Assim, as considerações sobre essa operação serão reali-

zadas concomitantemente às análises sobre as macroproposições prototípicas des-

sa sequência.  

Em um primeiro momento, no subcapítulo 5.1, será analisada a constituição 

ou não do plano de texto esperado do gênero lenda, primeiramente, a partir da ex-

posição em gráfico da porcentagem dos dados que contemplam a planificação na 

primeira e na versão final do corpus selecionado e, posteriormente, da análise quali-

tativa de ilustrações extraídas do corpus com o propósito de verificar as razões para 

a não contemplação e as motivações para a ampliação dos dados com o plano de 

texto adotado no gênero. 

Na seção 5.2, procede-se a análise da macroproposição Situação inicial, em 

que serão comparados os dados das duas versões do corpus de modo quantitativo 

(por meio de gráfico) e qualitativo, visando à compreensão do processo de organiza-

ção e reorganização dos exemplares selecionados para esse fim. 

No subcapítulo 5.3, será realizada a análise via distribuição ou não de ocor-

rências do Nó (desencadeador) nas duas versões dos dados em gráfico, seguido 

da interpretação dos dados apresentados neste item. 

No subcapítulo 5.4, serão contabilizadas as porcentagens referentes à inser-

ção ou não da Re-ação na primeira e na versão final, seguida da análise das moti-

vações para os resultados obtidos. 
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Na seção 5.5, a ocorrência da macroproposição Desenlace será identificada 

na primeira e na versão final dos dados e, posteriormente, procede-se a investiga-

ção sobre as motivações para a apresentação ou não dessa estrutura narrativa. 

Por fim, no subcapítulo 5.6, será analisada a ocorrência da macroproposição 

Situação final sob a forma de quantificação em gráficos, como nos subcapítulos 

anteriores, e a identificação das motivações relacionadas aos dados apresentados.  

 

5.1 Plano de texto do gênero lenda 

 

Neste subcapítulo, são analisados os planos de texto constituídos na primeira 

versão e na produção final. Primeiramente, serão apresentados os porcentuais de 

textos das duas versões que apresentaram o plano de texto esperado neste estudo. 

Em seguida, são analisados dois dos dados pertencentes ao corpus, em que um 

exemplo representa os dados que apresentaram as cinco macroproposições espe-

radas na constituição do plano de texto de forma curta e o outro exemplo relaciona-

se aos dados que não apresentaram todas as proposições na primeira versão, con-

tudo inseriram as estruturas na versão final. 

A constituição do plano de texto por meio de estruturas identificáveis é discu-

tida por Adam (2011) como forma de compreender a organização das sequências 

textuais, entre elas, a narrativa (v. subcapítulo 2.1.4) 

  O resultado da análise quantitativa sobre a formação de plano de texto do 

gênero lenda está demonstrado no gráfico 1. 

 
 Gráfico 1: Ocorrência do plano de texto nas duas versões dos dados 

Fonte: Autoria própria 
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As produções textuais da primeira versão foram produzidas no início da inter-

venção. Nessa etapa, a tarefa de produção foi apresentada após a fase de leitura de 

exemplares do gênero lenda para a compreensão, sobretudo, dos aspectos compo-

sicionais e temáticos. Essa atividade de escrita voltava-se para a orientação a res-

peito de um texto escrito com base na narração oral de uma lenda por algum indiví-

duo da comunidade onde se desenvolveu o processo intervencionista. 

 A partir desse contexto, um porcentual de 45,5% dos dados da primeira ver-

são contemplou as cinco macroproposições constitutivas do plano de texto do gê-

nero lenda: Situação inicial, Nó, Re-ação, Desenlace e Situação final. A razão para 

esse resultado está relacionada ao contato dos escreventes com os exemplares do 

gênero, o que permitiu, no processo de percepção das histórias narradas pela co-

munidade e, posteriormente, recontadas, a observância dos aspectos constitutivos 

do processo do narrar, ainda que de forma curta e com problemas de organização 

dos tópicos da sequência narrativa e na quantidade numerosa de conectores proto-

típicos da fala, a exemplo do “aí” e do “e”, o que confere ao texto uma enumeração 

de ações, além da ausência de outros marcadores para o estabelecimento das rela-

ções semânticas do processo narrativo, conforme veremos no exemplo a seguir. 

 

(T01)5 isso aconteceu na fazenda 

uma vez um menino que ia solta as cabra e ele ou viu um Barrulho muito forte e es-
tranho Porque As cabra comeso A corre e vinha o Barrulho e ele comeso A corre com 
medo e As cabra correrão também e ele correu para casa disse A Sua mãe e a Seo 
pai e depois disso ele Não foi mas Solto as cabra Sozinho. 

 

Na primeira versão, em uma análise global, verifica-se que esse texto apre-

sentou a forma canônica da narrativa: baseia-se nos limites do processo da sequên-

cia narrativa, ao evidenciar uma transformação entre a situação inicial (uma vez um 

menino que ia soltar as cabras) e a situação final (depois disso ele não foi mais sol-

tar as cabras sozinho), bem como explicita as sequências do processo narrativo. O 

nó (desencadeador) constitui o surgimento de um barulho estranho que ocasiona os 

acontecimentos seguintes, a partir da inserção da reação dos personagens, marca-

                                                           
5
 Ressaltamos que (T01) corresponde ao texto do informante 01 nas duas versões que consti-

tuem o corpus. Assim, fica entendido que as designações dos dados desse corpus são realizadas 
dessa forma durante toda a análise. 
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da pelas informações de que as cabras correram e também o menino, e culmina no 

desenlace apresentado sob a ótica da dedução em relação à informação de que o 

menino contou tudo ao pai e isso resolve o problema, visto que ele não precisou 

mais soltar as cabras sozinho.  

Com relação à macroproposição Situação inicial, observa-se a relação se-

mântica da temporalidade, prototípica de textos narrativos, por meio da expressão 

“uma vez”. Em seguida, há o acréscimo da informação referente ao personagem (um 

menino) e à ação responsável pelo percurso narrativo (ia soltar as cabras). Isso de-

monstra que há, pelo informante, um conhecimento aceitável sobre os padrões de 

introdução da sequência narrativa. Contudo, essa primeira macroproposição não 

apresenta uma relação de espaço, um aspecto recorrente no gênero lenda (confor-

me vimos no subcapítulo 2.2.2), e as informações se resumem no enunciado “uma 

vez um menino que ia solta as cabras”. 

O Nó desencadeador é apresentado a partir do enunciado “e ele ouviu um ba-

rulho muito forte e estranho”. Percebe-se, nessa frase, a exposição não somente do 

evento de desequilíbrio (o barulho), como também a descrição do evento com o pro-

pósito de ratificar o motivo que o leva a ser o causador de desequilíbrio. Logo após 

esse enunciado, o informante apresenta um conector causal (porque), o que leva à 

hipótese de uma preocupação em explicitar com maior clareza as razões para a ten-

são relacionada ao nó. Porém, ao observar a formulação que aparece em seguida 

(as cabras comeso – começaram – a corre), verifica-se que ela está relacionada a 

uma consequência do surgimento do evento, e não à ideia de causa para o aconte-

cimento. Desse modo, apreende-se que o informante desconhece ainda os conecto-

res responsáveis pelas relações semânticas pretendidas ao enunciado. 

Um exemplo dessa afirmação encontra-se na macroproposição Re-ação, em 

que aparecem as ações desencadeadas pelo desequilíbrio. A partir da sequência de 

acontecimentos “e vinha o Barrulho e ele comeso A corre com medo e As cabra cor-

rerão também e ele correu para casa”, nota-se o conhecimento restrito ao conector 

aditivo “e” para transmitir a ideia de continuidade dos enunciados, o que permite a 

simples enumeração de ações. Assim, falta ao informante uma compreensão maior 

sobre os recursos ligados à progressão textual. 

Em relação ao desenlace, a proposição “disse A Sua mãe e a Seo pai”, de-

monstra uma colocação desse aspecto de forma implícita, cujo entendimento só é 

possível a partir da leitura das informações posteriores ao enunciado, ou seja, de-
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preende-se que o nó foi solucionado porque a declaração que aparece depois indica 

essa resolução.  

A declaração referida anteriormente diz respeito à informação “e depois disso 

ele Não foi mas Solto as cabra Sozinho”. Sendo assim, o desenlace a partir da nar-

ração do ocorrido pelo personagem aos pais encaminha para o estabelecimento de 

uma nova situação de equilíbrio, o que constitui a situação final, ao esclarecer que 

o personagem nunca mais precisou ir sozinho soltar as cabras. Como marcador lin-

guístico que funciona como elemento de ligação entre o desenlace e a situação final, 

tem-se o conector “e”, recorrente no texto. 

Nesse contexto, a primeira versão de (T01) apresentou a estrutura modelo da 

narrativa que contempla as cinco macroproposições prototípicas dessa sequência. 

Percebe-se também que o texto, transcrito conforme o original em anexo, apresen-

tou somente um parágrafo. Isso porque se trata de um texto curto com as enumera-

ções de ações, o que permite afirmar tratar-se de uma narrativa fracamente segmen-

tada, conforme Adam (2011). O autor esclarece que, na narrativa, os agrupamentos 

de proposições nas macroproposições podem ser realizados por meio de parágrafos 

diferentes, em se tratando de narrativas mais complexas. 

Ainda sobre os dados da primeira versão, houve uma discrepância quanto à 

utilização das macroproposições da sequência narrativa pelos informantes.  Verifi-

camos a seguinte diversidade de composição de plano de texto:  

I. Um (01) texto apresentou somente a Situação inicial;  

II. Um (01), mostrou Entrada-prefácio, Situação inicial e Nó;  

III. Dois (02) textos continham Situação inicial, Nó, Re-ação e Desenlace;  

IV. Dois (02) textos mostravam Situação inicial, Nó, Desenlace e Situação 

final;  

V. Um (01) texto explicitou Situação inicial, Nó, Re-ação, Desenlace, Situ-

ação final e Fechamento;  

VI. Um (01), apresentou Entrada-prefácio, Nó; Re-ação, Desenlace e Situ-

ação final;  

VII. Um (01), demonstrou Situação inicial, Nó, Desenlace, Situação final e 

Fechamento;  

VIII. Um (01), explicitou Entrada-prefácio, Nó; Re-ação, e Desenlace;  
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IX. Um (01) texto apresentou as cinco macroproposições mais as duas op-

cionais (Entrada-prefácio e Fechamento), porém ressaltamos que es-

sas duas não fazem parte dos nossos critérios de análise;  

X. Um (01), mostrou além das cinco macroproposições a Entrada-

prefácio;  

XI. E dois (02) textos não apresentaram macroproposições da sequência 

narrativa. 

Esses dados corroboram a explicação de Lopes (2007) sobre o processo nar-

rativo do gênero, cuja performance do falante deve ser levada em conta. Por esse 

motivo, foram encontrados diferentes modos de narração, inclusive um texto que 

não pertenciam ao mundo do narrar, mas sim da descrição, mesmo se tratando de 

uma lenda. 

Como exemplar dessa discrepância identificada na primeira versão, selecio-

namos os dados de (T04). Conforme observaremos a seguir, essa produção é mar-

cada pela ausência de macroproposições indispensáveis ao processo narrativo. 

(T04) hitória  

Era uma vez a hitória do lobisome Ele era uma pessoa ele olhava a onde o Burro ia 
se deita. ai quando o Burro saiu ele Foi. nu carto do Burro e tirou a Roupa e se espojo 
no do Burro deit e la essa come sou a Fazer uma reza Fonte. aí ele se trofomava no 
lobisome e saia corri a atrás das Pessoas Para Pegar o Povo e se ele pega o Povo 
ele morde a Pessoa e sai puchando. 

O texto da primeira versão inicia-se com a fórmula fixada “Era uma vez” (cf. 

COSERIU, 1994, p. 129), própria da narrativa e a apresentação da história a ser nar-

rada, a do lobisomem, o que constitui uma Entrada-prefácio. Em seguida, apresen-

ta as circunstâncias da Situação inicial que levaram a pessoa/personagem a se 

transformar no lobisomem ao expor as relações semânticas de espaço (aonde o bur-

ro ia se deitar) e temporalidade (quando o burro saía) e a descrição das ações reali-

zadas pelo personagem até o momento da mudança para um lobisomem.  

Essa mudança configura o Nó (desencadeador), o elemento causador da si-

tuação de desequilíbrio. Como forma de explicitar essa circunstância, há uma breve 

descrição das ações que ele pratica com as demais personagens. Contudo, a histó-

ria finda nessas ações, o que leva o leitor a se questionar o que teria ocorrido em 

seguida às pessoas, ao próprio personagem, ou seja, faltam informações importan-

tes para tornar a história envolvente. 
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Essa ausência de informações pode estar relacionada ao fato de a lenda do 

lobisomem ser de amplo conhecimento. No entanto, como se está tratando de uma 

produção para um livro, o texto não apresenta informações de relevância para des-

pertar no leitor o interesse pela história narrada. 

Na análise da versão final, identificamos um aumento nos dados que contem-

plam as estruturas esperadas da sequência narrativa do gênero em estudo. Do total 

de vinte e duas (22) produções, dezenove (19) apresentaram as cinco macropropo-

sições que compôem o plano de texto, o que representa um porcentual de 83,4% 

dos dados. Verificamos, ainda, alterações nos dados que já contemplavam o plano 

de texto do gênero lenda na primeira versão, como se pode verificar em (T01), que, 

nessa versão final, apresentou uma significativa ampliação dos tópicos narrativos. 

 

(T01) A estrada mal assombrada 
Na fazenda Rio dos Angicos todo dia um menino ia soltar as cabras no curral 

porque seu pai mandava.  
um dia, ele ia por uma estrada. só tinha mato e pedra por todo lado, nenhuma 

casa por perto. as pessoas diziam que a estrada era mal assombrada se escutava al-
gumas coisas estranhas por lá.  

Na ida ele foi bem tranquilo, mas na volta, quando ia caminhando com as ca-
bras escutou um barulho muito forte e estranho como se fosse uma caminhão pas-
sando por cima das pedras.  

ele parou e ficou tentando imaginar de onde tinha vindo o barulho porque não 
viu ninguém por perto. e o barulho se repetiu.  

Nessa hora, ele começou a corre para casa, as cabras se soltaram e cada 
uma correu para um lado. ele nem ligou com isso queria era chegar logo em casa. 

Quando chegou ele disse para a sua mãe e os eu pai o que tinha acontecido. 
Ele pensava que o pai ia atrás para ver o que tinha acontecido. mas não. O pai brigou 
foi com ele porque ele perdeu as cabras e foi o pai quem teve que ia procurar por 
eles. mas o menino decidiu e nunca mais ele foi soltar a cabras sozinhos por essa es-
trada mal assombrada. 

 

Na versão final, percebe-se uma expansão do texto em relação à primeira 

versão, o que leva ao agrupamento de proposições através da utilização de parágra-

fos. Desse modo, ocorre uma ampliação significativa das informações presentes no 

texto. 

Na Situação inicial, nota-se o aparecimento da relação de espaço (Na fa-

zenda Rio dos Angicos), seguida da temporalidade, alterada em relação ao primeiro 

texto (todo dia) para atribuir uma circunstância de equilíbrio, o que explicita uma ati-

vidade rotineira do personagem (um menino ia soltar as cabras no curral porque seu 

pai mandava), enquanto na primeira versão essa informação não está totalmente 

explicitada. Percebe-se a continuação do uso do conector “porque”. Contudo, nesse 

caso, o elemento foi utilizado estabelecendo a relação de causa almejada pelo in-
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formante. Assim, nesta versão houve um entendimento sobre a utilização desse 

marcador linguístico.  

O segundo parágrafo dá continuidade ao início do processo narrativo, iniciado 

por outra expressão de temporalidade (um dia) que sinaliza a passagem de tempo 

na narrativa para determinado dia, bem como a inserção do espaço “por uma estra-

da” contribui para a mudança do aspecto geral para o mais específico. Depois, per-

cebe-se o encaixamento da sequência descritiva referente ao espaço onde o perso-

nagem se encontra (só tinha mato e pedra por todo lado, nenhuma casa por perto) 

e, nesse processo, dá margem para o estabelecimento da tensão (as pessoas dizi-

am que a estrada era mal assombrada se escutava algumas coisas estranhas por lá) 

que leva ao estabelecimento do núcleo do processo narrativo. 

O estabelecimento da macroprosição Nó (desencadeador) é realizado no 

terceiro parágrafo. Nele, o narrador apresenta o elemento de desequilíbrio constituí-

do pelo barulho. Na primeira versão, esse elemento participa do processo narrativo. 

No entanto, nessa versão final, o escrevente aumenta a descrição do barulho (um 

barulho muito forte e estranho como se fosse uma caminhão passando por cima das 

pedras) com o propósito de intensificar a ideia de medo que objetiva imprimir em sua 

narrativa. Assim, ele obteve um conhecimento maior sobre uma organização da nar-

rativa que desperte no leitor as sensações almejadas. 

A Re-ação aparece nos quarto e quinto parágrafos, em que o escrevente 

apresenta as ações realizadas pelo menino e pelas cabras. Nas informações pre-

sentes nessa macroproposição, percebe-se uma maior organização com respeito a 

esse momento da narrativa, em que se percebe um número maior de eventos narra-

tivos (primeiramente, ele para, tentando imaginar o de onde viera o barulho, mas o 

barulho se repente e ele corre, assim como as cabras). Para isso, utiliza-se da mu-

dança de parágrafos, da pontuação e dos marcadores aditivos (a utilização do “e”) e 

temporais (nessa hora, logo), prototípicos da sequência narrativa. 

No sexto parágrafo, o escrevente apresenta o Desenlace e a Situação final. 

Na primeira dessas macroproposições, ele acrescenta as informações de que ao 

narrar ao pai o que tinha acontecido ao personagem, o pai dele brigou e teve de 

procurar as cabras, o que o faz tomar uma decisão, a qual encaminha para a trans-

formação aparente na situação final por meio da informação de que o menino nun-

ca mais foi soltar as cabras, sozinho, pela estrada mal-assombrada. Nota-se a tran-

sição entre o desenlace e a situação final marcada pelo uso do organizador aditivo 
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“e”. Desse modo, há uma inserção de novas informações com o propósito de explici-

tar cada estrutura narrativa. Percebe-se, com essas informações, o objetivo de tor-

ná-la mais envolvente ao leitor com a elaboração do enunciado “Ele pensava que o 

pai ia atrás para ver o que tinha acontecido. mas não”, em que é possível notar um 

anseio por criar uma expectativa no interlocutor no primeiro enunciado e, em segui-

da, dissipá-la através da frase “mas não”.  

Logo, o texto da versão final apresentou uma organização significativa em re-

lação à primeira versão. Percebe-se, claramente, a aplicação da oitava operação de 

retextualização, de reordenação tópica do texto e reorganização da sequência narra-

tiva proposta por Marcuschi (2010), por meio dos seguintes pontos:  

• Reorganização do texto em parágrafos, em virtude da ampliação do 

grau de complexidade da história; 

• Algumas informações do texto da primeira versão foram reorganizadas, 

obedecendo à estrutura narrativa, como a apresentação do nó, adiado 

em razão da observância desse aspecto em um espaço mais distante 

do início do texto; 

• As relações semânticas prototípicas da narrativa foram utilizadas em 

maior quantidade, sobretudo as relações de temporalidade (todo dia, 

um dia, na ida, na volta, nessa hora, logo, quando) e espaço (Na fa-

zenda Rio dos Angicos, uma estrada, onde, casa). 

• As macroproposições que compõem a sequência narrativa foram mais 

explicitadas, sobretudo com respeito às informações pertinentes a cada 

estrutura tópica do narrar, a exemplo da situação inicial, em que foi 

inserida a relação de espaço; 

• Ao utilizar essas configurações mais voltadas para o texto narrativo, 

sobretudo a relação de espaço, temporalidade e o detalhamento de in-

formações como o nó, núcleo da narrativa, o escrevente tornou sua 

história mais adequada ao gênero lenda e à situação comunicativa pú-

blica proposta ao projeto de elaboração de histórias para um livro. 

 

Com relação às discrepâncias de configuração de plano de texto da primeira 

versão, as produções finais apresentaram uma relativa homogeneidade nessa cons-

tituição. Assim, do total de vinte e dois (22) textos da versão final, além dos dezeno-
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ve (19) que contemplaram as cinco macroproposições, foram identificados as se-

guintes planificações: 

I. Um (01) demonstrou a utilização de Situação inicial, Nó, Re-ação e De-

senlace;  

II. Um (01) fez uso de Situação inicial, Nó, Desenlace e Situação final;  

III. Um (01), apresentou Situação inicial e Situação final;  

IV. E cinco (05) contemplaram as cinco macroproposições com o acrésci-

mo do Fechamento. 

A razão para essa mudança na constituição dos planos de texto está relaci-

onada à intervenção após a primeira atividade de produção do gênero lenda. Nessa 

fase, foram realizadas atividades de reescrita voltadas, sobretudo, para a mudança 

de estilo em decorrência da situação pública de produção apresentada aos aprendi-

zes por meio da elaboração de um livro para o acervo da biblioteca escolar. Dessas 

atividades, destacamos a retextualização por meio da oitava operação proposta por 

Marcuschi (2010), que diz respeito à reorganização das produções de modo a ade-

quá-las à sequência narrativa e seus aspectos a partir da reordenação dos tópicos e 

o estabelecimento das relações semânticas e sintáticas prototípicas do processo 

narrativo. Assim, a partir do planejamento da versão final através de um quadro es-

pecífico (v. subcapítulo 4.3.11), houve uma maior observação a respeito da organi-

zação de um texto narrativo pelos escreventes. 

A seguir, observaremos os dados de (T04) a fim de destacar o papel da retex-

tualização para o acréscimo de macroproposições e, assim, a constituição de um 

plano de texto que contribui para uma narrativa mais organizada. 

(T04) O lobisomem 

Era uma vez, numa fazenda bem distante da cidade, um homem que morava lá junto 
com sua família. Ele era uma pessoa normal com esposa e filhos, mas tinha noites 
que ele se transformava. Esse homem olhava onde o burro da fazenda ia se deitar. 
Quando o burro saía do lugar, de madrugada, ele ia até lá e se espojava, se deitava 
no lugar onde o burro estava. Então, ele fazia uma reza bem forte, tirava a roupa e se 
trasfomava no lobisomem, meta homem meta lobo Depois ele saia correndo atrás das 
pessoas, uivando, mordia e saía puxando para um lugar onde ele se escondia as 
pessoas achavam que iam morre. Mas ele não matava as pessoas, elas só ficavam 
desacordadas. Quando as pessoas acordavam não sabiam o que tinha acontecido 
com elas. E quando amanhecia o dia, com galo cantando, ele voltava para o normal e 
ninguém desconfiava de nada.  
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Na versão final, a Situação inicial apresenta a relação de temporalidade utili-

zada na primeira versão, acrescida do espaço mais específico onde se desenvolveu 

a história (numa fazenda bem distante da cidade) e a descrição do personagem (um 

homem que morava lá junto com sua família. Ele era uma pessoa normal com espo-

sa e filhos). Ainda nessa primeira macroproposição, o trecho “mas tinha noites que 

ele se transformava”, através do uso do conector “mas”, introduz uma situação que 

se opõe à informação anterior e expõe uma situação inicial marcada sob tensão. 

O Nó (desencadeador) diz respeito ao momento de transformação do perso-

nagem em lobisomem e, com isso, gera uma tensão na história, demarcada de ma-

neira incisiva na descrição das ações realizadas pelo lobisomem. Nessa versão, o 

escrevente utilizou as informações que constavam na primeira produção.  

Com relação à macroproposição Re-ação ou avaliação, o informante acres-

centou-a na versão final por meio do enunciado “as pessoas achavam que iam mor-

rer”. Percebe-se uma forma curta de exposição dessa estrutura, o que mostra uma 

observação pelo escrevente da necessidade da re-ação, mas faltou-lhes o que dizer, 

isto é, quais informações apresentar no texto, o que levou a uma ampliação curta 

dessa estrutura da sequência narrativa. 

O Desenlace é composto pelos enunciados “Mas ele não matava as pessoas, 

elas só ficavam desacordadas. Quando as pessoas acordavam não sabiam o que 

tinha acontecido com elas.” Percebe-se, nesse trecho, o uso do conector “mas” para 

atribuir uma oposição ao enunciado anterior em uma espécie de quebra de expecta-

tiva e a afirmação de que o lobisomem não matava as pessoas, elas ficavam desa-

cordadas e não se lembravam, no dia seguinte, o que lhes tinham ocorrido resolve a 

situação das possíveis vítimas do lobisomem. 

Já a introdução do organizador linguístico aditivo “e” marca a transição do de-

senlace para a Situação final com a informação de que, no dia seguinte, o lobiso-

mem voltava ao seu estado normal (tornava-se homem novamente) e ninguém des-

confiava sobre sua identidade e as consequências dessa mudança, o que marca a 

situação final, cujo processo caracteriza a volta do equilíbrio apresentado na situa-

ção inicial. 

Assim, houve uma significativa mudança da versão final em relação à primei-

ra, com relação ao uso das macroproposições da sequência narrativa. Nesse pro-

cesso de mudança, percebe-se: 
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• A inserção de novos tópicos para a organização do texto adequado à 

sequência narrativa: de um texto que apresentava duas das macropro-

posições indispensáveis no processo narrativo, na versão final, ampli-

ou-se o uso para as cinco macroproposições prototípicas da sequên-

cia, constituindo-se um exemplar adequado ao plano de texto espera-

do após a intervenção; 

• Com essa inserção, as relações recorrentes da sequência narrativa e 

do gênero lenda foram significativamente ampliadas, a exemplo dos 

organizadores de espaço e, sobretudo, temporais; 

• Ainda que o texto não apresente parágrafos demarcados pelo espaço, 

conforme se pode verificar no texto original em anexo, o uso dos orga-

nizadores linguísticos presentes no texto da versão final (a exemplo 

dos organizadores já citados no tópico anterior, bem como os de con-

tra-causa – mas - e aditivos – e -, além do uso da pontuação) permitiu 

compreender a dinâmica da narrativa. 

• Assim, por meio da atividade de retextualização, responsável pelas 

mudanças na organização da sequência narrativa, tem-se um texto 

mais organizado e com todas as macroproposições que contemplam o 

plano de texto do gênero lenda. 

Conforme se pode verificar nos dados apresentados, a retextualização a partir 

da oitava operação do modelo apresentado por Marcuschi (2010) contribuiu para 

uma maior segmentação da narrativa nos planos de textos que apresentaram as 

macroproposições prototípicas do gênero lenda e, desse modo, permitiu a adequa-

ção dos tópicos na sequência narrativa. Em relação aos dados que não apresenta-

ram todas as macroproposições, a reorganização implicada na oitava operação 

oportunizou o desenvolvimento das produções e a formação do plano de texto que 

contempla as estruturas identificáveis no processo narrativo. 

Nos subcapítulos a seguir, veremos como se deu a ampliação das macropro-

posições da versão final em relação à primeira, de forma mais específica, a partir da 

análise separada de cada macroproposição. 
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5.2 Macroproposição: Situação inicial 

 

O momento que abre o limite do processo narrativo é a Situação inicial. 

Nessa fase, são apresentadas as circunstâncias que conferem um aparente equilí-

brio na história. Geralmente, são apresentados os aspectos temporais e espaciais, e 

um personagem que se configura no núcleo central da trama narrativa. 

Nos quarenta e quatro (44) textos que compõem o corpus da nossa análise, 

sendo vinte e dois (22) da primeira versão de escrita, e outros vinte e dois (22) da 

versão final, a distribuição dessa macroproposição deu-se conforme o apresentado 

no gráfico seguinte. 

 

 
Gráfico 2: Distribuição das ocorrências da macroproposição situação inicial nas duas versões do corpus 
Fonte: Autoria própria 

 

A situação inicial é de conhecimento bastante difundido entre os falantes 

que realizam o processo de narrar, sobretudo, as narrativas de ficção em que se in-

sere o gênero lenda. Casualmente, ao iniciarem uma narrativa desse tipo, os falan-

tes utilizam a fórmula “Era uma vez” ou “Uma vez”. Apesar disso, o gráfico mostra 

que 86,4% utilizaram a situação inicial, enquanto 13,6% não fizeram uso dessa se-

quência que introduz o processo narrativo. Já na versão final, a utilização corres-

ponde a 100% do corpus. 

Apresentamos, a seguir, um exemplo extraído do corpus a fim de verificar o 

motivo para a não utilização desta macroproposição na primeira versão e o que con-

tribuiu para a mudança na versão final, cuja estrutura aparece explicitada. 
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(T03) Flozinha a Rainha das matas 
flozinha euma menina dos cabelos longos ela e uma menina muito má ela e a rainha 
das matas sé você ouvir um asobeio não Emite pois ela vai la e da uma piza com os 
cabelo dela os cabelo dela ela da chicotada com os cabelo se você for atirar de es-
pingarda você tem que leva um pacote de fumo ai você pode ir embora atirar de es-
pingarda. 

 

Apesar da recorrência nos textos narrativos do aparecimento da sequência 

descritiva, nota-se na primeira versão do texto, a presença fortemente marcada da 

descrição por meio da operação de pré-tematização ou ancoragem (v. subcapítulo 

2.1.4), cujo ser é imediatamente definido a partir dos enunciados “flozinha euma 

menina dos cabelos longos ela e uma menina muito má ela e a rainha das matas”. 

Logo, pode-se afirmar que essa sequência figura na narrativa e tem relevância no 

processo do narrar. Contudo, não há uma relação de temporalidade e uma dinâmica 

no transcorrer do texto que aponte uma narração de ações e/ou eventos e não se 

percebe um encaixamento de sequência narrativa que abra o processo, através da 

introdução de um verbo no pretérito perfeito ou imperfeito ou, ao menos, um verbo 

que denote ação. 

Ademais, as informações apresentadas em seguida sugerem conselhos ao in-

terlocutor (sé você ouvir um asobeio não Emite pois ela vai la e da uma piza com os 

cabelo dela os cabelo dela ela da chicotada com os cabelo se você for atirar de es-

pingarda você tem que leva um pacote de fumo ai você pode ir embora atirar de es-

pingarda) e marca o tom de diálogo com o leitor. Portanto, esses enunciados figuram 

como uma sequência dialogal. 

A possível razão para essa forma de produção da lenda pode estar associado 

a um modo recorrente de se referir ao gênero. Não raro, muitos falantes, ao serem 

questionados se conhecem determinada lenda – sobretudo, no que se refere a seres 

metamorfoseados ou espíritos, como a Florzinha -, respondem afirmativamente e, no 

lugar de utilizar o processo de narrar a lenda a partir da explicação do surgimento ou 

da experiência vivida envolvendo o ser, detêm-se em uma caracterização sobre 

quem é o ser, como é, o que faz esse ser de extraordinário. Como as produções 

dessa versão estavam relacionadas ao reconto de um texto apresentado oralmente 

por um falante da comunidade, acredita-se que essa forma de apresentar o texto 

está relacionada a essa performance. 
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Já na versão final, após a retextualização, os dados de (T03) apresentam a 

seguinte configuração. 

 

(T03) Flozinha a rainha das matas 
Na serra de Santana, alguns anos atrás, Dois meninos foram caçar, na noite.  
De repente eles encontraram flozinha.  
Flozinha é a rainha Das matas. Ela é uma menina Dos cabelos longos.  
Muita gente diz que quando você escutar um assobio na mata e ela. Quem for caçar 
tem que levar um Pacote De fumo. Quando volta lá no lugar que deixou o fumo e ele 
não estiver mais lá foi ela quem pegou mas  se você não levar ela pode dar uma sur-
ra em você com os cabelos dela.  
Mas os meninos não levaram o fumo. Quando eles viram a flozinha tem tavam atirar 
nela uma pedra. A pedra atravessou ela. Mas ele não morreu Porque ela é tipo invisi-
vel. As pessoas não pode tocar nela.  
Nessa hora eles correram.  
A flozinha De uma surra nelas com os cabelos dela que parece cipó. 

 

Na versão final, o escrevente retextualizou a sua história e apresentou as in-

formações prototípicas da situação inicial, nesta ordem: relação de espaço (Na ser-

ra de Santana), temporalidade (alguns anos atrás), personagens centrais da trama e 

indicação de uma ação inicial (Dois meninos foram caçar) e organizador temporal 

(na noite).  

Comparado à primeira versão, a produção final apresentou as informações 

pertinentes ao início de um percurso narrativo. E quanto à sequência descritiva, 

identificada na primeira produção, nota-se a presença das mesmas informações, 

porém adiadas para após a indicação das circunstâncias de introdução da situação 

inicial (recurso implicado na oitava operação de retextualização), contemplada ainda 

nessa macroproposição. 

Ainda com respeito à situação inicial, identificamos 27% dos dados que, na 

primeira versão, apresentaram somente a circunstância temporal e a personagem 

principal da trama narrativa. Contudo, na versão final, houve o acréscimo da relação 

de espaço. Exemplificam esses dados os seguintes fragmentos. 

 

PRIMEIRA VERSÃO VERSÃO FINAL 
 
(T06) em uma moite de lua cheia uma nenina 
se batisou 
 

 
(T06) Há muitos anos atrás, na serra, uma 
menina de dez anos se batizol 

 
 
(T12) Uma noite Bareco foi Cassar mas novi-
nho irmão dele 
 

 

(T12) Uma noite, um rapaz chamado boneco 
foi caçar com seu irmão chamado novinho 
numa fazenda. 
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(T16) Era uma vez uma velhinha que era 
visitada pelo Batatão, 

 

(T16) Era uma vez, na Serra da Gameleira. 
Ha muito tempo atrás, uma velhinha que ti-
nha uma cachorrinha que era a Proteção 
Dela. 

 
 
 
(T17) um dia seu julho foi atrás das vacas do 
patrão 

 

(T17) um dia na melosa, seu julio foi átras 
das vacas do patrão num cavalo. 

 
Quadro 16: Fórmula introdutória da Situação inicial 1. 
Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com o que vimos em Cascudo no subcapítulo 2.2.2, o gênero len-

da possui, dentre seus aspectos, a fixação geográfica. Logo, a explicitação do espa-

ço na narração do gênero contribui para o (re)conhecimento da comunidade que a 

divulga. E, atrelado à proposta desta intervenção de produção de lendas conhecidas 

por determinada comunidade, o duo espaço e tempo configuram um pertinente es-

copo para a observação da transmissão e conservação dessas histórias. Assim sen-

do, os fragmentos da versão final foram retextualizados com o propósito de inserir a 

relação de espaço. Juntamente com essa informação, os escreventes reorganizaram 

as informações constantes na primeira versão e detalharam a situação de equilíbrio, 

exceto pelo fragmento de (T17), em que houve somente a inserção do espaço. Nota-

se também a nomeação do espaço em (T16) e (T17), uma fórmula utilizada em 50% 

dos dados da versão final, e a generalização em (T06) e (T12), que constituem o 

modo como 41% inseriram a relação de espaço. 

Os exemplos a seguir apresentam uma fórmula utilizada para iniciar os textos 

da primeira versão. Neles, percebe-se a utilização de expressões que remetem a 

não assunção dos enunciados pelos informantes e atribuem um tom de boato às 

histórias narradas. 

 

PRIMEIRA VERSÃO VERSÃO FINAL 
 
(T13) Dona Creusa dice que numa cidade do 
interior da paraiba uma pessoa em sonho 
durante uma Noite mal dormido com dor de 
dente 
 

 

(T13) No interior da Paraiba, há muito tempo 
atrás, existia um cidadão que tinha vários 
filhos. 

(T14) conta na serra da gameleira que por lá 
exsiste um fogo que passa para o lado para 

(T14) um Homem, ceRTta vez ia subindo a 
seRRA como costumava Fazer quase toda 
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outro a sustando as pessoas Noite 
(T15) Era uma vez pq muita gente dizia que 
na cidade de Lages do Cabugi muita gente 
dizia que em Lages na Igreja diz o pv que Em 
baixo da Igreja avia uma cama da baleia anti-
gamente 
 

(T15) Em Lajes do Cabugi, antigamente, algo 
bem Estranho perto da igreja matriz 

(T18) Por ai existe a história do chupa cabra 
 

(T18) Por aQui em caiçara do rio dos ventos e 
por outros lugares por perto as pessoas criam 
animais em suas casas. 

Quadro 17: Fórmula introdutória da Situação inicial 2 
Fonte: Autoria própria 

 

Os termos “disse que”, “conta que”, “pq muita gente dizia”, “diz o pv”, e “por aí 

existe” remetem a um relato a partir de um boato e atribuem a afirmação dos enun-

ciados a um sujeito não identificado na narração, exceto pelo trecho de (T13). Nas 

versões finais retextualizadas, há o apagamento desses vocábulos e, no lugar deles, 

tem-se uma assunção a partir da forma da narração em terceira pessoa e a adequa-

ção dos tópicos ao modo prototípico do narrar, inclusive, através da contextualização 

dos referentes, como ocorre em (T18). 

Como vimos na apresentação dos dados recorrentes na situação inicial, há 

o conhecimento a respeito da inserção da macroproposição na primeira versão. No 

entanto, a apresentação das informações foi realizada de forma curta e, em alguns 

dados, com uma introdução que remete os enunciados a outros sujeitos, o que leva 

a pressuposição de uma escrita estritamente ligada ao processo do reconto literal 

das histórias narradas por falantes da comunidade onde os escreventes encontram-

se inseridos. Já na versão final, os escreventes tornam-se locutores efetivos de suas 

produções textuais e isso implica na mudança de apresentação da situação inicial 

por meio da narração em terceira pessoa e da inserção das informações necessá-

rias à compreensão do começo do processo narrativo. 

 

5.3 Macroproposição: Nó (desencadeador) 

 

No gênero lenda, o Nó (desencadeador) está associado, geralmente, ao 

elemento que circula entre o real e a ficção e provoca a identificação do texto como 

um exemplar do gênero em questão. Comumente, esse nó diz respeito a uma cir-

cunstância que provoca medo, aflição no interlocutor. 

Em relação a essa fase da narrativa, houve a seguinte distribuição: 
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Gráfico 3: Distribuição das ocorrências da macroproposição nó desencadeador nas duas versões do 

corpus 
Fonte: Autoria própria 

 

Os dados apontam um porcentual de 16,6% que não apresentaram o nó (de-

sencadeador), enquanto 83,4% apresentaram essa macroproposição na primeira 

versão. Já na final, ocorreu uma ampliação para 100% dos dados que contemplam 

essa estrutura na narrativa. 

Com relação a um exemplar que não apresentou a macroproposição do nó, 

apresentamos os dados de (T15), cuja estrutura foi contemplada na versão final. 

 

(T15) Era uma vez pq muita gente dizia que na cidade de Lages do Cabugi muita 

gente dizia que em Lages na Igreja diz o pv que Em baixo da Igreja avia uma cama 

da baleia antigamente. Fim 

 

Na primeira versão, o informante introduziu a situação inicial a partir da for-

ma ‘Era uma vez’, explicitando que apresentará uma narração, seguida da expres-

são (pq muita gente dizia) para expressar que o autor do reconto ou o informante 

desse autor reproduz um boato, a descrição do local onde se transcorreu o boato e, 

por fim, o objeto misterioso. 

Entretanto, o informante não dá continuidade ao texto para explicitar se esse 

objeto é motivo para uma perturbação na história. Nesse sentido, o texto apresenta 

somente uma macroproposição, a situação inicial, e assim aproxima seu texto de 

um relato inacabado, o que o distancia do contexto do gênero lenda e sua planifica-

ção por meio da sequência narrativa.  
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Na versão retextualizada, os dados de (T15) são apresentados da seguinte 

forma: 

 

(T15) A cama da baleia 
Em Lajes do Cabugi, antigamente, algo bem Estranho perto da igreja matriz. 
Quando as pessoas iam rezar na igreja, principalmente entre junho e julho, ouviam 
um tremor na terra. 
algumas ficavam apavoradas com medo de que o mundo fosse acabar. algumas dizi-
am que era o vulcão adormecido (o Pico do Cabugi) que Entrava em Erupção e ia le-
var a cidade toda para baixo da terra. mais o que se acreditava mais era que na ver-
dade Em baixo da igreja tinha uma cama de baleia e que o tremor de terra era quan-
do a baleia se mexia Quando esse tremor acontecia nesse período, as pessoas mor-
riam de medo de ir para a igreja e até os dias de hoje ninguém sabe ao certo se tinha 
a cama da baleia ou não. 
 

Após a retextualização, momento em que o informante refletiu sobre a organi-

zação do texto através da sequência narrativa, há o acréscimo de um nó, que gira 

em torno de um tremor. A partir da forma como é estruturado o texto, percebe-se 

que, na tentativa de estabelecer o elemento de desequilíbrio na narrativa, o falante 

apresenta, primeiramente, o tremor e, depois, estabelece as reações das pessoas 

não somente em relação a esse tremor, mas, sobretudo, em relação à dúvida a res-

peito da causa do tremor, que faz com que os fiéis não queiram frequentar a igreja 

no período em que ocorre esse fenômeno. E, por essa razão, o informante deslocou 

a expressão “cama da baleia” para outra macroproposição do texto. 

Além de (T15), não apresentaram o nó (desencadeador) os dados de (T04) 

em razão de um texto que não configura no plano narrativo, e (T05) em decorrência 

de problemas de ortografia que prejudicam a compreensão do texto. Contudo, na 

versão final, esses dados contemplaram a macroproposição do desequilíbrio na tra-

ma narrativa. 

Convém assinalar a recorrência da utilização do conector “mas” para apresen-

tar a inserção do desequilíbrio. Na primeira versão, 9% dos dados apresentaram es-

sa fórmula, conforme o exemplo de (T19), que faz essa utilização através da grafia 

“mais” como sinônimo do marcador de contra-causa. 

 

(T19) “Mais um dia um dos seus amigos peões de sua fazenda robou sua grande contia em 
dinheiro”. 
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Já na versão final, 55% dos dados demonstraram a preferência por esse re-

curso para introduzir uma situação que quebra o equilíbrio apresentado anteriormen-

te em seus textos e introduz o nó, conforme os fragmentos de (T08) e (T16). 

 

(T08) “Mas umdia elisubil Na Porteira Para brincar e ela estavafechada”. 

(T16) “Mas a cachorrinha não Deixava o Moço Entrar e Isso aconteceu Por trêz Dias.” 

 

Diante dessas informações, percebe-se um amplo conhecimento pelos escre-

ventes a respeito de uma circunstância de desequilíbrio presente no gênero lenda, 

causada por um elemento sobrenatural. Do total dos vinte e dois (22) textos, três 

(03) deles, os textos (T03), (T04) e (T15), não apresentaram o nó, porém, no pro-

cesso de retextualização, realizaram a inserção. 

 

5.4 Macroproposição: Re-ação (ou Avaliação) 

 

Essa macroproposição está relacionada ao curso dos acontecimentos desen-

cadeados pela perturbação apresentada no nó. Trata-se de ações voltadas para a 

busca de uma resolução do desequilíbrio e, assim, restaurar uma nova ordem na 

situação final. 

Nas duas versões dos dados analisados, a Re-ação foi distribuída nas se-

guintes proporções: 

 
Gráfico 4: Distribuição das ocorrências da macroproposição re-ação nas duas versões do corpus 
Fonte: Autoria própria 
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Conforme se pode verificar no gráfico, 63,6% dos textos da primeira versão 

apresentaram a Re-ação, enquanto 36,4% não desenvolveram ações que colabo-

rem para o curso dos acontecimentos em um plano narrativo de um gênero como a 

lenda. A razão para a não utilização dessa estrutura está relacionada, sobretudo, a 

textos muito curtos que comprometem o sentido pretendido do texto. O texto a se-

guir demonstra que há ausência da macroproposição Re-ação. 

 

(T13) Dona Creusa dice que numa cidade do interior da paraiba uma pessoa em so-
nho durante uma Noite mal dormido com dor de dente uma Voz que Falava de botija 
que é sua e Assim foi feito e dias depois o Cidadão aparecia a bostado trocando na 
Cidade moedas de ouro de grande Valor passando essa fortuno anos depois para os 
seus filhos o essa botija ainda é visja por essos lados mas o problema e que nal é 
qualquer pessoe que ver ume boti já so se jar uma pessoe especial. 

 

Como é possível notar nesse exemplo, a primeira versão apresenta uma voz 

que funciona como introdução para a problemática (a hipótese de uma botija que 

seria para o protagonista). Entretanto, não há a indicação das ações desencadeadas 

por essa perturbação. Desse modo, a narrativa pula a macroproposição da Re-ação 

e segue direto para o desenlace (e assim foi feito), sem apresentar as circunstâncias 

que levaram a essa resolução.  

Esse exemplo representa 18% dos textos que apresentaram o nó desencade-

ador na primeira versão, porém não mostraram as reações desencadeadas pelo de-

sequilíbrio. Outros 14% não apresentaram Re-ação na primeira versão porque não 

havia um elemento de desequilíbrio, conforme o exemplo T15 que consta na análise 

sobre o nó desencadeador, mas, na versão final, explicitaram as reações em decor-

rência do aparecimento de uma perturbação na narrativa. 

Já na versão final, os textos com a sequência da Re-ação ampliaram para um 

percentual de 91,9% e evidenciam uma melhor compreensão pelos informantes 

acerca da necessidade de apresentar as ações desencadeadas pela perturbação e, 

assim, atender à estrutura composicional do texto narrativo. 

Examinemos os dados de (T13) na versão final com o propósito de observar 

como se deu a inserção dessa proposição. 

 

(T13) A botija 
No interior da Paraiba, há muito tempo atrás, existia um cidadão que tinha vários fi-
lhos.  



126 

 

 O sujeito era muito pobre vivia numa casinha de taipa e mal tinha como sustentar os 
seus filhos. 
Um dia, ele estava com dor de dente e foi se deitar para ver se a dor passava. 
A noite, ele teve um sonho. ele escutou uma voz que falava que tinha uma botija para 
ele. Essa voz disse onde estava a botija. Era numa fazenda embaixo de um pé de ju-
azeiro. 
Ele então resolveu procurar a botijia. Andou pela fazenda atrás desse cajueiro, quan-
do encontrou começou a cavar por perto cavou cavou e assim foi feito.  
ele encontro a botija.  
Dias depois o cidadão apareceu pela cidade trocando moedas de ouro de grande va-
lor. Ele ficou muito rico. 
Mas depois ele morreu 
porém os filhos herdaram a fortuna e não voltaram para a miséria.  
Aproveitaram bastante o dinheiro que o pai deles deixou. 
essa botija ainda é vista lá pelo lados da paraiba.  
Mas o problema e que so ver uma botija uma pessoa muito especial. 

 

Após a atividade de retextualização, a versão final ampliou em relação ao 

número de informações e, assim, apresentando as ações desencadeadas depois 

que a voz informara ao protagonista sobre a botija. Nesse sentido, a Re-ação con-

siste nas informações: o protagonista resolver procurar a fortuna, ir até a fazenda, 

cavar para encontrar essa botija. E a informação foi inserida no tópico narrativo cor-

respondente, o que demonstrou a atenção à ordem dos acontecimentos em sua pla-

nificação textual por meio da observação sobre as estruturas narrativas que já exis-

tiam no texto e a necessidade de apresentar as informações pertinentes à compre-

ensão do sentido completo do texto através da elaboração de um texto mais organi-

zado. 

Contudo, as informações da macroproposição Re-ação apareceram de forma 

muito curta. Esse modo de apresentação dessa estrutura foi recorrente em 50% do 

total dos dados da versão final, o que nos leva a perceber a dificuldade dos escre-

ventes em ampliar suas histórias de modo a envolver o leitor. E isso se deve à falta 

de prática em escrever textos narrativos com um maior desenvolvimento dos tópicos. 

Apesar disso, identificamos um número maior de eventos narrativos em (T14) 

na versão final. 

 

(T14) nesse momento ele acelerou o carro morrendo de medo. E o fogo ia seguindo ele. ele acelerou 
e parecia que o fogo aumentava ele se tremia de medo sem saber o que fazer  pedia ajuda a deus e 
a todos os santos que se lembrava e o fogo ATRÁZ numa certa hora ele teve coragem e olhou para 
traz  
 

É possível notar nesse trecho a compreensão realizada pelo escrevente sobre 

a organização dos tópicos da sequência da narrativa nessa versão, em que há a 
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presença de eventos que conferem dinamismo ao fluxo da narrativa. A inserção 

dessa fórmula ocorreu também em (T01) na versão retextualizada. 

Logo, a Re-ação na versão final foi inserida em seis (06) dos oito (08) textos 

que não contemplavam a proposição, apesar dela se apresentar muito curta nas nar-

rativas, resultado da falta de “ter o que dizer” (cf. Geraldi, 2003) nos textos, ocasio-

nado pelo processo de produção que tinha por base o reconto de uma história nar-

rada por outros locutores. 

 

5.5 Macroproposição: Desenlace  

 

O Desenlace está associado à resolução do nó perturbador. Essa resolução 

pode ser totalmente concluída ou servir de preanunciação sobre o que o leitor vai 

encontrar na situação final.  

Em relação a essa macroproposição, a distribuição dos dados ocorreu nas 

seguintes porcentagens: 

 
Gráfico 5: Distribuição das ocorrências da macroproposição desenlace nas duas versões do corpus 
Fonte: Autoria própria 

 

Os dados da primeira versão apresentaram um total de cinco (05) textos sem 

o Desenlace, o que representa 22,7%, enquanto dezessete (17) ou 77,3% explicita-

ram essa macroproposição em suas primeiras produções, o que demonstra o co-

nhecimento pela maioria dos escreventes sobre a necessidade de se resolver o de-

sequilíbrio nas histórias narradas. Já na versão final, a partir de uma maior atenção 
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sobre os tópicos indispensáveis na sequência narrativa, houve a inserção do desen-

lace em 100% dos dados analisados. 

O texto que observaremos adiante demonstra a ausência do Desenlace na 

produção inicial, ao passo que na produção final ocorreu a inserção dessa estrutura. 

 

(T21) Os dois cachorros pretos 
Uma vez uma mulher ia pra fazenda sozinha a noite quando viu dois cachorros pretos 
perto de uma porteira tava muito escuro dava pra ver só olhos vermelhos dos cachor-
ros ela correu pra casa e nunca mais andou sozinha na estrada a noite. 
 

O texto acima é constituído pelas macroproposições Situação inicial, marcada 

pelo enunciado “uma vez uma mulher ia pra fazenda a noite”, o Nó se faz presente 

nos enunciados “quando viu dois cachorros pretos perto de uma porteira tava muito 

escuro dava pra ver só olhos vermelhos dos cachorros”, a Re-ação aparece no fra-

gmento “ela correu para casa” , seguido do conector aditivo “e”, que funciona como 

elemento de transformação para Situação final, em que o escrevente apresenta a 

informação de que a personagem “nunca mais andou sozinha pela estrada a noite”. 

Contudo, faltam informações que comprovem o que motivou o fato de essa perso-

nagem nunca mais ter andado sozinha. Assim, faltou a resolução do desequilíbrio 

que permitiu a construção dessa nova situação apresentada no final do texto em re-

lação à situação inicial. 

A versão final do escrevente aparece da seguinte forma após a atividade de 

retextualização. 

 

(T21) Os dois cachorros pretos 
uma vez uma mulher tinha vindo ASSistir televisão na praça por que nessa época só 
tinha televisão em poucas casas da cidade Quando ela voltava para casa na Fazenda 
viu dois cachorros pretos de uma porteira era muito Escuro a Estrada ela viu Aqueles 
olhos vermelhos pertos dela eles estavam Perto de uma Porteira Foi Então que ela 
correu para casa ASSustada sem olhar pra trás Quando ia passando por outra portei-
ra, ela viu dois Bois presos Amarrados pelo rabo depois que chegou em casa ela dis-
se pra sua Familia no outro dia, ela contou para outras pessoas que Disseram já ter 
visto esses cachorros também e ela nunca mais teve coragem de ir sozinha A noite 
pra casa nessa Estrada. 
 

Verificamos que o escrevente de (T21), na primeira versão, suprimiu a propo-

sição em questão, mas na versão final insere as informações pertinentes a esse as-

pecto por meio dos enunciados “depois que chegou em casa ela disse pra sua Fami-

lia no outro dia, ela contou para outras pessoas que Disseram já ter visto esses ca-

chorros também”. É interessante observar a forma implícita de introdução do Desen-



129 

 

lace, pois a compreensão da resolução do nó é compreensível ao se considerar o 

fato de a personagem ter contado à família e a outros sujeitos e verificar que o even-

to ocorrera outras vezes, o que faz com que a personagem não tenha mais coragem 

de andar sozinha pela estrada à noite. 

Vale destacar que dos cinco (05) textos da versão inicial sem Desenlace, 

quatro (04) também não explicitaram a re-ação e três (03) deles não apresentaram 

um nó, o que leva a ausência de macroproposições que comprometem o processo 

narrativo. Ao passo que na versão final, esse problema foi solucionado através da 

inserção dessas estruturas. Logo, o processo narrativo evidencia-se pela correlação 

das proposições no plano de texto narrativo e, ao não evidenciar a re-ação dos per-

sonagens, não há possibilidade de inserir uma resolução para o desequilíbrio que 

ora não existe na trama, ora não apresenta um personagem que leve ao processo 

resolutivo do nó. 

 

5.6 Macroproposição: Situação final 

 

No limite do processo narrativo intitulado “situação final”, geralmente, um novo 

estado de equilíbrio é apresentado em relação à resolução do desequilíbrio da trama 

narrativa, marcado por uma transformação em relação à situação inicial. Entretanto, 

por se tratar de lendas, esse novo estado de equilíbrio pode não ocorrer, visto que 

são histórias narradas, na maioria das vezes, com o intuito de externar medos aos 

interlocutores. 

Nas duas versões que constituem o corpus, ocorreu a seguinte distribuição 

dessa estrutura, conforme pode ser visualizada no gráfico apresentado a seguir. 
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Gráfico 6: Distribuição das ocorrências da macroproposição situação final nas duas versões do corpus 
Fonte: Autoria própria 

 

Nota-se, a partir do exposto no gráfico, que mais da metade dos textos 

(68,2%) da primeira versão apresentaram a Situação final. Logo, é uma macropro-

posição compreendida pelos informantes no sentido de dar fechamento do texto. 

Contudo, 31,8% dos dados não realizaram essa compreensão. E, a partir da análise 

de suas escritas e a reorganização dos segmentos do texto com a finalidade de 

adequação aos tópicos da sequência narrativa, houve um entendimento maior acer-

ca dessa fase e, desse modo, o total de textos sem a macroproposição reduziu para 

4,5%, ou seja, somente um dado da versão final e, consequentemente, o total de 

textos com situação final aumentou para 95,5% dos textos. 

O texto a seguir demonstra que há ausência da Situação final na primeira 

versão.  

(T14) Fogo Batatão 
conta na serra da gameleira que por lá exsiste um fogo que passa para o lado para 
outro a sustando as pessoas essas pessoas chama de fogo batatão alguns pessoas 
diz que o fogo batatão eh metade boi e metade fogo ai outro diz que com gente com 
palha para assusta as pessoas 
mais o certo que ver o fogo batatão quando ele apareçe a noite fica asustado e não 
anda para os lados onde passou o fogo batatão 
 

Sobre as macroproposições apresentadas na primeira versão, pode-se identi-

ficá-las em quatro divisões. A Situação inicial corresponde ao enunciado “conta na 

serra da gameleira que por lá exsiste um fogo”, em que há a introdução da história 

que se pretende narrar através da indicação vaga de uma fonte de informação. Des-

se modo, a apresentação da história a ser narrada é marcada pela incerteza. O nó 
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desencadeador relaciona-se ao fogo no processo de descrição das ações que de-

sencadeiam o desequilíbrio (passa para o lado para outro a sustando as pessoas 

essas pessoas chama de fogo batatão alguns pessoas diz que o fogo batatão eh 

metade boi e metade fogo ai outro diz que com gente com palha para assusta as 

pessoas), isto é, o fogo citado no início da história assusta a população, principal-

mente, por não se ter certeza a respeito da verdadeira origem do fenômeno vivenci-

ado. Já a reação aparece no trecho “que ver o fogo batatão quando ele apareçe a 

noite fica asustado”, assim, a ação desencadeada pelo surgimento do fogo é o me-

do, o que leva ao desenlace pela tomada de resolução por quem vê o fenômeno, 

apresentado no enunciado “e não anda para os lados onde passou o fogo batatão”, 

cuja organização muito breve das ações gera problemas na separação entre as ma-

croproposições presentes na narrativa. 

Já na versão final, os dados de (T14) aparecem retextualizados da seguinte 

forma. 

 

(T14) O fogo batatão 
um Homem, certa vez ia subindo a serra como costumava Fazer quase toda Noite 
Mais quando Menos esperava sentiu aquela quentura nas costas e um fogo apareceu 
para ele nesse momento ele acelerou o carro morrendo de medo. E o fogo ia seguin-
do ele. ele acelerou e parecia que o fogo aumentava ele se tremia de medo sem sa-
ber o que fazer pedia ajuda a deus e a todos os santos que se lembrava e o fogo 
atráz numa certa hora ele teve coragem e olhou para tráz nesse momento ele perce-
beu que o fogo já estava indo em outra direção passando de um lado para outro da 
serra ele deu um suspiro de alívio e correu mais para ver se chegava logo na serra 
quando chegou lá e contou para as pessoas, uns acreditaram e disseram que o fogo 
tinha corrido atrás deles também mais outros disseram que era gente com palha para 
assustar as pessoas mas o que é certo é que ninguém tem coragem de andar pelos 
lados por onde o fogo passa 

 

Na versão final, ocorre uma mudança significativa com relação à história nar-

rada na primeira versão. Essa mudança profunda do ato de narrar deu-se em 27% 

dos dados da versão final. Nela, o escrevente retextualizou sua produção com o in-

tuito de apresentar um texto com os tópicos apropriados à sequência narrativa. Nes-

se sentido, é possível notar a forma como se deu a retextualização por meio da oita-

va operação de reordenamento de tópicos e reorganização da sequência narrativa. 

Primeiramente, na Situação inicial, nota-se a introdução de um personagem 

(um homem), em seguida, apresenta um marcador temporal (certa vez). Note-se que 

o tempo verbal dos tópicos altera do presente para o pretérito imperfeito (ia subin-

do). A relação de espaço (a serra), apresentado na primeira versão é retomada e há 

o estabelecimento de uma situação de equilíbrio que leva a uma atividade rotineira 
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praticada pelo personagem (como costumava fazer quase toda noite). A partir dessa 

mudança, verifica-se uma adequação à macroproposição que estabelece o limite 

inicial da sequência narrativa. 

Como elemento de inserção do Nó (desencadeador), tem-se a utilização do 

marcador de oposição “mas”, grafado pelo falante como “mais”, o que denota pro-

blemas de compreensão na forma de grafar esse conector, contudo, nota-se pelo 

contexto (Mais quando menos esperava) que ele conhece os recursos linguísticos 

responsáveis pela introdução de uma situação que quebra o equilíbrio apresentado 

anteriormente em seu texto e introduz o nó. Após esse enunciado, o escrevente 

apresenta o elemento causador do desequilíbrio (sentiu aquela quentura nas costas 

e um fogo apareceu para ele). Ao realizar a inserção nessa parte de seu texto, o in-

formante efetua um deslocamento do objeto do começo do texto da primeira versão 

para outra parte, estratégia típica da oitava operação de retextualização. 

A Re-ação envolve os enunciados  

 

nesse momento ele acelerou o carro morrendo de medo. E o fogo ia seguindo ele. ele 
acelerou e parecia que o fogo aumentava ele se tremia de medo sem saber o que fa-
zer pedia ajuda a deus e a todos os santos que se lembrava e o fogo atráz numa cer-
ta hora ele teve coragem e olhou para traz 

 
É possível notar nesse trecho a mudança nas informações em comparação à 

primeira versão, em que nessa há a uma maior presença de eventos para o estabe-

lecimento das circunstâncias ocasionadas pelo elemento de desequilíbrio. 

O Desenlace é marcado pelo trecho “nesse momento ele percebeu que o fo-

go já estava indo em outra direção passando de um lado para outro da serra”. Logo, 

o fogo desapareceu, solucionando o desequilíbrio da história. Nota-se, nesse enun-

ciado, uma informação presente na primeira versão, porém nessa última versão, o 

escrevente a colocou mais próxima do final da história, ao passo que na primeira, 

localiza-se logo após o início. Essa mudança de posição de tópicos faz parte do pro-

cesso envolvido na aplicação da oitava operação de retextualização a partir dos es-

tudos de Marcuschi (2010). 

E a Situação final dá-se início a partir do trecho “ele deu um suspiro de alívio 

e correu mais para ver se chegava logo na serra” e segue com informações sobre os 

acontecimentos desencadeados após a chegada do personagem em seu destino, o 

que aponta para um novo equilíbrio na história. Em seguida, o autor finaliza o texto 

com um dado presente na primeira versão (mas o que é certo é que ninguém tem 
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coragem de andar pelos lados por onde o fogo passa), contudo, retextualizado de 

forma a constituir nessa última, o fechamento do texto. 

Como se pode verificar, a inserção da Situação final, bem como as demais 

macroproposições do plano de texto do gênero lenda, passa por alterações nos da-

dos globalmente, uma vez que a reflexão sobre a necessidade de reordenar os tópi-

cos e reorganizar o texto de modo a adequá-lo à sequência narrativa leva à tomada 

de decisões sobre as mudanças possíveis no texto e, assim, constituir um todo coe-

rente e organizado com as informações e as relações semânticas adequadas ao 

mundo do narrar. 

Em suma, os resultados gerais desta análise permitem-nos fazer as seguintes 

considerações: 

I. Na primeira versão, os dados estavam relacionados a um contexto de situa-

ção familiar entre os interactantes e às perfomances desses no ato do narrar. 

Por esse motivo, apresentaram tantas discrepâncias em relação à forma de 

apresentar o gênero lenda e as macroproposições da narrativa. 

II. Também nessa versão, os textos que apresentaram as cinco macroproposi-

ções que constituem o plano de texto do gênero lenda explicitaram problemas 

com relação a uma quantidade menor de informações, o que confere uma 

enumeração de ações. Já os que apresentaram algumas das estruturas típi-

cas da narrativa, apresentam problemas com relação ao uso dos tópicos no 

texto, uma desorganização a respeito das lacunas apresentadas face à com-

posição do gênero e, desse modo, compromete o sentido do texto. 

III. Na versão final, os dados apresentaram avanços relevantes sobre o uso das 

macroproposições adequadas à sequência narrativa e, por essa razão, há 

uma diminuição das discrepâncias em relação ao plano de texto do gênero. 

IV. A principal causa para esse avanço está relacionada à abordagem da 8ª ope-

ração de retextualização, pois permitiu uma reflexão pelos informantes acerca 

da organização estrutural do gênero por meio da sequência narrativa. 

V. A partir dessa reflexão, os escreventes reordenaram as informações no plano 

de texto de modo a adequá-lo à sequência narrativa. 

 

Logo, os dados apresentaram um plano de texto mais organizado com rela-

ção à estrutura composicional e às informações apresentadas nesse plano. Assim, 

os textos que compõem a versão final se adequaram mais à situação discursiva 
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apresentada pelo objetivo do projeto de leitura e produção de lendas: a sua divulga-

ção em uma esfera pública de comunicação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início deste estudo apresentamos a seguinte questão norteadora do pro-

cesso investigativo: que tipo de contribuições o tratamento das relações entre fala e 

escrita pode dar à prática de produção de textos dos alunos que apresentam a difi-

culdade de escrita com configuração linguística próxima da fala? 

Com o propósito de responder a essa questão, apresentamos a proposta de 

produção textual a partir da concepção do contínuo dos gêneros de Marcuschi 

(2010) e por meio de sequências didáticas que envolvem aspectos relacionados às 

operações de retextualização apresentadas pelo autor para analisar as contribuições 

de uma intervenção teórico-metodológica pautada na inter-relação fala e escrita nos 

gêneros textuais. 

Os objetivos específicos visavam identificar como ocorre a interposição de 

aspectos da fala em textos de configuração escrita, implementar atividades basea-

das inter-relação fala e escrita para a transposição de um texto ligado à fala para 

uma esfera relacionada à escrita e verificar o avanço das produções textuais de uma 

situação comunicativa privada para outra pública. 

Para atender a esses propósitos elaboramos um projeto de leitura e produção 

de lendas por meio de sequências didáticas. A motivação pela escolha desse gênero 

deu-se em razão da sua configuração fortemente marcada pela oralidade, o que 

contribuiria para a reflexão pelos alunos acerca da relação entre as modalidades fala 

e escrita e, a partir disso, utilizar a configuração linguística adequada à situação pú-

blica de produção de textos apresentada no projeto de intervenção, ao passo que as 

sequências didáticas funcionariam como recurso metodológico eficaz para atingir 

tais objetivos. 

A respeito da verificação do avanço das produções, selecionamos o corpus 

constituído de vinte e duas produções realizadas no início da intervenção e outras 

vinte e duas dos mesmos informantes após a intervenção. A partir de uma análise 

comparativa das duas versões, chegamos a conclusões importantes a respeito da 

mudança na configuração dos dados nas duas situações de produção. 

Com relação ao plano de texto do gênero lenda verificamos que um porcen-

tual de 45,5% dos dados da primeira versão contemplou as cinco macroproposições 

constitutivas do plano de texto do gênero lenda: Situação inicial, Nó, Re-ação, De-

senlace e Situação final. Como razão para esse número está o contato dos escre-
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ventes com os exemplares do gênero nas atividades de leitura apresentadas na in-

tervenção, o que levou a observação dos aspectos necessários ao processo narrati-

vo por esses informantes, ainda que de forma curta e com problemas de organiza-

ção dos tópicos da sequência narrativa, também relacionado à atividade do reconto 

de histórias narradas por outros falantes da comunidade. Já a maioria dos dados 

não apresentou todas as macroproposições, o que leva a hipótese de que os infor-

mantes desses dados detiveram-se somente à prática do reconto fiel das histórias 

narradas, sem atentar para os aspectos pertinentes no processo do narrar. Além 

disso, nos dados da primeira versão, há uma discrepância quanto à utilização das 

macroproposições da sequência narrativa pelos informantes, o que levou a constitui-

ção de diversos tipos de planificação dos textos. 

Na versão final, houve um aumento da quantidade de dados que apresenta-

ram as macroproposições que constituem o plano de texto do gênero lenda. Do 

total dos dados, 83,4% apresentaram a planificação almejada, o que comprova a 

relevância da intervenção através das atividades de retextualização, sobretudo no 

que diz respeito à oitava operação proposta por Marcuschi, em que os tópicos dos 

textos são reordenados em função das informações prototípicas da sequência narra-

tiva. Apesar disso, um porcentual de 16,6% dos dados não apresentaram a planifi-

cação adequada, embora as discrepâncias tenham sido reduzidas significativamen-

te. A razão para a não representação em 100%, cremos, está relacionada ao pro-

cesso de intervenção em sala de aula, onde nos deparamos com alunos com um 

maior interesse e outros que não apresentam disposição em escrever, mostram-se 

dispersos nas atividades, mesmo diante das tentativas de motivação pela professora 

e por colegas da turma. Sem contar que, em um processo de reescrita realizado em 

sala de aula, inevitavelmente, a atenção não é dada nas mesmas proporções aos 

alunos, ainda que se faça bastante esforço, visto que se trata de uma turma de 6º 

ano com todos os aspectos que a compõem, inclusive questões relacionadas ao 

comportamento de determinados alunos e outros fatores intervenientes no transcor-

rer do processo. 

Em uma análise mais específica dos dados a partir das macroproposições se-

lecionadas, verificamos que na primeira versão 86,4% utilizaram, enquanto 13,6% 

não fizeram uso da Situação inicial. Vemos, então, um número significativo dos da-

dos que já apresentou essa variável na versão inicial, o que mostra um amplo co-

nhecimento acerca das informações desse tópico, embora desse total majoritário, 
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alguns dados ampliaram as informações a partir da reorganização de suas produ-

ções, tornando-as mais adequadas à sequência narrativa. Assim, na versão final, 

100% dos dados utilizaram essa proposição com as relações semânticas e as infor-

mações pertinentes dessa estrutura identificável. 

Sobre o Nó (desencadeador), identificamos essa proposição em 83,4% dos 

dados, ao passo que um porcentual de 16,6% não apresentou essa macroproposi-

ção na primeira versão. Já na final, o nó contemplou 100% dos dados. O que se po-

de notar nessas informações é que já havia o reconhecimento de uma circunstância 

de desequilíbrio no processo narrativo, ocasionado na lenda por uma circunstância 

que circunda entre o real e o fictício. E esse conhecimento foi ampliado a partir das 

atividades proposta na intervenção, principalmente a atividade de planejamento do 

texto narrativo por meio da inserção das informações de modo a adequar as produ-

ções à sequência narrativa prototípica do gênero lenda. 

Assim como o nó, a macroproposição da Re-ação foi ampliada devido a esse 

processo de reorganização dos textos, o que resultou em um porcentual de 91,9% 

dos dados que contemplaram essa proposição na versão final em comparação aos 

63,6% da primeira versão. Nota-se, contudo, que a re-ação não contemplou todos os 

dados da versão final. A razão para isso encontra-se na falta do ter o que dizer (cf. 

Geraldi, 2003) pelos informantes, acrescentado à falta de motivação em escrever. 

Assim, ressaltamos que, mesmo que se busque uma alternativa mais dinâmica para 

a produção de textos através de uma situação real de produção de um livro à comu-

nidade escolar, existem diversos entraves nesse processo, entre eles, a falta de inte-

resse de alguns aprendizes. 

No que concerne ao Desenlace, verificamos marcas dessa estrutura em 

77,3% das produções iniciais, enquanto na versão final houve a inserção do desen-

lace em 100% dos dados analisados. Logo, a intervenção proporcionou a ampliação 

das informações responsáveis pela resolução do desequilíbrio da trama nos dados 

que não apresentaram essa macroproposição na primeira versão. 

Já a Situação final encontrava-se presente em 68,2% dos dados da primeira 

versão e 31,8% não apresentaram um dos limites do processo narrativo. Contudo, a 

partir da retextualização por meio da reorganização dos segmentos do texto com a 

finalidade de adequação aos tópicos da sequência narrativa, houve um aumento no 

porcentual com a situação final para 95,5% dos textos. Aqui, se percebe um porcen-

tual de 4,5%, o que representa um (01) texto sem essa macroproposição. Logo, o 
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informante desse dado somente apresentou o desenlace de sua história, mas não 

inseriu uma nova situação de equilíbrio ou não, informação prototípica dessa macro-

proposição. 

Diante dos resultados obtidos, é possível notar um avanço significativo dos 

dados da versão final em comparação com os da primeira versão. Logo, a respeito 

das contribuições do tratamento das relações entre fala e escrita através da concep-

ção do contínuo de fala e escrita respaldado por Marcuschi (2010) e as operações 

de retextualização implicados nesse processo, podemos afirmar que permitiu uma 

prática de produção de textos dos alunos voltada para uma situação pública de co-

municação em que os textos, principalmente através da oitava operação de retextua-

lização, apresentaram mudanças no que se refere à organização dos tópicos discur-

sivos adequados à sequência narrativa, bem como a ampliação das relações se-

mânticas constitutivas do narrar. 

Convém ressaltar que não obtivemos resultados totais nos dados analisados, 

sobretudo em relação à constituição do plano de texto almejado do gênero lenda. 

Contudo, obtivemos produções mais organizadas. E a partir da produção e divulga-

ção do livro com as histórias produzidas, os participantes dessa intervenção foram 

valorizados e estimulados a escrever, visto que uma das hipóteses para o desestí-

mulo de alguns alunos no momento da escrita pode estar relacionado ao fato de eles 

não terem considerado a efetivação real de suas produções por meio do livro. As-

sim, ao contato com essa situação efetiva de produção, em um projeto de escrita 

futuro, esses aprendizes se sintam mais motivados a escrever. 

Também ressaltamos o processo de intervenção em uma sala de aula de 6º 

ano que apresenta diversos problemas como a falta de alguns alunos, o comporta-

mento agitado da turma que requer atenção em todo momento, a dispersão durante 

as atividades, ou seja, um conjunto de questões que desafiam o professor a procurar 

a melhor alternativa de realizar um trabalho proveitoso de leitura e escrita de gêne-

ros textuais em uma situação de comunicação real. 

Ademais, como ressalta Geraldi (2003), em um projeto de leitura e produção 

textual que considere locutores e interlocutores reais e a circulação efetiva do gêne-

ro, podem não ser produzidas narrativas ideais, mas o próprio processo contribui 

significativamente para o desenvolvimento de alunos escritores de textos que te-

nham o que dizer, para quem dizer, razões para dizer e compreenda as estratégias 

necessárias para o que pretende dizer em seus textos. 
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Esperamos, com esta intervenção, apresentar uma possibilidade no tratamen-

to didático das relações entre fala e escrita em sala de aula e contribuir para o co-

nhecimento prático e teórico aos interessados nesse assunto. 
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Anexo A - Textos selecionados para as atividades de leitura de exemplares do 

gênero lenda 

 

Carro caído 

(Luís da Câmara Cascudo) 

 

O negro vinha da Aldeia Velha, servindo de carreiro. o carro tinha muito sebo 

com carvão nas rodas e chiava como frigideira. Aquilo não se acaba nunca. 

Sua Incelência já preparou os ouvidos da gente quando está com as 

meleitas? Pois, tal e qual. 

O carreiro era meu charapim: acudia pelo nome de João, como eu. 

Deitou-se nas tábuas, enquanto os bois andavam para diante, com as 

archatas merejando suor que nem macaxeira encruada. 

Levava um sino para a Capela de Estremoz, na vila era povo como abelha, 

esperando o brônzio para ser batizado logo. 

João de vez em quando acordava e cutucava a boiada com a vara de ferrão: 

- Eh, Guabiraba!, eh, Rompe-Ferro, eh, Manezinho! 

Era lua cheia. 

Sua Incelência já viu uma moeda de ouro dentro de uma bacia de flandres? 

Assim estava a lua lá em cima. 

João encarou o céu como onça ou gato-do-mato. 

Pegou nosono e o carro andando... 

Mas a boiada começou a fracatear, e ele quando acordava, zás - tome 

ferroada! 

Os bois tomaram coragem e força. Ele cantou uma toada da terra dos negros, 

triste, triste, como quem está de despedindo. 

Os bois parece que gostaram e seguraram o passo. 

Então ele pegou de novo no sono. 

Quando acordou, os bois estavam de novo parados. 

- Diabo!, e tornou a emendá-los com o ferrão! 

A coruja rasgou mortalha, João não adivinhou, mas a coruja estava dizendo 

que naquela hora e carregando um sino pra casa de Nosso Senhor não se devia 

falar no maldito. 

Gritou outra vez: 
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- Diabo! 

O canhoto então gritou do inferno: 

- Quem é que está me chamando? 

João a mdo que ouviu e ficou arrepiado. Assobiou para enganar o medo; 

tornou a cantar a toada, numa voz de fazer cortar o coração, como quem está se 

despedindo. 

Pegou ainda no sono uma vez. A luz da lua escorrendo do céu era que em 

dormideira! 

Quando acordou - aquilo só mandando! - a boiada de pé. 

- Diabo! 

O maldito rounou-lhe ao ouvido: 

- Cá está ele! 

E arrastou o carro pra dentro da lagoa com o pobre negro, os bois e tudo. 

Sua Incelência já passou por aqui depois da primeira cantada do galo no 

tempo da Quaresma? Quando passar, faça reparo: - canta o carreiro, chia o carro, 

toca o sino e a boiada geme... 

 

Disponível em: http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/carrocaido.html (Acesso em: 

04 de junho de 2014) 

 

Romãozinho 

(Luís da Câmara Cascudo) 

 

Filho de negro trabalhador, Romãozinho nasceu vadio e malcriado. 

Tinha todos os dentes, fisionomia fechada, hábitos errantes, nenhuma bonda-

de no coração. 

Divertimento era maltratar animais e destruir plantas. 

Menino absolutamente perverso. 

Um meio-dia, a mãe mandou-o levar o almoço para o pai que trabalhava num 

roçado, distante da casa. 

Romãozinho foi de má vontade. 

No caminho, parou, abriu a cesta, comeu a galinha inteira, juntou os ossos, 

recolocou-os na toalhinha, e foi entregar ao pai. 
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Quando o velho deparou ossos en vez de comida, perguntou que brincadeira 

sem graça era aquela. 

Romãozinho entendeu vingar-se da mãe, que ficara fiando algodão no alpen-

dre da casinha:´ 

- É o que me deram... Minha mãe comeu a galinha com um homem que apa-

rece lá em casa quando o senhor não está pos perto. Pegaram os ossos e disseram 

que trouxesse. Eu trouxe. É isso aí... 

O negro meteu a enxada na terra, largou o serviço e veio correndo. Encontrou 

a mulher fiando, curvada, abservida na tarefa. 

Dando crédito ao que lhe dissera o filho, puxou a faca e matou-a. 

Morrendo, a velha amaldiçoou o filho que estava rindo: 

- Não morrerás nunca. Não conhecerás o céu, nem o inferno, nem o descan-

so enquanto o mundo for mundo... 

O marido morreu de arrependimento. Romãozinho desapareceu rindo ainda. 

Faz muito tempo que este caso sucedeu em Goiás. 

O moleque ainda está vivo e do mesmo tamanho;anda por todas as estradas, 

fazendo o que não presta; quebra telhas a pedradas, espanta animais, assombra 

gente, tira galinha do choco, desnorteia quem viaja, espalhando um medo sem for-

ma e sem nome; é pequeno, preto, risão, sem ter fé nem juízo. 

Homens sérios têm visto Romãozinho. 

Furtou uma moça na Chapada dos Veadeiros; conversou com o coletor de 

Cavalcanti; virou fogo azul indo-e-vindo na estrada, perto de Porto Nacional. 

Não morrerá nunca enquanto uma pessoa humana existir no mundo. 

E, como levantou falso contra a própria mãe, nem mesmo no inferno haverá 

um lugar para ele... 

 

Disponível em: http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/romaozinho.html 

(Acesso em: 04 de junho de 2014) 

 

Lenda das sereias 

(Autor desconhecido) 

 

As sereias ou sirenas eram seres da mitologia grega descritas como parte mulher e 

parte pássaro, que atraia os homens, principalmente os navegantes no mar. Eram 
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tão lindas e cantavam com tanta doçura que atraíam os tripulantes dos navios que 

passavam por ali, fazendo-os colidirem com os rochedos e afundarem. Durante a 

Idade Média, a evolução do mito as transformou em mulher-peixe e lhe deu outras 

características. 

As sereias ou sirenas eram filhas do deus-rio Achelous e da musa Melpômene. 

Também diziam que elas eram filhas de Eagro e da musa Calíope. Eram belas jo-

vens mas por despezarem os prazeres do amor, Afrodite tornou-as metade mulher - 

metade pássaros. Depois disso, elas atraíam e prendiam os homens, desejavam o 

prazer mas não podiam usufruí-lo.  

Graças aos conselhos da feiticeira Circe, Odisseu e sua tripulação conseguiram es-

capar do encanto da sereias quando retornavam a Itaca, usando de uma estratégia. 

Os marinheiros colocaram cera nos ouvidos e Odisseu amarrou-se ao mastro do 

navio, pois ele queria ouvir o canto das sereias e assim vencê-las. Recomendando 

que os marinheiros não o soltassem em nenhuma hipótese, os argonautas passa-

ram ilesos.  

As sereias deixariam de viver se alguém escapasse a seu encanto. Com o truque de 

Odisseu, elas transformaram-se nas ilhas Sirenusas, nas costas da Campania na 

Itália. O corpo de Partênope foi lançado à costa, onde lhe ergueram um túmulo. Nes-

te lugar nasceu a cidade de Nápoles, também chamada Partênope. 

 

Disponível em: http: serieiassofia.blogspot.com/2009/07/sims-2.html. (Acesso em 04 

de junho de 2014) 

 

A lenda da Iara 

(Luís da Câmara Cascudo) 

 

Deitada sobre a branca areia do igarapé, brincando com os matupiris, que lhe 

passam sobre o corpo meio oculto pela corrente que se dirige para o igapó, uma lin-

da tapuia canta à sombra dos jauaris, sacudindo os longos e negros cabelos, tão 

negros como seus grandes olhos. 

As flores lilases do mururé formam uma grinalda sobre sua fronde que faz so-

bressair o sorriso provocador que ondula os lábios finos e rosados. 

Canta, cantando o exílio, que os ecos repetem pela floresta, e que, quando 

chega a noite, ressoam nas águas do gigante dos rios. 
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Cai a noite, as rosas e os jasmins saem dos cornos dourados e se espalham 

pelo horizonte, e ela canta e canta sempre; porém o moço tapuio que passa não se 

anima a procurar a fonte do igarapé. 

Ela canta e ele ouve; porém, comovido, foge repetindo: - “É bela, porém é a 

morte... é a Iara”. 

Uma vez a piracema arrastou-o para longe, a noite o surpreendeu... o lago é 

grande, os igarapés se cruzam, ele os segue, ora manejando o apucuitaua com uma 

mão firme, ora impelindo a montaria, apoiando-se nos troncos das árvores, e assim 

atravessa a floresta, o igapó e o murizal. 

De repente um canto o surpreende, uma cabeça sai fora d'água, seu sorriso e 

sua beleza o ofuscam, ele a contempla, deixa cair o iacumá, e esquece assim tam-

bém o tejupar; não presta atenção senão ao bater de seu coração, e engolfado em 

seus pensamentos, deixa a montaria ir de bubuia, não despertando senão quando 

sentiu sobre a fonte a brisa fresca do Amazonas. 

Despertou muito tarde, a tristeza apoderou-se da sua alegria, o tejupar faz 

seu martírio, a família é uma opressão, as águas, só as águas, o chamam, só a soli-

dão dos igarapés o encanta. 

 “Iara hupiciana!” Foi pegado pela Iara. Todos os dias, quando a aurora com 

suas vestes roçagantes percorre o nascente, saudada pelos iapis que cantam nas 

samaumeiras, encontra sempre uma montaria com a sua vela escura tinta de muru-

chi, que se dirige para o igarapé, conduzindo o pescador tapuio desejoso de ouvir o 

canto do aracuã. Para passar o tempo procura o boiadouro de iurará, porém a sara-

raca lhe cai da mão e o muirapara se encosta. As horas passam-se entregue aos 

seus pensares, enquanto a montaria vai de bubuia. 

O acarequissaua está branco, porém o aracuã ainda não cantou. A tristeza 

desaparece; a alegria volta, porque o Sol já se encobre atrás das embauleiras da 

longínqua margem do Amazonas; é a hora da Iara. 

Vai remando docemente; a capiuara que sai da canarana o sobressalta; a ja-

çanã que voa do periantã lhe dá esperanças, que o pirarucu que sobrenada o enga-

na. 

De repente um canto o perturba; é a Iara que se queixa da frieza do tapuio. 

Deixa cair o remo; Iara apareceu-lhe encantadora como nunca o esteve. 
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O coração salta-lhe no peito, porém a recomendação de sua mãe veio-lhe à 

memória: “Taíra não te deixes seduzir pela Iara, foge de seus braços, ela é munu-

saua”. 

O aracuã não cantava mais, e do fundo da floresta saía a risada estrídula do 

jurutaí. 

A noite cobre o espaço, e mais triste do que nunca volta o tapuio em luta com 

o coração e com os conselhos maternos. 

Assim passam-se os dias, já fugindo dos amigos e deixando a pesca em 

abandono. 

Uma vez viram descer uma montaria de bubuia pelo Amazonas, solitária por-

que o pirassara tinha-se deixado seduzir pelos cantos da Iara. 

Mais tarde apareceu num matupá um teonguera, tendo nos lábios sinais re-

centes dos beijos da Iara. 

Estavam dilacerados pelos dentes das piranhas. 

Disponível em: http://www.memoriaviva.com.br/cascudo/iara.htm (Acesso em 

04 de junho de 2014) 
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Anexo B – Primeiras versões dos textos dos alunos 

 

(T01) 

isso aconteceu na fazenda 

uma vez um menino que ia solta as cabra e ele ou viu um Barrulho muito forte e es-

tranho Porque As cabra comeso A corre e vinha o Barrulho e ele comeso A corre 

com medo e As cabra correrão também e ele correu para casa disse A Sua mãe e a 

Seo pai e depois disso ele Não foi mas Solto as cabra Sozinho. 

 

(T02) 

a lenda do pé de Embu 

La onde eu morava na fazenda tinha ota fazen-da que ficava bem perdinho ai la ti-

nha um pé de imbu muito grande e bunito mas esse pé de imbu ele tinha uma histo-

ria ele foi plantado ali a quase 40 anos ele foi plantado Pelo um humem esse home 

no tempo que ele Plantou ele era um menino ele era um meni-no muito ruim ele fa-

zia muitas e e travesura então no 

Dia em que esse menino levou uma boa de uma piza então ele plantou e disse que 

aquele ou aquela que centa-ce la perto do pé morre-ria, quele ou aquela que come-

ce do seu fruto morria com a ligua preta e estirada pra fora, então esse pé cresceu e 

em um dia o pai desse menino foi e tirou um fruto do pé e quanto o sse botou Que a 

noite chegou o homem O pai do menino começou a si senti muito estranho foi quan-

do ele começou a ter um ataque cardíaco e em seguida ele morreu com a língua 

Preta e estirada para fora. A mãe Do menino ficou muito aflita e quando o menino 

chego da Rua que viu o seu pai ali no chão morto começou a ri e disse a mãe dele 

que aquilo era castigo e que o procimo era ela. E no Dia ceguinte foi o enterro do Pai 

do menino e quando a mãe do menino chego ela foi senta debaixo do pé e não deu 

nem 5 minutos ela morreu o menino Adorou aquilo tudo e do mesmo geitinho que 
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seu pai e sua mae morrerão depois de 25 anos ele morreu Eu não sei se é lenda ou 

não  

 

(T03) 

Flozinha a Rainha das matas 

flozinha euma menina dos cabelos longos ela e uma menina muito má ela e a rainha 

das matas sé você ouvir um asobeio não Emite pois ela vai la e da uma piza com os 

cabelo dela os cabelo dela ela da chicotada com os cabelo se você for atirar de es-

pingarda você tem que leva um pacote de fumo ai você pode ir embora atirar de es-

pingarda. 

 

(T04) 

hitória  

Era uma vez a hitória do lobisome Ele era uma pessoa ele olhava a onde o Burro ia 

se deita. ai quando o Burro saiu ele Foi. nu carto do Burro e tirou a Roupa e se espo-

jo no do Burro deit e la essa come sou a Fazer uma reza Fonte. aí ele se trofomava 

no lobisome e saia corri a atrás das Pessoas Para Pegar o Povo e se ele pega o Po-

vo ele morde a Pessoa e sai puchando. 

 

(T05) 

a fosia 

u Dia nasia pai fia tava casda Di Repete E Que tA AsuviA vilo u caxa todo lapiaDo it 

pai Dsi E Fasia Di ule Dis oi olaca fumo fale le Q falasa Qn voto Dcas ufumo No eta-

lala pen pai Dsia fafa peão pai fia i Bola i A fosia N na Da Mais 
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(T06)  

Cunadre e conpadre em uma moite de lua cheia uma nenina se batisou, ela tinha 10 

anos os Padrinhos Não era casasdos e Não Podiam se casar se eles se casasem 

Seriam amaudesoados . eles Não Sabian e se casaram un 10 anos depos eles mor-

reram e foram enterrados. - o conpadre foi enterrado en  una Ponta da Floresta e a 

conadre Foi enterrada ma outra en toda moite de lua cheia un Fogo azu aparese Na 

cama deles e Fica zangando Pela Floresta e Quando se choca uma explosão acon-

tece 

 

(T07) 

Era muito tempo atrais em uma casa com três quartos dois tinha luz e outro não ti-

nha em um dia eu fui bota a luz e tinha um lito de montila cheio é foi pergunta a Eri-

neide sé foi ela que tinha botado lá é ela disse que não tinha botado quando votei 

estava seco... 

 

(T08) 

Ero umavez 

um menino que vivia nas Porteras e um dia eli su biu e a Porteira tava fechada ai as 

vacas Passaram Porcima e matou o menino e emtão diceram que ele asam bram la 

toda noite diseram guando pasa parla ass Pravano ovías e FIM. 

 

(T09) 

A butija 
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Nas antigas, o pessoal falava que os fazendeiros ricos enterrava dinheiro em butija. 

Então teve um senhor que teve uma ideia de uma casa, aqui que ele achava que 

tinha dinheiro enterrado. Ele achava que tinha a butija, então um certo dia ele che-

gou, pediu licensa a dona da casa e arregaçou tudo com um picareta na mão, como 

é que se diz? Arregaçou o chão, fofou o chão, da casa toda só que não achou nada 

né?! Então o que sobrou pra ele, por isso ele teve que ressassar a mulher fazer o 

piso tudo de novo, porque não conseguiu nada né?! Então eu não sei se isso é len-

da ou se é verdade ou não sei o que é. 

 

(T10) 

Histótia a casa malassombrada 

na melosa tem uma csa que é malassombrada, a História e assim enfrente essa ca-

sa tinha um Planta que nênguêm saber o nome, ai Primeiro, Que Marcou Foi um 

senhor chamado Barboza, só Que desconfiou, Qui issa Planta e essa casa era mal-

disuada, ai ele se mudou e Só Que um loco chamava Chico, foi morar lá, e ele não 

sabia de nada, e no mesmo dia ele solo e de todo mais depoes disso antes de e ele 

ir em bora, ele morreu, ai depois uma mulher chamada Carlinha, Foi Dormi Duando 

ela se deitou Que ela ia dormi depois Que ela Deitou ela Vio as Telhas Caindo, Pa-

recia alguém chagando Pedra no Telhado, ai como ela sabia Que a casa era maldi-

suada ela foi bembora, de paes disso ninguer mas Te caragem de morar Lá ou fica 

Paz Perto dessa Planta a Casa Já Ta guarise caindo, 

 

(T11) 

ledo do lobizome 

era uma vez uma mulher que deve 7 mulher e 8 homem que Viro lobizome que a 

noite ele Vira O mantros que a dacar Pessoas a noite Quato elas esta domido O dia 

ele Viro homem Vadado Paro caso Prar sua família aí são felizil para sepre 



152 

 

 

(T12) 

Lenda A flosinha 

Uma noite Bareco foi Cassar mas novinho irmão dele, então eles foram quando eles 

chegaram no meio do caminho eles es cutaram aguela Coisa Assubiado, e Bareco 

era medroso, o cachorro que ia mas ele cançou a latir (.) a flosinha deu uma surro 

da quelas  no Cachorro, Bareco Correu logue novi ficol la ele fumava pegou o monte 

de fumo para ela depois ela foi embora, novi logo gritou, Bareco, Bareco disse, oi, 

novi disse tu ta a onde, to aqui em baixo de roma me ajude a sair estou me casando, 

novi Ajudou quando Bareco saiu saiu todo se casando cheio de fumiga preta, ele foi 

para no hospital mas Bareco saiu e a flosinha voutou e disse quero fumo, Bareco 

com as penas tremendo do jeito que tava disse amanha eu trago a flosinha foi em-

bora, no dia senguinte que levou o fumo foi novi Porque Bareco ficou paralisado e 

depois dessa ele ficou com elenia não queria comer nada pensando que a flosinha 

ia volta para marta ele. 

 

(T13) 

A botija 

Dona Creusa dice que numa cidade do interior da paraiba uma pessoa em sonho 

durante uma Noite mal dormido com dor de dente uma Voz que Falava de botija que 

é sua e Assim foi feito e dias depois o Cidadão aparecia a bostado trocando na Ci-

dade moedas de ouro de grande Valor passando essa fortuno anos depois para os 

seus filhos o essa botija ainda é visja por essos lados mas o problema e que nal é 

qualquer pessoe que ver ume boti já so se jar uma pessoe especial. 

 

(T14) 

Fogo Batatão 
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conta na serra da gameleira que por lá exsiste um fogo que passa para o lado para 

outro a sustando as pessoas essas pessoas chama de fogo batatão alguns pessoas 

diz que o fogo batatão eh metade boi e metade fogo ai outro diz que com gente com 

palha para assusta as pessoas 

mais o certo que ver o fogo batatão quando ele apareçe a noite fica asustado e não 

anda para os lados onde passou o fogo batatão 

 

(T15) 

Era uma vez pq muita gente dizia que na cidade de Lages do Cabugi muita gente 

dizia que em Lages na Igreja diz o pv que Em baixo da Igreja avia uma cama da ba-

leia antigamente. fim 

 

(T16) 

Lenda Fogo do Batatao 

Era uma vez uma velhinha que era visitada pelo Batatão, ai esta velha tinha uma 

cachorrinha, Ai esta cachorrinha era a proteção dela So que um dia ouviu bater Na 

porta , e disse e um moço bonito que vem mem visitar que quer casar Com migo, e a 

cachorrinha não deixava O moço entrar, e isso aconteceu por Três dias, no ultimo, 

Dia a velhinha A velhinha amarrou a cachorrinha pra ela não avan-çar em cima do 

moço, ai a velhinha abriu a porta pro moço, quando o moço Entrou ai a cachorrinha 

se soltou correu, e falou pra o moço, zabilinha Já lavou mão, já lavou pé e já foi Se 

deitar ai com essa atitu-de a velhinha se aborreceu e matou a cachorrinha e jogou 

no munturo, mes-mo assim, quando o moço chegava a cachorrinha ainda a mesma 

coisa, já Lavou mão já lavou pé já foi se deitar, Ai, a velhinha queimou os restos 

mortai-s, e queimou, quando o moço chegou a Cachorrinha ainda falava, já lavou 

mão, já lavou pé e já deitar, Ai a Velhinha se inrritou de tan-to falatório, ai jogou as 

sinzas no mar Da pobre cachorrinha, e quando o moço Voltou, Bateu na porta, e a 

velhinha Abriu, ai como não tinha mais nada Para Impedilo, ele entrou, ai a velhinha 
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Ficou muito feliz, e Disse Agora eu Não tenho mais aquela cachorra Para Impidir, 

Sua entrada, Ai ela viu que Não gente, e sim uma coisa grande Com um fogo na ca-

beça, ai ele disse que a cachorrinha, era a proteção  

Dela, contra ele, mais Agora não Mais que Impedisse ele, de matala e assar no fo-

garéu, porque tava com Muita fome e, esse bicho e Chamado de Fogo do Batatão. 

 

(T17) 

o pé de cavalo 

um dia seu julho foi atrás das vacas do patrão ele foi quando Chegou num lugar que 

era cheio de ladeira, ai o cavalo viu um burro, o cavalo ficou doido, ai seu julho caiu 

do Cavalo, o cavalo correu atrás do burro, ai o cavalo esco-rregou quando seu julho 

viu o cavalo já tinha caído então o cavalo quebrou, o pé seu julho pegou a faca e 

cortou o pé do cavalo, então ele levou o pé para casa quando ele chegou ele man-

dou a mulher torrar para comer, e a Mulher respondeu, eu não vou torrar, por que 

isso não se come, então a mulher de seu julho pegou o pé do cavalo e enterrou, seu 

julho ficou Muito Bravo ela, quando foi na terça feira, ele passou pelo lugar que o pé 

do cavalo foi enterrado, ele disse que Viu dois Anãos e quase que matou ele... e va-

rias pessoas quando passam por lá acontece isso mas ninguém sabe se isso é len-

da. 

 

(T18) 

Por ai existe a história do chupa cabra ele se alimenta de sangue De animal de ca-

bra, ovelha, cachorro ou porquo so Que nimgem, nunca pode velo mas varias já fize-

ram de tudo para poder velo de perto so que não conseguiram velo nunca. 

 

(T19) 

o velho das sete orelhas 
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Em uma cidade tinha uma lenda bem conhecida o velho das 7 orelhas era uma len-

da que dizia de um velho muito sábio que ele tinha muita riqueza, Mais um dia um 

dos seus amigos peões de sua fazenda robou sua grande contia em dinheiro, O ve-

lho soube do prejuízo e resolveu se vingar do peão Mais o velho se vingou de outra 

forma ele matou 6 rapazes de sua fazenda e o ultimo foi o peão O velho arrancou as 

orelhas de todos os que ele matou e depois o velho fez um colar como premio, mais 

ele não sabia que o pai do peão tava de volta, O pai do rapaz soube e foi até onde 

tava e o matou por causa do seu filho que o velho matou, hoje todos dizem que a 

alma desse velho existe até hoje, vagando por sua antiga fazenda. 

 

(T20) 

o disco voador 

serta vez uma mulher tava fazendo a ganta só que na de dEla o fogo era leia e fica-

va doladefora da casa ai ela tava fritando uns ovos e quanto pensou que não ela vio 

clarão no quintau ai ela sogou a frigideira fora e saiu correndo ai comtou pro marido 

o marido foi ver não tia nada mais ai no outro dia os cassador viu esce clarau panbai 

e eles dessero que era o desco voador. 

 

(T21) 

Os dois cachorros pretos 

Uma vez uma mulher ia pra fazenda sozinha a noite quando viu dois cachorros pre-

tos perto de uma porteira tava muito escuro dava pra ver só olhos vermelhos dos 

cachorros ela correu pra casa e nunca mais andou sozinha na estrada a noite. 

 

(T22) 
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Era uma vei tris meninos Que Saira para tana panho nus taQui us taQui era rasa nas 

para ele Que era pecinhas era futo Ai Quaiu no futo ia Sai fucato e puxo u outro E 

outro caio tabei um menino macro Que Setava por peto foi A visa o pai E a mãi das 

treis menino mas o treis MENINOS Moreno dis a linda Que as pesão Que para por la 

vi os treis MENINOS 
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Anexo C – Versões finais dos textos dos alunos 

 

(T01)  

A estrada mal assombrada 

Na fazenda Rio dos Angicos todo dia um menino ia soltar as cabras no curral 

porque seu pai mandava.  

um dia, ele ia por uma estrada. só tinha mato e pedra por todo lado, nenhuma 

casa por perto. as pessoas diziam que a estrada era mal assombrada se escutava 

algumas coisas estranhas por lá.  

Na ida ele foi bem tranquilo, mas na volta, quando ia caminhando com as ca-

bras escutou um barulho muito forte e estranho como se fosse uma caminhão pas-

sando por cima das pedras.  

ele parou e ficou tentando imaginar de onde tinha vindo o barulho porque não 

viu ninguém por perto. e o barulho se repetiu.  

Nessa hora, ele começou a corre para casa, as cabras se soltaram e cada 

uma correu para um lado. ele nem ligou com isso queria era chegar logo em casa. 

Quando chegou ele disse para a sua mãe e os eu pai o que tinha acontecido. 

Ele pensava que o pai ia atrás para ver o que tinha acontecido. mas não. O pai bri-

gou foi com ele porque ele perdeu as cabras e foi o pai quem teve que ia procurar 

por eles. mas o menino decidiu e nunca mais ele foi soltar a cabras sozinhos por 

essa estrada mal assombrada. 

 

 (T02) 

O pé de umbu 
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Numa fazenda perto do Que minha vó Morava há muito tempo atrás tinha um 

Pé de umbu muito grande e bonito Que tinha um História muito assustadora  

Ele foi Plantado naQuele local a Quase Quarenta anos Por um menino muito 

malvado Que fazia muitas travessuras.  

Um dia ele levou uma boa de uma surra.  

Quando ele plantou o pé de Umbu jogou uma maldição. Ele Disse Que aquele 

ou aquela Que Sentasse lá perto do pé morreria Com a língua Preta e estirada Para 

fora. 

 Esse pé cresceu.  

Um dia o pai do menino foi Tirar um fruto da pé.  

Quando o sol baixou e a noite chegou ele começou a se Sentir muito estranho 

e teve um ataque cardíaco e morreu com a língua preta e estirada para fora do jeito 

Que o menino disse.  

A mãe do menino ficou muito aflita e Quando o menino chegou da rua e viu 

seu pai ali no chão morto começou a rir e disse para a sua mãe Que aQuilo era cas-

tigo e que o próximo era ela.  

No dia seguinte, houve o enterro do pai do menino  

Quando a mãe dele chegou foi se sentar debaixo do pé e não deu cinco minu-

tos ela morreu.  

O menino adorou aQuilo tudo  

Mas do mesmo jeito Que seu pai e sua mãe morreram, ele também morreu 

depois de vinte e cinco anos.  

E Quem Passa Por esse Pé ate hoje se arrepia e tem medo de se sentar  

perto dele. 
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(T03) 

Flozinha a rainha das matas 

Na serra de Santana, alguns anos atrás, Dois meninos foram caçar, na noite.  

De repente eles encontraram flozinha.  

Flozinha é a rainha Das matas. Ela é uma menina Dos cabelos longos.  

Muita gente diz que quando você escutar um assobio na mata e ela. Quem for 

caçar tem que levar um Pacote De fumo. Quando volta lá no lugar que deixou o fu-

mo e ele não estiver mais lá foi ela quem pegou mas  se você não levar ela pode dar 

uma surra em você com os cabelos dela.  

Mas os meninos não levaram o fumo. Quando eles viram a flozinha tem ta-

vam atirar nela uma pedra. A pedra atravessou ela. Mas ele não morreu Porque ela 

é tipo invisivel. As pessoas não pode tocar nela.  

Nessa hora eles correram.  

A flozinha De uma surra nelas com os cabelos dela que parece cipó. 

 

(T04) 

O lobisomem 

Era uma vez, numa fazenda bem distante da cidade, um homem que morava lá junto 

com sua família. Ele era uma pessoa normal com esposa e filhos, mas tinha noites 

que ele se transformava. Esse homem olhava onde o burro da fazenda ia se deitar. 

Quando o burro saía do lugar, de madrugada, ele ia até lá e se espojava, se deitava 

no lugar onde o burro estava. Então, ele fazia uma reza bem forte, tirava a roupa e 

se trasfomava no lobisomem, meta homem meta lobo Depois ele saia correndo atrás 

das pessoas, uivando, mordia e saía puxando para um lugar onde ele se escondia 
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as pessoas achavam que iam morre. Mas ele não matava as pessoas, elas só fica-

vam desacordadas. Quando as pessoas acordavam não sabiam o que tinha aconte-

cido com elas. E quando amanhecia o dia, com galo cantando, ele voltava para o 

normal e ninguém desconfiava de nada.  

  

(T05) 

A florsinha 

Uma vez numa fascenda de Caiçara pai filho foram cacar e levaram um cachorro 

justo, que se separou deles por um instante De repente, escutaram um assobio E 

quando olharam de lado viram o cachorro todo lapiado o pai estão falou:  E a florzi-

nha que esta por aqui A florzinha e uma menina morena dos cabelos beca grados 

que precem cipo Ela usa os cabelos surra em quem vai cacar e não faz o que ela 

aqui o pai sabia quem era a florzinha e que ela andava pela mata. Por isso ele levou 

um pacote dar  foi então que ele disse pra o filho - vamos deixar um pacote de fumo 

Se a Florzinha ainda estiver por perto ela vai querer. o homem deixou o fumo e foi 

voltou para a caca com o filho Quando eles voltaram para o lugar onde estava o fu-

mo ele não estava mai la Florzinha tinha tiha tinha pego Pai e filho entram embra 

para casa e levaram o cavaram o cachorro que levado levado a surra com eles 

 

(T06)  

Comadre e compadre 

Há muitos anos atrás, na serra, uma menina de dez anos se batizol. Os pa-

drinhos dela não eram casados. Emtão não podiam se casar depois que batizassem 

a menina senão eles seriam amaldiçoados. Mais eles não sabiam da maldição e se 

casaram. Eles viveram felizes por algum tempo, mas dez anos depois eles morre-

ram. O primeiro quem morreu foi o compadre que foi enterrado em uma ponta da 

floresta. Polco tempo depois, quem morreu foi a comadre e foi emterrada na outra 

pomta da floresta. Eles foram amaldiçoados. E a maldição deles foi nunca te pais na 
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vida. Assim quando e noite de lua cheia o espírito de um sai da cova e vai se 

emcontrar com o espírito do outro. E de repemte eles se chocam. quando eles se 

chocam acontece uma explosão. Nesse momento as pessoas avistam um fogo asul 

sobre a floresta. depois o fogo asul desaparece, porque eles voltam para os seus 

tumulos e tem pais só por emquanto não é noite de lua cheia. 

 

(T07) 

A casa mal assombrada 

Era uma vez a muito tempo atraz uma casa que tinha três quartos. Dois tinha 

luz e o uotro não.  

Um dia, um senhor foi colocar luz i tinha um litro de bebida cheio dentro do 

quarto.  

Ele foi perguntar a senhora dele se tinha sido ela que tinha colocado o lito de 

bebida lá. Ela disse que não.  

Ela vouto para o quarto. Quando chego lá o litro estava seco.  

A casa que ele mora é mal assombrada i e uma alma que gosta de bebe prin-

cipalmente em baixo de um pé de inbu que fica perto da cassa onde esse senhor 

mora. 

 

(T08) 

O menino da porteira 

Norrenacer da cerra amuito tempo atrás existia um menino muito levado que 

ViVia Nas porteiras fazendo arte.  
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Mas umdia elisubil Na Porteira Para brincar e ela estavafechada. Foi emtão 

que passaram umas vacas porcima dele porque a porteira estava fechada. e mata-

ram ele.  

Depois disso ele fica assombrando toda noite. quem passa porla escuta um 

assopro No ouvido.  

E o miNiNo da porteira que fica assombrando. 

 

(T09)  

A botija 

Antigamente, os fazendeiros ricos enterravam dinheiro em botija, que podia 

ser um pote de barro ou um baú.  

Certa vez, um senhor começou a desconfiar que um fazendeiro tinha enterra-

do uma botija em uma antiga casa que já tinha pertencido a esse fazendeiro. 

Ele então foi até a casa, pediu licença a dona da casa, pegou uma picareta e 

começou a quebrar todo o piso atrás dessa botija. Esse piso ficou todo fofo.  

Quanto mais o homem cavava mais a mulher ficava agoniada vendo aquela 

bagunça toda na sua casa e o homem desesperado ela não sabia a procura do quê. 

Ele cavou, cavou e nada de botija. Até que ao avistar o piso todo fofo sem 

mais nada para ele quebrar, desistiu de procurar a botija.  

O resultado disso é que ele ficou sem botija e teve que pagar pelo prejuízo 

que causou a dona da casa. 

 

(T10)  

A casa mal assombrada 
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Na Meloza há uma casa onde ninguém consegue morar por muito tempo. 

é uma casa de taipa, piquena. em frente dessa casa tinha uma planta que ninguém 

sabia o nome. Primeiro quem morou nela foi um senhor. chamado Barbosa. Mas ele 

desconfio que essa planta i essa casa eram mal assombrada por que a planta era 

regada e num dia ela estava viva no outro parecia que estava morta toda murcha 

mesmo tendo sido regada, passava um tempo e lá ela estava viva de novo e na ca-

sa aconteciam coisas estranhas. Ele se mudou antes que acontecesse alguma coisa 

com ele. Mais apareceu um homem que todo mundo Dizia que ele era louco. O no-

me dele era Chico depois que esse homem foi morar nessa casa, os vizinhos não 

tinham paz, eles escutava de tudo. Era barulho de telha caindo, de porta e janelas    

Abrindo e feichando com força de madrugada, de cadeiras se arrastando pela casa 

emfim.    esse homem disse que ia se mudar, mas um dia antes deele se mudar 

Morreu Pouco tempo depois Apareceu uma mulher para morar nessa casa, ela se 

chamava Carlinha. Quando foi se deitar para dormir viu umas telhas caindo e pare-

cia que tinha Gente jogando pedras no telhado. Como ela sabia que A casa era Mal 

assombrada, foi emborar. Depois disso ninguém Mais teve coragem de morar nessa 

casa ou fica perto dela e dessa planta. A casa já está quase caindo e a planta está 

lá Morrendo, vivendo e morrendo de novo, mais Agora ninguém Mais rega essa 

planta. 

 

(T11)  

O lobisomem 

Era uma vez uma mulher que teve oito filhos, sete mulheres e o outavo era 

Homem.  

Esse Homem em noite de lua cheia virava lobizome, ficava todo virado em lo-

bo. 

Quando era dia ele virava Homem de vedade para sua família não desconfia.  

Eles nuca desconfiaro e vivero felizes para sempre.  
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(T12) 

 A florzinha 

Uma noite, um rapaz chamado boneco foi caçar com seu irmão chamado no-

vinho numa fazenda. 

Quando eles estavam no meio do caminho, escutaran um assobio. Boneco, 

medroso como era, pediu para fazerem silêncio para o que quer que fosse ir embo-

ra.  

Mas o cachorro que ia com eles começou a latir. A florzinha então apareceu 

deu uma surra no bicho com os cabelos dela que se parecem com cipó, são bem 

grandes para florzinha que é uma menina que gosta de fumo. Com isso boneco cor-

reu, mas novinho ficou e, como ele fumava, pegou o fumo e deu para ela que foi 

embora. novinho logo gritou: 

 - Boneco! 

     Boneco disse:  

- oi! 

     Novinho perguntou: 

     - onde você está? 

     Boneco respondeu: 

     - estou aqui embaixo dessa rama, me ajude a sair que eu estou me coçando. 

     novinho ajudou boneco. Quando ele saiu, era todo se coçando cheio de formiga 

preta. 

     ele oi parar no hospital. 
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     Quando foram caçar no outro dia, a florzinha voltou e disse: - quero fumo! 

      Boneco com as pernas tremendo disse: - amanhã eu trago. 

      Mas no outro dia quem levou o fumo foi novinho porque boneco ficou paralisado 

e depois que isso aconteceu ele ficou até com anemia porque não queria comer na-

da pensando que a florzinha ia voltar para matar ele. 

 

(T13) 

A botija 

No interior da Paraiba, há muito tempo atrás, existia um cidadão que tinha vários 

filhos.  

 O sujeito era muito pobre vivia numa casinha de taipa e mal tinha como sustentar os 

seus filhos. 

 Um dia, ele estava com dor de dente e foi se deitar para ver se a dor passava. 

A noite, ele teve um sonho. ele escutou uma voz que falava que tinha uma botija pa-

ra ele. Essa voz disse onde estava a botija. Era numa fazenda embaixo de um pé de 

juazeiro. 

 Ele então resolveu procurar a botijia. Andou pela fazenda atrás desse cajueiro, 

quando encontrou começou a cavar por perto cavou cavou e assim foi feito.  

ele encontro a botija.  

Dias depois o cidadão apareceu pela cidade trocando moedas de ouro de grande 

valor. Ele ficou muito rico. 

 Mas depois ele morreu 

  porém os filhos herdaram a fortuna e não voltaram para a miséria.  
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Aproveitaram bastante o dinheiro que o pai deles deixou. 

essa botija ainda é vista lá pelo lados da paraiba.  

 Mas o problema e que so ver uma botija uma pessoa muito especial. 

 

(T14) 

O fogo batatão 

um Homem, ceRTta vez ia subindo a seRRA como costumava Fazer quase toda 

Noite Mais quando Menos esperava sentiu aquela quentura nas costas e um fogo 

apareceu para ele nesse momento ele acelerou o carro morrendo de medo. E o fogo 

ia seguindo ele. ele acelerou e parecia que o fogo aumentava ele se tremia de medo 

sem saber o que fazer pedia ajuda a deus e a todos os santos que se lembrava e o 

fogo ATRÁZ numa certa hora ele teve coragem e olhou para tráz nesse momento 

ele percebeu que o fogo já estava indo em outra direção passando de um lado para 

outro da serra ele deu um suspiro de alívio e correu mais para ver se chegava logo 

na serra quando chegou lá e contou para as pessoas, uns acreditaram e disseram 

que o fogo tinha corrido atrás deles também mais outros disseram que era gente 

com palha para assustar as pessoas mas o que é certo é que ninguém tem coragem 

de andar pelos lados por onde o fogo passa 

 

(T15) 

A cama da baleia 

Em Lajes do Cabugi, antigamente, algo bem Estranho perto da igreja matriz. 

Quando as pessoas iam rezar na igreja, principalmente entre junho e julho, ouviam 

um tremor na terra. 
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algumas ficavam apavoradas com medo de que o mundo fosse acabar. algumas 

diziam que era o vulcão adormecido (o Pico do Cabugi) que Entrava em Erupção e 

ia levar a cidade toda para baixo da terra. mais o que se acreditava mais era que na 

verdade Em baixo da igreja tinha uma cama de baleia e que o tremor de terra era 

quando a baleia se mexia Quando esse tremor acontecia nesse período, as pessoas 

morriam de medo de ir para a igreja e até os dias de hoje ninguém sabe ao certo se 

tinha a cama da baleia ou não. 

 

(T16) 

O fogo batatão 

Era uma vez, na Serra da Gameleira. Ha muito tempo atrás, uma velhinha que tinha 

uma cachorrinha que era a Proteção Dela.  

 um dia, a velhinha ouviu Bater na Porta e Disse: 

- É um moço muito Bonito que vem me visitar que vai pedir a minha mão Em casa-

mento. 

 Mas a cachorrinha não Deixava o Moço Entrar e Isso aconteceu Por trêz Dias.  

 Quando ela abriu a Porta Para ele en-trar o animalzinho se soltou, correu é fa- 

lou para ele:  

- Zabilinha já lava mão, já lavou o pé é já foi se deitar. 

  Com essa Atitude, a mulherzinha se Aborreceu, matou o Bichinho e jogou no mun-

turo. mesmo assim quando o moço chegava a cachorrinha ainda Falava a mesma 

Coisa: 

- Zabilinha já lavou mão já lavou Pé é já foi se deitar. 

  A velhinha se irritou mais Ainda e queimou os Restos mortais. 
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  No outro Dia, quando o Homem chegou, a alma do Animalzinho Ainda Falava: 

- Já lavou mão já lavou Pé e já Foi se Deitar. 

  A Senhorinha ficou Brava de tanto Falatorio, e jagou as cinzas no mar do Pobre 

Animalzinho. 

  Quando o moço voltou, Bateu na a velhinha Abriu.  Como não tinha mais nada para 

impedir ele entrou. A velhinha ficou muito feliz é Disse: - Agora não tenho mais 

aquela cachorrinha Para impedir sua entrada. Mas ela viu que não Era gente, E Sim 

um Monstro Com um Fogo na cabeça. Esse monstro levou ela Para o Fogareu e a 

matou.   E esse Fogo do Batatão ainda Aparece Para Algumas Pessoas la na Serra. 

 

(T17) 

O pé de cavalo 

um dia na melosa, seu julio foi átras das vacas do patrão num cavalo. 

         quando chegou num lugar que era cheio de ladeiras, o cavalo viu um burro. 

Esse burro saiu correndo e o cavalo correu atrás do Burro, mas ele escorregou. 

quando seu julio viu, o cavalo já tinha caído e quebrou o Pé. seu julio pegou a faca, 

cortou e levou para casa.   

       Chegando lá, ele mandou a mulher dele torrar mas ela não torrou porque isso 

não se faz.  

       seu julio enterrou o pé de cavalo perto da casa dele. ele achou muito ruim fazer 

isso por que ele queria era comer o pé mas ficou com medo porque a mulher disse 

que era pecado. 

        nu outro dia, ele passou por onde enterrou e viu dois anões.  

        ele correu para casa muito assustado e avisou a todo mundo:  - não enterrem 

cavalo!  
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depois disso, as pessoas que passam por esse lugar vem umas pessoas pequenini-

nhas que são os anões e eles correm atrás das pessoas para matar elas. 

 

(T18) 

O chupa cabra  

Por aQui em caiçara do rio dos ventos e por outros lugares por perto as pes-

soas criam animais em suas casas.  

mas há um tempo atrás e ainda hoje também, tem um bicho que assusta mui-

to essas pessoas.  

Esse bicho se chama Chupa cabra. ele é um bicho pavoroso que pega cabra, 

porco, ovelha ou cachorro é chupa o sangue deles por que é sua alimentação.  

As pessoas tem medo dele e não conseguem avistalo porque ele só aparece 

de madrugada quando as pessoas estão dormindo.  

Elas constroem uma casinha com grade para os bicho para o chupa cabra 

não pegar eles. mas Quando elas menos esperam o monstro pega os animais 

Quando os donos estão desprevenidos.  

É os animais morrem causando prejuízo aos seus donos.  

É por isso que as pessoas tem medo dele. 

 

(T19) 

O velho das sete orelhas 

     Numa cidade no interior de Minas Gerais havia um velho muito sábio e rico dono 

de fazendas. Um dia, um de seus peões roubou uma grande quantia de dinheiro e o 

velho teve um grande prejuízo. 
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     Ele resolveu então se vingar de quem fez isso. Mas como o peão tinha ido embo-

ra, Ele resolveu se vingar de outra forma. 

     Ele foi matando um por um dos peões amigos do que roubou seu dinheiro até 

que eles descobrissem o paradeiro do ladrão. Como eles não sabiam ele matou os 

seis peões e o último foi o ladrão quando ele descobriu onde ele estava. 

     O velho, não satisfeito em matar os peões ainda arrancava uma orelha de cada 

um e assim ele fez um colar com as orelhas arrancadas. 

     Mas o que ele não sabia é que o pai do peão estava de volta na fazenda e quan-

do ele soube o que tinha acontecido foi atrás do velho. 

Quando ele encontrou, matou o velho para vingar a morte do seu filho. E dizem que 

até hoje existe a alma desse velho vagando por sua antiga fazenda. 

 

(T20) 

O disco voador 

Certa vez, uma mulher estava preparando o jantar para a sua família numa casa um 

pouco mais distante das outras casas da rua, já ficava quase na zona roral. 

mas o fogão que ela usava era a lenha é ficava do lado de fora da cozinha. Assim 

ela saiu para preparar o jantar. Quando ela fazendo isso, percebeu uma luz que cla-

reou com muita intensidade a área onde ela estava. então ela levantou o olhar para 

ver do que se tratava E tomou o maior susto. ela viu um clarão enorme como se fos-

se uma bola de fogo. mas não era como ela pensava. na verdade parecia ser uma 

nave com pessoas dentro. 

       ela tomou um susto daqueles e jogou a frigideira para longe do salto que deu de 

medo É começou a gritar pelo marido, mas Esse demorava para responder. E ela 

diante daquele clarão que se aproximava cada vez mais. 
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Quando finalmente o maido apareceu, o clarão já tinha ido embora. Ela contou tudo 

o que tinha visto, mas o marido não acreditou muito não história dela. 

Mas, no dia seguinter, eles encontraram com homens que estavam caçando próximo 

acasa e esses cacandores disseram não que a vistavam o clarão e perceberam que 

verdade era o disco voador que estava rondando por lá. eles disseram que a mulher 

e as outras pessoas tomassem cuidado porque o disco voador vem de outro planeta 

para raptar os humanos daque. E quando as pessoas que os Ets que estão dentro 

dessa nave voltam para a Terra, estão sem consciência de quem são para onde fo-

ram ou o que aconteceu com eles. 

Isso quando voltam. por que algumas pessoas nem sequer voltam mais. 

 

(T21) 

Os dois cachorros pretos 

uma vez uma mulher tinha vindo ASSistir televisão na praça por que nessa época só 

tinha televisão em poucas casas da cidade Quando ela voltava para casa na Fazen-

da viu dois cachorros pretos de uma porteira era muito Escuro a Estrada ela viu 

Aqueles olhos vermelhos pertos dela eles estavam Perto de uma Porteira Foi Então 

que ela correu para casa ASSustada sem olhar pra trás Quando ia passando por 

outra porteira, ela viu dois Bois presos Amarrados pelo rabo depois que chegou em 

casa ela disse pra sua Familia no outro dia, ela contou para outras pessoas que Dis-

seram já ter visto esses cachorros também e ela nunca mais teve coragem de ir so-

zinha A noite pra casa nessa Estrada.  

 

(T22) 

Alguns amos atrás três meninos for ans tomar banho em pocos de pedra e que as 

pessoas chamam de tanques perto do cemitério. 
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Um deles caiu num buraco cheio de agua e não comseguiu sair. Outro menino foi 

ajudar mas caiu junto foi emtas que o terceiro menino foi ajudar os outros dois e caiu 

tamben E os três meninos acabar om morrendo. Desde emtao, algumas pessoas 

quando passam por la dizeni que vum os meninos nessas pedras prinipalnenete per-

to do cemitério. 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

Anexo D - Textos da primeira versão dos alunos digitalizados 

 

(T01) 

 

(T02) 

 



174 

 

 

(T03) 

 



175 

 

(T04) 

 

(T05) 

 



176 

 

(T06) 

 

(T07) 

 



177 

 

(T08)

 

(T09) 

 



178 

 

(T10) 

 

(T11) 

 



179 

 

(T12) 

 

(T13) 

 

(T14) 

 



180 

 

(T15) 

 

(T16) 

 



181 

 

 

(T17) 

 

 

 



182 

 

(T18) 

 

(T19) 

(T20) 

 



183 

 

(T21) 

 

(T22) 

 

 



184 

 

Anexo E – Textos da versão final dos alunos digitalizados 

 

(T01) 

 



185 

 

(T02) 

 



186 

 

 



187 

 

(T03) 

 



188 

 

(T04) 

 



189 

 

(T05) 

 



190 

 

(T06) 

 



191 

 

 

(T07) 

 



192 

 

(T08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

(T09)

 



194 

 

 

(T10) 

 



195 

 

 

(T11) 

 



196 

 

(T12) 

 



197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

(T13) 

 

 



199 

 

(T14) 

 



200 

 

(T15) 

 



201 

 

(T16) 

 



202 

 

 



203 

 

(T17) 

 



204 

 

(T18) 

 



205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

(T19) 

 



207 

 

(T20) 

 



208 

 

 



209 

 

(T21) 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 

(T22) 

 

 

 


