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Prezado (a) educador (a),
 A proposta de atividades a seguir é o resultado final da pesquisa 
de Mestrado Profissional Título: PRÁTICAS DE LETRAMENTO EM UMA ES-
COLA DO CAMPO: UMA ANÁLISE NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA, 
orientada pela Prof.ª Dr.ª  Maria Isabel Antunes Rocha, Linha de pesquisa: 
Educação do Campo da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
 O objetivo da pesquisa foi identificar as práticas de letramento de-
senvolvidas  nas aulas de Língua Portuguesa, turma do 1º ano do Ciclo da 
Adolescência (7º ano do Ensino Fundamental) da Escola Municipal Realina 
Adelina Costa, situada em de Santo Antonio do Porto, Distrito de Brejaubi-
nha, Município de Governador Valadares, MG.
 O título “Tecendo Práticas” foi utilizado para mostrar como a edu-
cadora tece, dialogando, o letramento com o debate da Educação do Cam-
po e para inspirar outros educadores e educadoras do campo.
 As atividades aqui apresentadas mostram o trabalho realizado 
com a diversidade textual, o que permite aos estudantes do campo a aqui-
sição de um conhecimento amplo dos textos que circulam na sociedade, 
de seu funcionamento nas práticas sociais. Através das práticas aqui apre-
sentadas, com certeza, os estudantes terão facilidade em compreender o 
processo de leitura e escrita e sua abrangência social.
 São sugestões de atividades, portanto, está passível de melhoria. 
Contamos com a criatividade do educador e da educadora para aplicá-las 

e enriquecê-las.
  

 Bom
Trabalho!
Elizabete Aparecida de Carvalho
Doraci Eremita Ferreira
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Trabalhando com
Sequências Didáticas

Para
Saber
Mais
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Sequências didáticas são um conjunto de atividades ordenadas 
e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, 
que tem um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professo-
res e alunos (ZABALA, 1999, p. 18)

As sequências são
planejadas para:
As sequências são planejadas para:
- desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura;
- desenvolver capacidades relativas ao código escrito;
- desenvolver capacidades necessárias à leitura com fluência e compreen-
são;
- compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções e dife-
rentes gêneros;
- reconhecer e interpretar textos de gêneros diversos;
- produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao 
destinatário e ao contexto de circulação.
Portanto,  são conjuntos de oficinas práticas, cada uma abordando um as-
pecto do gênero textual que se quer ensinar: leitura de exemplares do gê-
nero, sua situação de produção, sua organização textual típica, elementos 
gramaticais, e finalmente, escrita de um texto que se aproxime do gêne-
ro estudado; são atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um 
conteúdo, etapa por etapa e são organizadas de acordo com os objetivos 
que o/a professor/a quer alcançar para 
aprendizagem de seus alunos e envol-
vendo sempre  atividades de apren-
dizagem e avaliação.

A seguir, compartilharemos sequên-
cias didáticas enfocando o tema Gê-
neros Textuais, onde, além de serem 
trabalhados os gêneros textuais, 
ela trabalhou também a produção 
textual, a gramática, a interpreta-
ção, a ortografia e a realidade dos 
alunos. As atividades desenvolvidas 
oportuniza ao estudante o conhe-
cimento referente aos aspectos lin-
guísticos  com relação a leitura e a 
escrita, como um bem cultural, e o 
aproxima das práticas da realidade 
do campo.

Definição de Sequência Didática

Para
Saber
Mais

Para
Saber
Mais
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Mito são narrativas utilizadas pelos povos gre-
gos antigos para explicar fatos da realidade e 
fenômenos da natureza, as origens do mundo 
e do homem, que não eram compreendidos 
por eles. Os mitos se utilizam de muita simbo-
logia, personagens sobrenaturais, deuses e he-
róis. (https://www.significados.com.br/mito/)

Sequência Didática I
Gênero Textual: Mito
Objetivos:

•Reconhecer características básicas do gênero mito, como narrativas tra-
dicionais, de origem oral, que explicam o surgimento dos fenômenos na-
turais, do universo e dos homens;
•Desenvolver, por meio da leitura de mitos de diversos povos, o respeito à 
pluralidade cultural, em especial à cultura dos povos indígenas, africanos 
e gregos;
•Reconhecer a estrutura básica da seqüência narrativa (situação inicial, 
conflito, resolução final) e produzir uma resolução final para uma situação 
inicial dada;
•Perceber o papel do herói como protagonista do gênero mito e compará-
-lo com os heróis presentes na vida cotidiana;
•Pesquisar e selecionar mitos de diferentes culturas, diferenciando-os de 
outras narrativas orais tradicionais, como a lenda ou a fábula;
• Desenvolver as capacidades orais dramáticas, por meio da leitura em 
voz alta;
•Reconhecer o tempo geralmente indeterminado em que se passam as 
histórias narradas nos mitos, o que propicia o uso de verbos no passado, 
principalmente no pretérito imperfeito e perfeito; e no tempo presente 
quando se trata das personagens inseridas por meio do discurso direto;
•Produzir, revisar e editar textos coesos e coerentes.

Desenvolvimento: 
1ª Etapa

a) Apresentar para a turma o texto: O dia em que vi Pégaso nascer  - He-
loísa Prieto.
b) Pedir aos alunos para ler silenciosamente.
c) Fazer a leitura do texto em voz alta,  incentivando a atitude leitora.

Para
Saber
Mais

Gêneros textuais refere-se aos diferentes formatos que o texto as-
sume para desenvolver as mais diversas funções sociais, ressaltando 
suas propriedades sociocomunicativas de funcionalidade e intencio-
nalidade. (WITTKE, 2012, p.21)
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O dia em que vi Pégaso nascer
(Heloísa Prieto)
 Eu costumava observar Perseu do alto do Olimpo e acompanhar 
seu treinamento de guerreiro. Ele era jovem, veloz, esperto, mas gostava 
de tentar fazer coisas além de suas forças.

Convidado para jantar na casa do rei, Perseu decidiu que precisava 
impressioná-lo. E declarou, diante de todos os convidados, que 

arriscaria a vida para matar Medusa, minha monstruosa inimi-
ga, a criatura gigantesca que destruía todos os que se atreves-

sem a entrar em seu esconderijo nas cavernas.
 Medusa era o nome de uma das três cabeças 
das górgonas que habitavam o corpo de um enorme 

dragão. Suas patas mortais eram de bronze, e as pe-
quenas patas, de ouro. O olhar de medusa era tão 
poderoso que transformava homens em estátuas de 
pedra. Para vencê-la, seria necessário muita força, 

agilidade e toda a proteção do mundo.
 Quando me contaram que Perseu havia se ofereci-

do para enfrentar a fera, admirei sua coragem e resolvi aju-
dá-lo. Assim que a luta entre ambos foi marcada, tive uma 
idéia: chamei à minha presença Hermes, meu irmão, men-

sageiro dos deuses, e juntos nos revelamos a Perseu. Nós lhe 
dissemos que precisávamos estar ao seu lado durante a luta e 
que, caso desejasse a vitória, deveria 
obedecer às nossas ordens.
 Primeiro lhe pedimos que pro-
curasse as ninfas, as jovens má-
gicas dos lagos e rios, pois elas o 

amavam e fabricariam uma arma es-
pecial para ele. Perseu obedeceu, e das 

lindas ninfas ganhou sandálias aladas, uma 
sacola mágica e um capacete que lhe conferiu o 
poder da invisibilidade.

Hermes, achando que Perseu necessitava de mais de uma arma, ofe-
receu-lhe uma lança leve e cortante como a minha. Quanto a mim, 
Palas Atena, deusa grega da sabedoria*, resolvi acompanhá-lo, 
pessoalmente e lutar a seu lado caso fosse preciso.
 No dia do combate, desci até a gruta do monstro 

e me escondi num canto. O lugar era repugnante. A 
fera exalava um cheiro horrível, o ar estava úmido e 

pesado, por todos os lados eu via estátuas de pedra, na 
verdade os corpos dos guerreiros assassinados por Me-
dusa e suas irmãs.
A entrada de Perseu foi inesquecível. Ele rasgou os céus 
como uma águia. Rapidamente aplicou um golpe certeiro 
no monstro e cortou-lhe uma das cabeças. Sangue verde 
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espalhou-se por toda a caverna, e as duas cabeças restantes começaram a 
urrar. Ainda voando, Perseu afastou-se e, em seguida, apontou sua lança 
contra a segunda cabeça. Ela também caiu por terra. Só que, quando isso 
aconteceu, uma das patas do monstro o atingiu e Perseu perdeu o equi-
líbrio. Seu capacete caiu no chão e ele imediatamente se tornou visível.
 — Ah! Jovem atrevido! — gritou a Medusa com sua voz grossa e 
tenebrosa. No ar, Perseu voava em círculos, mantendo-se de costas para 
o monstro. Ele sabia que, caso a fitasse nos olhos, se transformaria numa 
estátua. — Agora você não me escapa!
 Percebi que precisava entrar em cena. Lembrei-me de que tinha 
um escudo comigo. Gritei:
 — Perseu! apanhe o escudo, proteja-se!
 Recuperando as forças Perseu agarrou meu escudo no ar. Ele havia 
sido forjado pelas ninfas. Sua superfície brilhava com a limpidez das águas 
e refletia imagens como um espelho. Empunhando-o, Perseu desafiou a 
fera:
 — Olhe para mim, criatura medonha!
 Quando ela percebeu o truque, era tarde demais. Perseu levantou 
o escudo na altura da cabeça do monstro. Assim que a Medusa olhou para 
a própria imagem refletida em sua superfície polida, sentiu seu corpo todo 
enrijecer-se e transformar-se numa gigantesca estátua acinzentada.
Perseu desceu ao solo e eu o amparei. Ele se recostou contra a parede e, 
ao seu lado, presenciei uma das mais belas cenas de minha longa vida de 
deusa. Do sangue verde e viscoso das horríveis górgonas saiu uma luz azul 

dourada e brilhante que aos poucos foi tomando forma. 
Lentamente foram surgindo os contornos de um mara-

vilhoso cavalo alado.
 O magnífico animal aproximou-se de nós e abai-

xou a cabeça, balançando a crina ondulante 
e prateada como se nos cumprimentasse. 

O nome Pégaso estampou-se em minha 
mente e eu o acariciei. Em seguida, 

Perseu montou no dorso do animal 
para que este o levasse até seu rei. 
Perseu prometera entregar-lhe a ca-
beça cortada de Medusa.

 E que espanto meu jovem amigo 
causaria ao mostrar aos gregos seu lu-

minoso animal e seu novo escudo, com 
a face tenebrosa da Medusa eterna-
mente marcada em sua superfície má-
gica!

PRIETO, Heloísa. Divinas aventuras: 
histórias da mitologia grega. São 
Paulo: Cia das Letrinhas, 2000. p. 
13-5.
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2ª Etapa

Questionar os alunos: vocês já leram livros de mitos? Sabem o que é um 
mito?
Informar que iremos ler, interpretar e escrever mitos.

3ª Etapa

1) Trabalhar a compreensão e interpretação do texto: “O dia em que vi Pé-
gaso nascer”, de Heloísa Prieto. 
2) Ler e conversar sobre o texto:
a) O texto está escrito em 1ª ou 3ª pessoa?
b) Foi utilizado o discurso direito ou indireto?
c) Qual a finalidade do texto?

4ª Etapa
A linguagem do texto

Estudar palavras e expressões do texto, analisando sentido denotativo e 
conotativo.

5ª Etapa
Leitura expressiva do texto

Formar trio com colegas e,  
juntos, lerem o texto todo . 
Um deve ler a narração feita 
por Atena, outro a ameaça 
de Medusa, e o outro a úni-
ca frase  de Perseu. Na parte 
mais longa, a que está na voz 
da narradora, a entonação 
deve ser apropriada a cada 
momento da narrativa: pau-
sada na apresentação das 
personagens e fatos, ansiosa 
e exaltada no momento do 
combate e mostrar encanta-
mento na descrição do nas-
cimento de Pégaso.
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6ª Etapa

Ler é descoberta

Os mitos gregos estão entre os mais conhecidos no mundo. Entretanto, há 
mitos de diferentes culturas, entre eles os de índios brasileiros, de povos 
africanos, de chineses, japoneses, egípcios. Conheça, “A arvore de cabeça 
para baixo – Georges Gneka”, um mito africano que explica a origem do 
Baobá, uma árvore gigantesca, de 20 metros de altura, comum nas savanas 
africanas. Seu tronco pode alcançar mais de 10 metros de diâmetro e é rico 
em reservas de água. Suas folhas, flores, frutos e sementes são comestíveis 
e têm inúmeros usos medicinais. O Baobá pode viver mais de 2 mil anos.
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 O baobá pode crescer até 
tamanhos enormes atingindo al-
turas de 5 a 30 metros e têm diâ-
metros de tronco de 7 a 11 metros. 
Um espécime baobá Africano na 
província de Limpopo, África do Sul, 
muitas vezes é considerado o maior 
exemplo vivo. Até tempos recentes, 
a árvore tinha uma circunferência 
de 47 metros - o seu diâmetro é 
estimado em cerca de 15,9 metros. 
Baobás também têm a reputação 
de viver muitos milhares de anos.

Ler e analisar o mito grego: “A árvore de cabeça para baixo”.

 Adansonia digitata ou árvo-
re baobá é uma árvore de aparên-
cia estranha que cresce em áreas 
de baixa altitude na África e na Aus-
trália. O baobá também é chamado 
de árvore de cabeça para baixo por-
que quando nua de folhas, os ra-
mos se espalhando são como raízes 
apontando para cima no ar, como 
se tivesse sido plantada de cabeça 
para baixo. 
 A lenda diz que Deus Thora 
deu um desgosto ao Baobá cres-
cendo em seu jardim, por isso ele 
jogou por cima do muro do Paraí-
so para a Terra abaixo, e embora a 
árvore caiu de cabeça para baixo, 
continuou a crescer. Outra história 
diz que quando o baobá foi planta-
da por Deus, ele continuou andan-
do, assim Deus puxou-o para cima 
e replantou-o de cabeça para baixo 
para impedi-lo de se mover.
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 O baobá é altamente considerado pelos povos africanos, porque 
todas as suas partes podem ser utilizadas em alguma capacidade. Além de 
ser uma importante fonte de madeira, os troncos são geralmente escava-
do por pessoas que os utilizam para abrigos, armazenamento de grãos ou 
como reservatórios de água. Os troncos ocos também servem como locais 
de sepultamento.
 Alguns dos mais importantes produtos são feitos a partir da casca 
da árvore, a qual contém uma fibra que é usada para fazer cordas, redes de 
pesca, sacos e vestuário. A casca também pode ser moída em um pó para 
aromatizar alimentos.
 As folhas do baobá eram tradicionalmente utilizadas como fer-
mento, mas também são usadas como um vegetal. Os seus frutos e se-
mentes também são comestíveis para os seres humanos e animais. A pol-
pa do fruto, depois de seco e misturado com água, faz uma bebida que tem 
um gosto semelhante à limonada. As sementes, de gosto como o creme de 
tártaro são valiosas fontes de vitamina C, eram tradicionalmente utilizada 
em outra refeição, quando a comida era escassa. Outros produtos como 
os sabões, colares, cola, borracha, medicina e tecido pode ser produzido a 
partir de várias partes da árvore baobá.
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7ª Etapa
• Dividir a turma em grupo para leitura de diversos mitos  de diferentes 
culturas. Cada aluno deverá escolher um mito e planejar a leitura  para ser 
apresentado no início das aulas.

8ª Etapa
Produção textual  

Responder às questões a seguir, consultando quando for necessário, o tex-
to “O dia em que vi Pégaso nascer”, Heloísa Prieto.

1) Mitos são histórias que expressam o modo como determinado povo 
vê o mundo. Transmitidas oralmente, são narrativas que explicam fatos e 
fenômenos para os quais não há uma explicação lógica. Cada povo e cada 
cultura têm seus próprios mitos e tradições. De que cultura faz parte o 
mito de Pégaso?

2) Segundo os estudiosos, há três grupos de mitos: os que explicam a ori-
gem do mundo e dos deuses; os que contam histórias de convivência entre 
deuses, semideuses e seres humanos que têm livre trânsito entre o céu 
e a Terra; e os que contam histórias dos seres humanos comuns, simples 
mortais. A que grupo de mitos pertence o da história narrada no texto “O 
dia em que vi Pégaso nascer”? Justifique sua resposta.

3) É comum haver nos mitos seres sobrenaturais: deuses, divindades (como 
as sereias), monstros (com forma de bicho ou metade bicho e metade gen-
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4) Muitos dos mitos gregos fazem parte também da cultura de outros po-
vos, figurando em seus contos populares, lendas, fábulas, etc.
a) Entre as lendas brasileiras, há um ser fantástico que se assemelha, na 
forma, com o Minotauro, pois também tem corpo que é metade de ho-
mem e metade de bicho.  Que ser é esse?
b) Afrodite, também conhecida por Vênus, nasceu nas ondas do mar. Nas 
pinturas, ela costuma ser representada como uma mulher jovem, muito 
bela, de cabelos longos, nua, em pé numa concha aberta sobre as águas.  
Que seres fantásticos do folclore brasileiro, indígena e africano se asseme-
lham à deusa Afrodite? 

5) Nos mitos, é comum haver ações heróicas de uma ou mais personagens, 
que podem ser semideuses ou mortais dotados de poderes sobrenaturais 
ou de excepcional força física. Em “O dia em que vi Pégaso nascer”, de que 
tipo é o protagonista?

6) O mito não é apenas uma história aventuresca, mas também um meio 
de buscar a verdade ou o significado das coisas. Por isso, com suas lições 
de sabedoria, serve de exemplo a seres humanos de diferentes épocas.
a) Que lição o mito de Perseu transmite à humanidade?

7) Reler este trecho do texto “O dia em que vi Pégaso nascer”:

“Quando me contaram que Perseu havia se oferecido para enfrentar a 
fera, admirei sua coragem e resolvi ajudá-lo. Assim que a luta entre am-
bos foi marcada, tive uma ideia: chamei à minha presença Hermes, meu 
irmão, o mensageiro dos deuses, e juntos nos revelamos a Perseu. Nós 
lhe dissemos que precisávamos estar a seu lado durante a luta e que, caso 
desejasse a vitória, deveria obedecer às nossas ordens.”

a) Em que pessoa estão os verbos e os pronomes nesse trecho?
b) Em que tempo estão os verbos: no presente ou no passado?
c) O narrador é personagem  na história ou apenas observador?
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8) Como os contos maravilhosos, os mitos eram transmitidos oralmente. 
Depois passaram a ser registrados por escrito, por poetas e prosadores, e 
publicados em livros, jornais, revistas e, nos dias de hoje, também digita-
lizados em sites na Internet. A que tipo de público os mitos se destinam?

9) Observe a linguagem do texto. Que tipo de variedade lingüística foi em-
pregada: uma variedade de acordo com a norma – padrão ou uma varie-
dade diferente da norma – padrão?

10) Agora, reúna-se com seus colegas de grupo e, juntos, concluam: Quais 
são as características do mito? Respondam, considerando os seguintes cri-
térios: finalidade do gênero, perfil dos interlocutores, suporte ou veículo, 
tema, estrutura e linguagem.

11) Produzir um cartaz com as características do gênero MITO.
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9ª Etapa

Produção textual I 

Ler, a seguir, duas propostas para a produção de textos sobre mitos. Sob 
a orientação da professora, desenvolver  pelo menos uma delas.

1- Você já ouviu falar de Orfeu? Na mitologia grega, Orfeu era um poeta 
que encantava a todos com a música que extraia da lira, um instrumento 
de cordas muito usado na Antiguidade. Conheça, por meio do resumo que 
segue, uma parte da trágica história de Orfeu.

O Mito de Orfeu

 Orfeu nasceu nas 
vizinhanças do Olimpo, 
frequentado pelas musas. 
Ele era excelente poeta, 
cantor e músico, sendo 
considerado o inventor da 
cítara. Passava o dia can-
tando ao som de sua lira, 
a qual aumentou de sete 
para nove cordas.
 Seu canto era tão 
melodioso que, ao ouvi-lo, 
os homens mais brutais 
ficavam sensibilizados, as 
feras mais ferozes vinham 
repousar a seus pés mansamente, os pássaros pousavam nas árvores, os 
rios suspendiam seu curso e as árvores formavam coros de dança.
 Devido a sua fraqueza física, Orfeu participou da expedição dos 
Argonautas apenas marcando a cadência para os remadores. Durante as 
tormentas ele abrandava as vagas e tranqüilizava a tripulação com seu can-
to. E, quando as sereias começavam a cantar, Orfeu entoava cantos mais 
agradáveis que o delas, livrando os remadores do fascínio.
 Orfeu era apaixonado por Eurídice, filha de Apolo. No dia de seu 
casamento, Eurídice, sua noiva, caminhava pelas margens do rio, quando 
apareceu Aristeu, que tentou violentá-la. No desespero de se livrar do ata-
cante, ela pisou numa serpente escondida na vegetação e morreu depois 
de ser picada.
 Orfeu julgou que devia procurá-la mesmo entre os mortos. Tomou 
sua lira e desceu ao inferno.

(Irene Machado, Literatura e redação. São Paulo: Scipione, 1994. P. 142-
143. Resumo da autora a partir do Dicionário de mitologia grega e romana, 
de Mário da Gama Kury.)
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Dê continuidade ao mito de Orfeu. Para isso, considere estes fatos:

• No inferno, Orfeu encanta com sua música todos os seres sombrios e 
monstruosos que lá habitam.
• O herói sensibiliza também os reis do inferno, o deus Hades e sua esposa 
Perséfone, e consegue permissão para levar Eurídice de volta ao mundo da 
luz.
• Uma condição é estabelecida por Hades e Perséfone: Orfeu só poderia 
olhar para sua amada depois de terem saído do inferno.
• O casal dirigi-se ao mundo dos vivos, sendo Orfeu seguido a certa distân-
cia por Eurídice. Contudo, no momento em que já estão completando o 
percurso, Orfeu, para certificar-se de que a amada estava por perto, olha 
para trás e vê Eurídice perder-se para sempre no abismo do inferno.

Organize esses fatos de modo coerente e redija o final do mito de Orfeu. 
Para enriquecer a narração, descreva o inferno e as personagens que habi-
tam esse mundo. Inclua diálogos para tornar o texto mais dinâmico. Para 
ligar os fatos, empregue elementos de coesão como em seguida, por isso, 
então, mas, entretanto e outros que forem necessários.
Ao concluir o texto, avalie-o de acordo com as orientações de AVALIAÇÃO 
DO MITO e altere o que for necessário. Depois leia o seu texto para a classe 
e ouça o de seus colegas.
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2- Ler agora este resumo do mito de Narciso:

O Mito de Narciso

 Narciso era um belo rapaz, filho do deus do rio Céfiso e da ninfa 
Liríope. Por ocasião de seu nascimento, seus pais consultaram o oráculo 
Tirésias para saber qual seria o destino do menino. A resposta foi que ele 
teria uma longa vida, se nunca visse a própria face.
 Muitas moças e ninfas apaixonaram-se por Narciso, quando ele 
chegou à idade adulta. Porém, o belo jovem não se interessava por nenhu-
ma delas. A ninfa Eco, uma das mais apaixonadas, não se conformou com 
a indiferença de Narciso e afastou-se amargurada para um lugar deserto, 
onde definhou até que somente restaram dela os gemidos. As moças des-
prezadas pediram aos deuses para vingá-las.
 Nêmesis apiedou-se delas e induziu Narciso, depois de uma caçada 
num dia quente, a debruçar-se numa fonte para beber água. Descuidando-
-se de tudo o mais, ele permaneceu imóvel na contemplação ininterrupta 
de sua face refletida e assim morreu. No próprio Hades ele tentava ver nas 
águas do Estige as feições pelas quais se apaixonara.
  Com base nesse resumo, re-
contar o mito de Narciso. Pesquisar 
mais sobre esse mito em livros de 
mitologia e na Internet e incluir na 
história outros elementos e detalhes 
que julgar convenientes. Além disso, 
não se prender à linguagem do texto 
lido. Utilizar as próprias palavras ao 
criar o texto.
 Ter em mente, desde o inicio, 
o objetivo desse trabalho e o perfil 
de leitor. O texto será lido por colegas 
de outras classes e por professores, 
funcionários, parentes e amigos.
 Para dar suspense e conferir 
maior dinamismo à história, caracte-
rizar bem as personagens principais e 
criar diálogos entre elas.
 Quando concluir o texto, 
avaliá-lo de acordo com as orienta-
ções da etapa seguinte. Modificar o 
que for necessário, até que o texto 
fique adequado ao gênero.
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10ª Etapa

Avaliação  do texto produzido
Observar se o texto transmite um ensinamento, uma lição de sabedoria so-
bre a beleza ou sobre o amor; se as ações do herói se destacam e se os fatos 
narrados aconteceram no passado; se o narrador é observador e se a lin-
guagem está de acordo com a variedade padrão e com o perfil dos leitores.

11ª Etapa

Revisão textual
 Revisar o texto produzido atentando para os recursos discursivos e lingüís-
ticos. (revisão autônoma e com intervenção da professora).

12ª Etapa

Digitar os textos no laboratório de informática  e editá-los  no Jornal Mural 
da escola.

13ªEtapa

Leitura e interpretação dos textos:
Texto I: O nome oculto – Os cavaleiros da Távola Redonda. Adaptação de 
Luiz Galdino e Alberto Linhares.
Texto II: Era uma vez Dom Quixote - Miguel de Cervantes. Adaptação de 
Augustin Sánchez Aguilar e tradução de Marina Colasanti.
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14ª Etapa

Assistir ao filme de Batman Begins de Christopher Nolan, com os alunos. 

15ª Etapa

Análise do filme

1) Após leitura e análise de alguns mitos foi possível perceber que o ser 
humano necessita explicar logicamente  tudo aquilo que não compreen-
de  bem; daí o papel, inclusive, dos mitos e das lendas. Segundo o crítico 
Luiz  Oricchio,”Batman Begins parece orientado pela humana necessidade 
de conhecer as origens”. Considerando  a afirmação do crítico, responda: 
 Que origens o filme busca explicar?
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2) No filme, a trajetória de Bruce Wayne até tornar-se Batman está rela-
cionada com um trauma vivido pela personagem na infância. Qual é esse 
trauma? 

3) Quando adulto, Bruce Wayne vai para o Himalaia e convive com ladrões 
e assassinos. O que ele procura?

4) No Himalaia, Bruce Wayne é preso por causa dos crimes que cometeu. 
Henri  Ducard convida-o para fazer parte da Liga dos Assassinos e torna-se 
mestre de Bruce, iniciando-o nas Artes marciais.
a) Ducard diz a Wayne:”As pessoas temem o que não pode ser visto”.Que 
relação tem essa frase com a personagem Batman, que Bruce criou depois?
b) Em que momento Wayne toma consciência de que a Liga dos Assassinos 
não é o que procurava?
c) Em que aspectos Wayne discorda das idéias dos líderes da Liga dos As-
sassinos?

5) Ao retornar a Gothan City, Bruce Wayne assume a identidade de Batman, 
cujo símbolo é o morcego.
a) Que relação esse símbolo tem com sua infância?
b) Considerando a construção  do herói, qual a importância da cena em que 
Wayne, ao descobrir a caverna que havia em sua mansão, levanta-se com 
milhares de morcegos sobre sua cabeça?
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6) Batman Begins é mais realista do que outros filmes com herói, que abusa-
vam dos efeitos especiais. O produtor Chuck Roven conta que “Christopher  
(o diretor) falou que gostaria de fazer um filme realista,centrado no homem 
por trás da máscara, e não nos vilões. Contar a tragédia presenciada pelo 
pequeno Bruce Wayne e como isso molda sua personalidade até a criação 
do Batman. Tudo precisaria seguir uma lógica racional , dos equipamentos 
ao batmóvel”.
a) Que explicações lógicas são dadas, no filme, aos equipamentos usados 
por Batman, como o batmóvel, a armadura, o cinto de utilidades e a capa?
b) Sendo o herói, nesse filme, mais real e humanizado, então ele apresenta 
falhas ou fraquezas. Aponte algumas delas.
c) Que outros aspectos realistas você nota no filme?

7) Batman é uma personagem construída a partir da duplicidade entre o  
playboy Bruce Wayne e o homem-morcego, solitário caçador de bandidos; 
entre o quebrador de ossos, que adora uma luta, e o homem introspecti-
vo ,fechado, que combate seus traumas e medos interiores . Troque idéias 
com os colegas: Também há duplicidade:
a) na relação de Batman com a polícia? Por quê?
b) no modo como Batman vê a justiça dos tribunais? Por quê?
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8. O medo é um elemento constante no filme. Identifique-o:
a) no treinamento que Bruce Wayne recebe do mestre Henri  Ducard;
b) na relação de Bruce Wayne/Batman com os morcegos;
c) no envenenamento provocado pelo gás do Dr. Jonathan Crane.

9. Depois que o menino Bruce Wayne cai no poço, o pai lhe diz:”Os homens 
caem para se levantar”. Dê ao menos dois exemplos de quedas que fizeram 
Wayne levantar-se mais forte.

10. Rachel Dawe, a amiga de infância de Wayne, pensa que o amigo é um 
milionário desinteressado dos problemas sociais e diz isso a ele. Wayne, 
entretanto, afirma que o importante é o que é por dentro. Ao que ela res-
ponde: ”Não é o que tem dentro. É o que você faz para ser diferente”. No 
final do filme, entretanto, mesmo sabendo da vida dupla do amigo, ela ain-
da não está satisfeita. Que Bruce Wayne ela procura?

11. Batman Begins foi lançado em 2005 e produzido em 2004, três anos 
após o atentado terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos. Nessa 
época, a sociedade americana vivia intensamente o medo de novos atenta-
dos. Na sua opinião:
a) O filme contribui para as pessoas aprenderem a combater o próprio 
medo? Por quê?
b) O filme transmite uma visão otimista ou pessimista em relação à ação de 
terrorista? Por quê?

12. Para muitos críticos, Batman begins é o melhor dos filmes que têm o 
herói como personagem. Se você assistiu aos outros filmes, compare-os e 
dê sua opinião. Qual é o melhor filme de Batman? Por quê?

13. Compare a personagem principal do filme Batman Begins às persona-
gens principais dos textos que você leu anteriormente. Que semelhanças 
existem entre o herói do filme e:
a) Lancelote, do texto 1?
b) Dom Quixote,do texto 2?
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16ª Etapa
Produção  textual II

Há, a seguir, duas propostas para a produção de texto. Escolha uma delas e 
desenvolva-a, seguindo as orientações dadas.  

1- Ler o episódio em que Dom Quixote, ao lado de seu escudeiro Sancho, 
vive mais uma de suas aventuras. 

     Ao longo da-
quele dia, Dom Quixote 
viajou inclinado sobre 
a cabeça do seu cava-
lo, porque os ossos lhe 
doíam tanto que não 
podia endireitar-se. Ao 
entardecer, apareceu 
na beira da estrada uma 
venda, que era o lugar 
onde se hospedavam os 
viajantes, e então San-
cho disse:    
   _ Alegre-se, 
senhor, que ali adiante 
vejo uma venda.
     Dom Quixo-
te levantou a cabeça, 
olhou ao longe e respondeu:
   _Essa não é uma venda, mas um castelo.
  _ Estou lhe dizendo, senhor, é uma venda.
   _ É um castelo!
   _É uma venda!
   _ Um castelo!
   Passaram nisso um tempão, sem que nem Dom Quixote nem San-
cho dessem o braço a torcer. Quando chegaram à venda, estava abarrotada, 
mas assim mesmo o vendeiro arrumou um par de camas num palheiro para 
que pudessem passar a noite. Antes de deitar, Sancho bebeu uma garrafa 
de vinho, e adormeceu que nem uma pedra.
      Em compensação, Dom Quixote continuou acordado durante mui-
to tempo porque havia começado a pensar que naquele castelo vivia uma 
linda princesa.
    “Com certeza apaixonou-se por mim ao me ver chegar”,dizia para 
si mesmo,”e essa noite virá confessar-me o seu amor. Mas não posso lhe 
corresponder, porque o meu coração pertence a Dulcineia.” 
      De tanto pensar, passou mais três horas de olhos abertos que nem  
coruja.
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     De repente, ao bater a meia- noite, ouviram-se passos além da por-
ta do palheiro, e Dom Quixote murmurou:
       “Ai, meu Deus! Chegou a princesa!”

Dar  continuidade a essa história, procurando ser coerente com as carac-
terísticas de cada personagem. Se preferir, pode criar outras personagens, 
diálogos e lugares. Dar um desfecho engraçado à história.

1. Criar um herói. Se quiser, pode  inspirar num herói conhecido: por exem-
plo, um herói clássico, como Aquiles ou Alexandre, ou um herói das novelas 
de cavalaria medieval, como Lancelote; ou então um herói mais recente, 
de filmes como Guerra  nas estrelas, Senhor dos anéis , Matrix ou outros.

Imaginar como é o mundo em que esse herói vive: os habitantes, a cidade, 
os problemas, os vilões, etc; 

2. Criar uma aventura para esse herói viver, imaginando  antes: qual é o seu 
objetivo, quais os obstáculos, quem é o vilão, o que tem de fazer para ven-
cer o vilão, que recompensas ganha, etc. Inventar um final surpreendente 
para a história.

Ao concluir os textos, trocá-los com um colega, de modo que um leia o tex-
to do outro e faça sugestões, modificando o que for necessário.
 
17ª Etapa
Revisão textual

Revisar o texto produzido atentando para os recursos discursivos e lingüís-
ticos. (revisão autônoma e com intervenção da professora).

18 ªEtapa
Edição  textual

Digitar os textos produzidos no laboratório de informática  para serem  pu-
blicados na Coletânea de Gêneros textuais (Mitos: sobre heróis de todos os 
tempos).
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Sequência Didática II
Gênero Textual: Crônica

Para saber mais
A crônica é uma forma textual no estilo de narra-
ção que tem por base fatos que acontecem em 
nosso cotidiano. Por este motivo, é uma leitura 
agradável, pois o leitor interage com os aconte-
cimentos e por muitas vezes se identifica com as 
ações tomadas pelas personagens. (brasilescola.uol.
com.br/redacao/cronica.htm) 

Objetivos
•Estabelecer contato com o gênero textual crônica.
•Identificar as principais características do gênero textual “crônica”.
•Reconhecer na crônica um espaço para criatividade e opinião.
•Perceber na crônica um espaço para narrar fatos do cotidiano.
•Ouvir, ler, interpretar crônicas, identificando tema, foco narrativo, perso-
nagens, cenário, tempo, linguagem, discurso (direto, indireto) e recursos 
literários.
•Refletir sobre a diferença entre notícia e crônica, destacando característi-
cas das notícias e comparando com as das crônicas.
•Produzir coletivamente uma crônica, escolhendo uma situação do cotidia-
no da localidade.
•Reescrever, coletivamente, o texto da crônica para aperfeiçoá-lo.
•Produzir individualmente uma crônica.
•Revisar e editar as crônicas produzidas.

1ª Etapa
Trazer para sala de aula diferentes jornais e entregar um exemplar para 
cada grupo.
Exploração do suporte jornal (Em grupo)

1) Fazer levantamento dos conhecimentos prévios por meio da conversa.
• Quem sabe o que é um jornal?
• O que encontramos no jornal?
• Quem já leu jornal?
2) Exploração do jornal em pequenos grupos, manuseando-o por comple-
to.

a) Responder questões escritas:
• Fazer uma lista dos cadernos do jornal recebido informando: nome do 
jornal; cadernos encontrados; tipo de assunto.
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• Se quisermos comparar uma casa; onde 
encontraremos as informações?
• Saber os resultados do jogo de futebol?
• Saber sobre o aumento do pão?
• Saber quais filmes estão passando?

b) Socializar as repostas em grande gru-
po.

c) Leitura de uma crônica do jornal, des-
tacando que essa espécie de texto se 
chama crônica.
• Trabalhar interpretação oral do texto.
• Destacar diferença de noticia e crônica.

2ª Etapa
 Identificação do gênero em meio a ou-
tros gêneros e exploração dos tons das 
crônicas.

1. Leitura de uma crônica encontrada no jornal.
• Alguém já leu alguma crônica? Sabe o que é crônica? Conhece algum 
cronista?

2. Texto informativo sobre o surgimento da crônica.

3. Leitura e audição de várias crônicas explorando os diversos tons e bio-
grafias dos cronistas: “Na escuridão miserável” — Fernando Sabino; “Um 
caso de burro” — Machado de Assis; “O amor acaba” — Paulo Mendes; 
“Cobrança” — Moacyr Scliar.

4. Reler a crônica: 
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Na escuridão Miserável
(Fernando Sabino)
“Eram sete horas da noite quando entrei no carro, ali no Jardim Botânico. 
Senti que alguém me observava, enquanto punha o motor em movimento. 
Voltei-me e dei com uns olhos grandes e parados como os de um bicho, a 
me espiar, através do vidro da janela, junto ao meio-fio. Eram de uma ne-
grinha mirrada, raquítica, um fiapo de gente, encostada ao poste como um 
animalzinho, não teria mais que uns sete anos. Inclinei-me sobre o banco, 
abaixando o vidro:
– O que foi, minha filha? – perguntei, naturalmente pensando tratar-se de 
esmola.
– Nada não senhor – respondeu-me, a medo, um fio de voz infantil.
– O que é que você está me olhando aí?
– Nada não senhor – repetiu. – Esperando o bonde…
– Onde é que você mora?
– Na Praia do Pinto.
– Vou para aquele lado. Quer uma carona?
Ela vacilou, intimidada. Insisti, abrindo a porta:
– Entra aí, que eu te levo.
Acabou entrando, sentou-se na pontinha do banco, e enquanto o carro ga-
nhava velocidade, ia olhando duro para a frente, não ousava fazer o menor 
movimento. Tentei puxar conversa:
– Como é o seu nome?
– Teresa.
– Quantos anos você tem, Teresa?
– Dez.
– E o que estava fazendo ali, tão longe de casa?
– A casa da minha patroa é ali.
– Patroa? Que patroa?
Pela sua resposta pude entender que trabalhava na casa de uma família 
no Jardim Botânico: lavava, varria a casa, servia a mesa. Entrava às sete da 
manhã, saía às oito da noite.
– Hoje saí mais cedo. Foi jantarado.
– Você já jantou?
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– Não. Eu almocei.
– Você não almoça todo dia?
– Quando tem comida pra levar, eu almoço: mamãe faz um embrulho de 
comida para mim.
– E quando não tem?
– Quando não tem, não tem – e ela até parecia sorrir, me olhando pela 
primeira vez. Na penumbra do carro, suas feições de criança, esquálidas, 
encardidas de pobreza, podiam ser as de uma velha. Eu não me continha 
mais de aflição, pensando nos meus filhos bem nutridos – um engasgo na 
garganta me afogava no que os homens experimentados chamam de senti-
mentalismo burguês.
– Mas não te dão comida lá? – perguntei, revoltado.
– Quando eu peço eles me dão. Mas descontam no ordenado, mamãe disse 
pra eu não pedir.
– E quanto você ganha?
– Mil cruzeiros.
– Por mês?
Diminuí a marcha, assombrado, quase parei o carro, tomado de indignação. 
Meu impulso era voltar, bater na porta da tal mulher e meter-lhe a mão na 
cara.
– Como é que você foi parar na casa dessa… foi parar nessa casa? – pergun-
tei ainda, enquanto o carro,ao fim de uma rua do Leblon, se aproximava das 
vielas da Praia do Pinto. Ela disparou a falar:
– Eu estava na feira com mamãe e então a madame pediu para eu carregar 
as compras e aí noutro dia pediu à mamãe pra eu trabalhar na casa dela 
então mamãe deixou porque mamãe não pode ficar com os filhos todos 
sozinhos e lá em casa é sete meninos fora dois grandes que já são soldados 
pode parar que é aqui moço, brigado.
Mal detive o carro, ela abriu a porta e saltou, saiu correndo, perdeu-se logo 
na escuridão miserável da Praia do Pinto.”

5. Discutir sobre a crônica e responder questões de exploração textual.

6. Listar características do gênero, produzindo um cartaz com as caracterís-
ticas listadas.

Ensaio – Produção de uma crônica em grupo baseando-se em uma noticia 
de jornal.
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3ª Etapa
Roda de leitura das crônicas produzidas.

1. Avaliação da crônica produzida.
• Apresenta visão pessoal do assunto escolhido?
• Há elementos narrativos básicos?
• O texto ficou curto eleve e se diverte e/ ou promove uma reflexão critica 
sobre o assunto?
• A linguagem empregada esta adequada ao gênero e ao contexto?. Qual 
discurso foi utilizado: direto ou indireto?

3. Revisão cuidadosa respondendo as questões acima questionadas.

4. Discussão em grande grupo.
• Socializar a produção dos grupos.

Retomar as características do gênero (leitura do cartaz) para acrescentar o 
que considerarem necessário.

4ª Etapa

1.Comparação de textos (crônicas lidas e ouvidas na 2ª atividade).
• Identificar os elementos que todas as crônicas, por mais diferentes que 
sejam, tem em comum: título sugestivo; cenário curioso; foco narrativo: 
1ª pessoa (autor — personagem), 3ª pessoa (autor – observador); poucas 
personagens, inventadas ou não – o autor pode ser uma delas; enredo; 
tom, que pode ser poético, humorístico, irônico ou reflexivo; linguagem co-
loquial (uma “conversa” com o leitor); desfecho.

•Leitura da crônica: “Tatuagem” — Moacyr Scliar, inspirada no noticiário 
jornalístico



32

Tatuagem
 Enfermeira inglesa de 78 anos manda tatuar mensagem no peito 
pedindo para não proceder a manobras de ressuscitação em caso de para-
da cardíaca. Mundo Online, 4.fev.2003
 Ela não era enfermeira (era secretária), não era inglesa (era bra-
sileira) e não tinha 78 anos, mas sim 42: bela mulher, muito conservada. 
Mesmo assim, decidiu fazer a mesma coisa. Foi procurar um tatuador, com 
o recorte da notícia. O homem não comentou: perguntou apenas o que era 
para ser tatuado.
 - É bom você anotar -disse ela- porque não será uma mensagem 
tão curta como essa da inglesa.
Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar.
 - “Em caso de que eu tenha uma parada cardíaca” -ditou ela-, “fa-
vor não proceder à ressuscitação”.
 Uma pausa, e ela continuou:
 - “E não procedam à ressuscitação, porque não vale a pena. A vida 
é cruel, o mundo está cheio de ingratos.”
 Ele continuou escrevendo, sem dizer nada. Era pago para tatuar, e 
quanto mais coisas tatuasse, mais ganharia.
 Ela continuou falando. Agora voltava à sua infância pobre; falava no 
sacrifício que fora para ela estudar. Contava do rapaz que conhecera num 
baile de subúrbio, tão pobre quanto ela, tão esperançoso quanto ela. Des-
crevia os tempos de namoro, o noivado, o casamento, o nascimento dos 
dois filhos, agora grandes e morando em outra cidade. Àquela altura o ta-
tuador, homem vivido, já tinha adivinhado como terminaria a história: sem 
dúvida ela fora abandonada pelo marido, que a trocara por alguma mulher 
mais jovem e mais bonita. E antes que ela contasse sua tragédia resolveu 
interrompê-la. Desculpe, disse, mas para eu tatuar tudo que a senhora me 
contou, eu precisaria de mais três ou quatro mulheres.

  Ela começou a chorar. Ele conso-
lou-a como pôde. Depois, convidou-a para 
tomar alguma coisa num bar ali perto.
Estão vivendo juntos há algum tempo. E 
se dão muito bem. Ela sente um pouco 
de ciúmes quando ele é procurado por 
belas garotas, mas sabe que isso é, afinal, 
o seu trabalho. Além disso, ele fez uma 
tatuagem especialmente para ela, no seu 
próprio peito. Nada de muito artístico, o 
clássico coração atravessado por uma fle-
cha, com os nomes de ambos. Mas cada 
vez que ela vê essa tatuagem, ela se sente 
reconfortada. Como se tivesse sido ressus-
citada, e como se estivesse vivendo uma 
nova, e muito melhor, existência.
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2.Enfatizar o objetivo do gênero crônica.

3.Ler as notícias: “Os superbebês” e “A menina de ouro do Quênia” e produ-
zir uma crônica escolhendo uma das notícias como material para a crônica. 

4.Desenvolvê-la, orientando-se pelas características do gênero listadas em 
cartaz.

5. Analise da produção conforme os elementos constitutivos do gênero crô-
nica.

6. Revisão coletiva de uma crônica, incentivando os alunos a aperfeiçoam a 
crônica produzida.

5ª Etapa
Exploração dos elementos constitutivos de uma crônica e os recursos literá-
rios utilizados/ emprego das figuras de linguagem. 

1. Fazer um cartaz com as principais figuras de linguagem realçando que 
são recursos utilizados pelos autores para realçar uma idéia.

2. Explicar as figuras de linguagem.

3. Trabalhar a oralidade apresentando o jornalista Armando Nogueira — 
Um cronista que tem futebol nas veias — perguntando para os alunos:
•Conhecem esse jornalista?
• Já leram alguma crônica escrita por ele?
4. Apresentar a biografia de Armando Nogueira

5. Apresentar o título do texto: “Peladas” de Armando Nogueira e fazer 
antecipações:
6. Esse título chama a atenção do leitor? Por quê?
7. O que ele sugere?
8. Pelo título, o que vocês imaginam? Quem será a personagem central? 
Qual será o conflito — o problema ou a questão da crônica?
9. Como poderia ser o desfecho — a conclusão de uma crônica cujo título 
é “Peladas”?

10. Leitura pela professora da crônica “Peladas”.
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Peladas
(Armando  Nogueira)

 Esta pracinha sem aquela pelada virou uma chatice completa: ago-
ra, é uma babá que passa, empurrando, sem afeto, um bebê de carrinho, é 
um par de velhos que troca silêncios num banco sem encosto.
 E, no entanto, ainda ontem, isso aqui fervia de menino, de sol, de 
bola, de sonho: “eu jogo na linha! Eu sou o Lula!; no gol, eu não jogo, tô 
com o joelho ralado de ontem; vou ficar aqui atrás: entrou aqui, já sabe.” 
Uma gritaria, todo mundo se escalando, todo mundo querendo tirar o selo 
da bola, bendito fruto de uma suada vaquinha.
 Oito de cada lado e, para não confundir, um time fica como está; o 
outro jogo sem camisa.
 Já reparei uma coisa: bola de futebol, seja nova, seja velha, é um 
ser muito compreensivo que dança conforme a música: se está no Maraca-
nã, numa decisão de título, ela rola e quiçá com um ar dramático, manten-
do sempre a mesma pose adulta, esteja nos pés de Gérson ou nas mãos de 
um gandula.
 Em compensação, num racha de menino ninguém é mais sapeca: 
ela corre para cá, corre para lá, quiçá no 
meio-fio, pára de estalo no canteiro, lambe 
a canela de um, deixa-se espremer entre 
mil canelas, depois escapa, rolando, doida, 
pela calçada. Parece um bichinho.
 Aqui, nessa pelada inocente é que 
se pode sentir a pureza de uma bola. Afi-
nal, trata-se de uma bola profissional, uma 
número cinco, cheia de carimbos ilustres: 
“Copa Rio-Oficial”, “FIFA - Especial.” Uma 
bola assim, toda de branco, coberta de 
condecorações por todos os gomos (go-
mos hexagonais!) jamais seria barrada em 
recepção do Itamarati.
 No entanto, aí está ela, correndo 
para cima e para baixo, na maior farra do 
mundo, disputada, maltratada até, pois, 
de quando em quando, acertam-lhe um 
bico, ela sai zarolha, vendo estrelas, coita-
dinha.
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 Racha é assim mesmo: tem bico, mas tem também sem-pulo de 
craque como aquele do Tona, que empatou a pelada e que lava a alma de 
qualquer bola. Uma pintura.
Nova saída.
 Entra na praça batendo palmas como quem enxota galinha no 
quintal. É um velho com cara de guarda-livros que, sem pedir licença, inva-
de o universo infantil de uma pelada e vai expulsando todo mundo. Num 
instante, o campo está vazio, o mundo está vazio. Não deu tempo nem de 
desfazer as traves feitas de camisas.
 O espantalho-gente pega a bola, viva, ainda, tira do bolso um ca-
nivete e dá-lhe a primeira espetada. No segundo golpe, a bola começa a 
sangrar.
 Em cada gomo o coração de uma criança.

11. Após ler  a crônica provocar os alunos perguntando-os:
• O que acharam do personagem principal? Que recursos lingüísticos o au-
tor usou para lhe dar realce?
• Qual o tom da crônica? Lírico? Reflexivo? Humorístico? Por que acham 
isso?

O autor é observador ou personagem (foco narrativo)?
•Esse texto fez vocês pensarem? Que idéias vieram à cabeça? E que senti-
mentos?

12. Apreciar as respostas dos alunos e propor a leitura da crônica “Peladas” 
e em seguida em pequenos grupos responder por escrito as questões a 
seguir:
• Onde se passa a história? Qual o cenário?
• Que acontecimento transformou a praça? Que recursos o autor utilizou 
para realçar essa transformação?
• Qual foi o conflito?
• No sétimo parágrafo, o autor se refere à bola caracterizando-a como coi-
tadinha. O que esse adjetivo no diminutivo sugere?
• Que expressões do cotidiano o autor usa no oitavo parágrafo?
• Como o cronista fez o 
desfecho? Que impressão 
esse desfecho lhe cau-
sou?
• Socializar as respostas 
dos alunos, fazendo a 
complementação neces-
sária.
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6ª Etapa

1. Ler outras crônicas sobre o assunto “Amor” de vários autores e solicitar 
que os alunos façam comparação de vários autores e seus estilos ao tratar 
de um mesmo tema.

2. Outras crônicas: “variação em torno da paixão”, Affonso Romano de 
Sant’Anna; “Sobre o amor”, Ferreira Gullar; “Amor”, Armando Jabor.
3. Avaliar as atividades de leitura desenvolvida analisando as habilidades de 
leitura da turma.

7ª Etapa

1. Retomar as crônicas trabalhadas: “Na escuridão miserável” — Fernando 
Sabino; “Peladas” — Armando Nogueira; “O amor acaba” — Paulo Mendes 
Campo; “Cobrança” — Moacyr Scliar,  “Horóscopo” — Carlos Drumond de 
Andrade e analisar o tema, situação do cotidiano retratada, tom do texto e 
foco narrativo.

2. Registrar as respostas e socializar no grande grupo.
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3. Pedir aos alunos que levantem assuntos que estão em alta na cidade, 
localidade, nas conversas da praça, nas discussões sobre futebol, no pátio, 
nos arredores da escola, fatos noticiados em jornais, revistas, emissoras de 
rádio. Em seguida, pedi-los para escolher entre os assuntos listados, uma 
situação que mereça uma boa crônica e justificar o porquê da escolha.

4. Após escolher o fato, a situação ou a noticia que vai ser foco da crônica, 
reservar o dia seguinte para a busca de informações sobre o tema.

8ª Etapa

O começo da produção individual.

1. Escolhido o assunto e com as informações sobre ele em mãos, incentivar 
os alunos a escrever a visão pessoal deles sobre o fato, usando imaginação, 
inventividade, lirismo e humor.
2. Propor aos alunos alguns minutos para planejar a escrita da crônica, res-
pondendo para si mesmo as seguintes perguntas:
• Qual o foco narrativo?
• Quem são os personagens?
• Qual o enredo, como, onde e quando vai se desenrolar a narrativa?
• Vou narrar em tom humorístico, lírico, irônico ou crítico?
• Existe um elemento surpresa?
• Como vai ser o desfecho?
• Aberto ou conclusivo?

3. Produzir a crônica indivi-
dualmente e lembrar-se da 
importância de um bom tí-
tulo.

4. Após produção, realizar 
uma roda de leitura das 
crônicas produzidas, com-
parando as diversas for-
mas de dizer dos autores 
(como o fato foi narrado, a 
intenção do autor e o efeito 
causado no leitor).
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5. Comentar e ouvir dos alunos a dificuldade encontrada para escrever uma 
crônica.

9ª Etapa

Produção coletiva de uma crônica, escolhendo uma situação do cotidiano 
da localidade.

1. Retomar com os alunos a situação de comunicação (quem fala; de que 
lugar; com que objetivo; para quem ler) e os elementos próprios do gênero.
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2. Selecionar a situação do cotidiano para a escrita coletiva da crônica, con-
duzir e orientar os alunos com perguntas:
• Como vai ser o enredo básico e quais serão as personagens?
• Qual o tom que querem evidenciar em sua narrativa (lírico, bem-humo-
rado, crítico, irônico)?
• Qual o melhor jeito de escrever para se aproximar do leitor? No caso, 
colegas de outras salas e ciclos, professoras, familiares.
• Qual será o foco narrativo? Escrever na primeira pessoa ou narrar o fato 
“de fora” da situação (3ª pessoa).

3. Ouvir as respostas e procurar encadeá-las umas às outras.

10ª Etapa

Escrita coletiva/ professor escriba.

1. Dividir o quadro em um dos lados, anotar as idéias dos alunos; no outro, 
o parágrafo redigido.

2. Pedir aos alunos para copiar os parágrafos redigidos no caderno e solici-
tar a um deles que faça o registro em papel chamex para posterior revisão.
• Retomar com os alunos a situação de comunicação (quem fala; de que 
lugar; com que objetivo; para quem ler).
• Conversar sobre o episódio que será escrito.
• Decidir com os alunos a melhor forma de iniciar o texto.
• Ouvir as propostas dos alunos e ajudá-los a transformar as idéias apresen-
tadas (oralidade) em discurso escrito.

• Reler com os alunos cada 
parágrafo produzido para 
verificar o encadeamento do 
texto e fazer as alterações 
necessárias.
• Prosseguir o texto de 
modo que a organização da 
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seqüência de parágrafo não perca a unidade, a coesão e a coerência.
• Garantir durante a redação do texto, à presença dos aspectos próprios 
do gênero.

3.Instigar os alunos com perguntas:
• Vocês acham que o texto está ficando com jeito de crônica?
• A linguagem está simples, quase uma conversa ao pé do ouvido com o 
leitor?
• O tom escolhido está sendo garantido?
• O parágrafo escrito apresenta a unidade, a coerência e a coesão do texto?
• O que poderia ser o elemento surpresa?
• Pode entrar as figuras de linguagem? Metáfora, comparação?

OBS: Deixar a decisão para os alunos. Os autores são eles.

11ª Etapa

O aperfeiçoamento do texto e a criação do 
título.

Rever o texto como um todo de-
pois de finalizado.
1. Colar o papel chamex com o 
texto redigido na atividade an-
terior em local visível para que 
a turma o releia e proponha os 
ajustes finais.

2. Provocar a reflexão dos alunos com 
perguntas sobre o que fizeram e incentivá-los a 
propor aperfeiçoamentos.
• Escrevemos uma crônica conforme as característi-
cas do gênero?
• Ela tem chance de agradar a mui-
tos de nossos colegas e familiares 
leitores?
• Falta alguma coisa? O quê?
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Após ouvir todos os alunos, manifestar sobre o trabalho de aprimora-
mento sugerindo:

• Eliminação das redundâncias.
• Verificação da coerência (se não está prejudicada).
• Vocabulário utilizado (é o mais aprimorado).
• Desfecho (é interessante).
• Pontuação.

3. Escolher junto com os alunos o título da crônica.
•Fazer um “toró de idéias” que permita aflorar a maior quantidade de títu-
los sugestivos e motivadores.

Pedir aos alunos para “peneirar” as sugestões, até chegar ao definitivo, que 
pode ser uma combinação de várias propostas.

12ª Etapa

Inspiração para a crônica.

Inspirando-se em Ivan Ângelo.
1. Apresentar a biografia de Ivan Angeli e perguntar aos alunos se já leram 
crônicas dele em jornais, livros ou revistas.

2. Ouvir a crônica “Sobre a crônica” de Ivan Ângelo.

3. Projetar a crônica no data show e junto com os alunos ler 
os parágrafos, chamando a atenção para os elementos 

do gênero que ali se expressam, bem como para os 
recursos lingüísticos utilizados pelo autor.

4. Induzir os alunos a analisar a crônica “Sobre a crôni-
ca”.
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13ª Etapa
Escrevendo a crônica.

Relembrar a situação de comunicação: cada aluno é um autor que vai es-
crever sobre um fato, situação ou uma notícia que será foco da crônica para 
colegas, educadores, pais e familiares.

1. Reservar um tempo para os alunos planejarem a crônica antes de passar 
para o papel.

2. Valorizar as aprendizagens conquistadas e incentivar os alunos na produ-
ção da crônica, auxiliando-os em suas dificuldades.

14ª Etapa
Aprimoramento e reescrita da crônica.

1. Aprimoramento coletivo.
Utilizar uma das crônicas escritas anteriormente que representa as princi-
pais dificuldades do grupo para ser reescrita. Para tanto, pedir autorização 
do aluno autor que a escreveu para que seu trabalho seja analisado e possa 
trazer enriquecimento para todos.

2. Realizar perguntas proporcionando o aprimoramento do texto, lembran-
do que o título é o último tópico a ser mexido.

• Como podemos reescrever o texto para que as frases não sejam tão ex-
plicativas, mas sugira a emoção do (a) autor (a) despertando a imaginação, 
envolvendo o leitor?
• É preciso ampliar um pouco as referências locais?
• Há passagens que se repetem e podem ser modificadas, ou as repetições 
são necessárias?

• Alguns trechos podem ser reagru-
pados?
• As figuras de linguagem estão pre-
sentes no texto? São precisas, ade-
quadas?
• O título mostra de que o texto fa-
lará e instiga a imaginação do leitor? 
Faz referência ao episódio central da 
crônica?

Após ouvir as contribuições dos 
alunos, escrever a nova versão do 
texto.
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15ª Etapa

Reescrita individual: revisão e aprimoramento.

1. Cada aluno deverá voltar para o próprio texto que escreveu, lendo-o 
e olhando-o, agora com olhar crítico; fazendo a revisão conforme roteiro 
abaixo.

• O cenário da crônica reflete o lugar onde os fatos ocorrem?
• Ela cumpre o objetivo a que se propõe: emocionar, divertir, provocar re-
flexão, enredar o leitor?
• E o episódio escolhido, como é tratado pelo autor? Há um modo peculiar 
de dizer?
• Organiza a narrativa em primeira ou terceira pessoa?
• As marcas de tempo e lugar que revelam fatos cotidianos estão presen-
tes?
• Que tom o autor usa ao escrever: irônico, humorístico, lírico, crítico?
• Utiliza uma linguagem simples, espontânea, quase uma conversa infor-
mal com o leitor?
• O enredo da crônica está bem desenvolvido, coerente? Há uma unidade 
de ação?
• No desenrolar do texto, as características da narrativa (personagem, ce-
nário, tempo, elemento surpresa ou conflito e desfecho) estão presentes?
• Faz uso de verbos de dizer?
• Os diálogos das personagens são pontuados corretamente?
• Há alguma palavra que não está escrita corretamente, frases incompletas, 
erros gramaticais, ortográficos? E a pontuação está correta?

O título mobiliza o leitor 
para leitura?
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16ª Atividade

Dramatização de algumas crônicas.

1) Dividir a turma em grupos conforme  personagens da crônica. Cada gru-
po deverá dramatizar uma das crônicas trabalhadas ou produzidas em sala 
de aula.

17ª Etapa

Edição das crônicas.

Digitar as crônicas no laboratório de informática e editá-las no jornal mural 
da escola para apreciação e leitura dos alunos, professores, funcionários e 
pais de alunos da escola e posteriormente na Coletânea de gêneros. 

Cuidados importantes ao trabalhar com os gêneros textuais:
- escolher os textos a serem lidos, considerando não apenas os gêneros a 
que pertencem, mas, sobretudo, o seu conteúdo, o que é dito, em relação 
aos temas trabalhados;
- propor situações de leitura e produção de textos com finalidades claras e 
diversificadas;
- escolher gêneros a serem trabalhados com base em critérios claros, con-
siderando, sobretudo, os conhecimentos e habilidades a serem ensinados;
- abordar o tema considerando não apenas aspectos composicionais e esti-
lísticos, mas, sobretudo, os aspectos sociodiscursivos (processos de intera-
ção, como as finalidades, tipos de destinatários, suportes textuais e espaços 
de circulação).
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Para saber Mais
Durante a pesquisa foram flagradas várias práticas de letramento interes-
santes que contribuíram para o letramento enquanto prática social, dentre 
elas citamos:

1) A feira de produtos da região
Objetivos da feira

- Conhecer os produtos produzidos na região;
- Integrar a família e a escola;
- Valorizar a cultura da comunidade;
- Socializar os saberes;
- Desenvolver a autonomia.  

2) Trabalho com os substantivos 
Objetivos

- construir um conceito para
os substantivos;
- saber suas classificações;
- identificar os substantivos em
textos e aplicá-los conscientemente
em suas produções textuais.
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 É necessário compreender a avaliação como processo, por isso pro-
pormos que cada educador (a), ao planejar as sequências didáticas reflita 
sobre os estudantes, considerando o desenvolvimento integral deles, con-
templando as características culturais dos grupos a que pertencem e sua 
características individuais, no que se refere aos modos como interagem na 
escola, quanto aos saberes que trazem consigo. 
 Para que a avaliação cumpra de fato seu papel o/a educador/a de-
verá fazer primeiro um diagnóstico da turma, e a partir dele definir uma 
meta para cada turma, para cada estudante e para cada etapa de ensino.  É 
preciso que o/a educador/a adote uma atitude permanente de observação 
e registro, utilize diferentes instrumentos de avaliação (trabalho individual 
e em grupo, produções de textos diversas: individuais ou em grupo, escritas 
ou orais, leitura individual, etc.). O processo de avaliação deve ser contínuo.
 Os instrumentos utilizados precisam diagnosticar sistematicamen-
te a construção dos saberes específicos e os aspectos ligados ao desenvol-
vimento pessoal e social de cada estudante.
 Para melhor acompanhamento das aprendizagens dos estudantes, 

há que se ter objetivo claro 
para cada conteúdo traba-
lhado, correção das ativida-
des propostas feita pelo/a 
educador/a, e, após análise e 
registro dos resultados, caso 
o resultado não tenha sido o 
esperado pelo/a educador/a, 
o conteúdo deverá ser apli-
cado novamente para que os 
objetivos sejam alcançados e 
a aprendizagem se efetive.

 

Avaliação

Celeste
Nota
erro
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Juntando os fios...
Práticas de Letramento e 
Educação do Campo
 É preciso destacar que os princípios que regulam a ação pedagógica 
desenvolvida levaram em consideração o ensino dos conteúdos específicos 
da disciplina de língua Portuguesa e a valorização da cultura dos povos do 
campo. As atividades, além de contemplarem diferentes gêneros textuais, 
abordam diferentes temas, oportunizando aos estudantes, não somente, 
conhecimentos específicos da disciplina referente aos aspectos linguísticos, 
mas, também, do meio onde vivem os estudantes, dos saberes e da cultura 
dos povos do campo.
 Referente às práticas de letramento, destacamos que a prática pe-
dagógica  foi fundamentada em distintas perspectivas: na psicogênese da 
língua escrita, nos estudos sobre letramento, no contexto social onde vivem 
os estudantes, na inventividade da prática pedagógica, na qual se valeu de 
diferentes metodologias para o ensino da leitura e da escrita para os estu-
dantes do campo.
 Esperamos que as sugestões apresentadas sejam “fios” que aju-
dem os educadores e educadoras de Língua Portuguesa, das escolas do 
campo, a tecerem uma bonita colcha “do ensinar e do aprender”. Que as 
atividades aqui apresentadas sejam trabalhadas nas turmas dos anos finais, 
com adequações e metodologias que permita a cada estudante, participar 
das atividades de acordo com seu ano de escolaridade ou nível de aprendi-
zagem e que sejam feitas, também, adequações para se trabalhar com os 
diferentes gêneros textuais e a realidade de cada comunidade do campo 
onde a escola está localizada.

 

Celeste
Nota
a professora

Celeste
Nota
seria permitam?
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Celeste
Nota
está fora de ordem e nao está nas normas
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