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RESUMO 

 

 
O ensino de Língua Portuguesa transita em universos conflitantes para atingir o objetivo 
de desenvolver as competências comunicativas dos estudantes na modalidade oral e 
escrita. Este trabalho volta-se para a modalidade escrita, especificamente a escrita de 
alunos do Ensino Fundamental II. Dentro desse contexto, elencamos o seguinte 
objetivo geral da pesquisa: investigar como se configura a construção da autoria em 
textos escritos por alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II a partir da atividade de 
retextualização de contos maravilhosos para a paródia de conto. Para analisarmos os 
resultados do objetivo citado, passamos pelos seguintes objetivos específicos: 
descrever as operações de retextualização utilizadas pelos alunos na passagem do 
conto maravilhoso para o gênero paródia de conto; identificar quais e como os 
marcadores linguísticos são sinalizados nos textos dos alunos para atribuir ponto de 
vista ao narrador e para representar os personagens na paródia de conto; analisar os 
indícios de autoria sinalizados no gênero paródia de conto. Nossa ancoragem teórica 
está fundamentada em autores como: Adam (2011), Bakhtin (2011), Possenti (2009), 
Antunes (2003, 2007 e 2014), Marquesi (2017), Koch (2013, 2016), Marcuschi (2008), 
Geraldi (2012), Dell'Isola (2010), Guimarães (2013), entre outros. O plano de coleta de 
dados foi estruturado com base na proposta de intervenção denominada “Sequências 
Didáticas” Dolz, Noverraz e Schneuwey (2004). Durante essa execução os alunos 
aprenderam a estrutura composicional dos gêneros abordados; produziram textos 
segundo suas realidades e vivenciaram a teatralização da obra fílmica Malévola. As 
aulas aconteceram na escola André Pedro da Silva, no município de São Bento-
Paraíba, em uma turma do sexto ano do Ensino fundamental II, no período de outubro 
de 2017 a novembro de 2017. Durante a proposta de intervenção os alunos produziram 
vinte e cinco contos maravilhosos, dezessete paródias de conto, todavia para 
analisarmos os indícios de autoria e a responsabilidade enunciativa selecionamos sete 
paródias e dois contos maravilhosos. Nisto percebemos que os alunos progrediram em 
relação as seguintes categorias analisadas: criatividade, identidade cultural, 
intertextualidade, conhecimento de mundo e conhecimento enciclopédico. Souberam 
ainda evitar a mesmice quando usaram a linguagem para marcar seus estilos de 
escrita, avançaram em relação ao ato de retextualizar o conto maravilhoso para o 
gênero paródia de conto e conseguiram identificar a funcionalidade de cada gênero. 
Além disso, reescreveram suas versões de acordo com seus contextos e aprenderam 
a gerenciar as vozes do narrador e dos personagens por meio dos discursos diretos e 
indiretos, demonstrando, desse modo, saberem construir o ponto de vista e sinalizar a 
responsabilidade enunciava. Por fim, com a conclusão desse estudo, constatamos que 
a atividade de produção textual escrita, quando inserida de forma planejada, 
sistematizada e com metodologias dinâmicas, gera nos envolvidos mais autonomia e 
prazer pelo ato de escrever. A execução da pesquisa também colaborou com a 
mudança de visão dos alunos sobre as aulas de Língua Portuguesa, fazendo-os 
enxergarem as aulas como fonte de descobertas que os ajudam a melhorar o convívio 
com o outro e consigo mesmo.  
 
 
Palavras-chave: Indícios de Autoria. Responsabilidade enunciativa. Retextualização. 
Conto maravilhoso. Paródia de conto. 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 
 
 
The teaching of Portuguese Language transits in conflicting universes to reach the 
objective of developing students’ communicative competences in oral and written 
modalities. This work turns to the written modality, particularly the writing of students 
in the Middle School stage. Within this context, the general objective of our research 
is to investigate how the construction of authorship is set in texts written by students 
of the 6th grade of Middle School, considering activities of rewriting folk-tales to tales 
parodies. In order to analyze the results of the mentioned objective, we have the 
following specific objectives: describe the rewriting operations used by students in the 
passage from the folk-tales to tales parodies; describe and interpret which and how 
linguistic markers are discernible in the students' texts to assign narrator’s point of view 
and represent the characters in the tale parody; interpret and discuss the signs of 
authorship perceptible in the tale parody genre. Our theoretical anchor is based on 
authors such as Adam (2011), Bakhtin (2011), Passeggi (2010), Possenti (2009), 
Antunes (2003, 2007 and 2014), Marquesi (2017), Koch (2007, 2013 and 2016), 
Marcuschi (2008), Geraldi (2012), Dell'Isola (2010), Guimarães (2013) and others. The 
data collection plan was structured based on the intervention proposal denominated 
“Didactic Sequences” from the authors Dolz, Noverraz and Schneuwey (2004). During 
execution, the students learned the compositional atructure of the genres 
covered,produced texto according to their realites and experienced the theatrical 
production of the Malévola. The intervention was applied at André Pedro da Silva 
School, in São Bento town - Paraíba state, in a class of 6th grade of Middle School, 
from October 2017 to November 2017 During the intervention prosal, the students 
produced twenty five, wonderful tales, seventeen story parodies, howevwe to analyze 
the singns of authorship ande the enunciative responsibility, we selected seven 
parodies ande two won Folk-tale. The following aspects: creativity, cultural identity, 
intertextuality, world knowledge and encyclopedic knowledge. They also avoided the 
sameness when they used the language to mark their writing styles, they improved in 
relation to the act of rewriting the folk-tale to the tale parody genre and they were able 
to identify the functionality of each genre. In addition, they rewrote their versions 
according to their contexts and learned to conduct the voices of the narrator and the 
characters through direct and indirect speeches, thus demonstrating their point of view 
and enunciative responsibility. With the conclusion of this study, we found that the 
activity of written text production, when plannedly and systematically inserted and with 
dynamic methodologies, can provide students’ autonomy and pleasure by the act of 
writing. This research also contributed to the students' change of vision about 
Portuguese Language classes, making them see the lessons as a source of 
discoveries that help them to improve their relationship with each other and with 
themselves. 
 
 
 
Keywords: Signs of Authorship. Enunciative responsibility. Retextualization. Folk-tale. 
Tale parody. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 

 O ato de ensinar requer uma constante reflexão sobre a aplicação das teorias 

de ensino à didática escolar. Logo, quando o professor encontra meios de adequar 

sua metodologia e os conteúdos escolares à vida do aluno em sociedade a escola 

torna-se para ele um espaço dinâmico, real e crítico. Porém, muitos são os desafios 

que os docentes têm enfrentado para desconstruir, junto aos estudantes, a visão de 

que a escola é um espaço isolado da realidade e “as matérias”, que lá ensinam, não 

os ajudam a resolver conflitos. Dentre os principais fatores que contribuíram para essa 

visão estão as consequências deixadas pelo modelo tradicional1 de ensino que 

colocava os professores como detentores do saber, a escola como única fonte de 

conhecimento e os alunos como meros receptores de informação.  

Essa tríade estabeleceu-se por muitos anos na educação e influenciou as 

gerações atuais a não perceberem a escola como um espaço contextualizado, visto 

que muitos professores ainda colocam em prática o modelo citado, mesmo 

compreendendo que vivenciamos contextos diferenciados. De acordo com Libâneo 

(2010, p.80), “[...] a educação nunca pode ser a mesma em todas as épocas e lugares 

devido a seu caráter socialmente determinado. ” 

Ao enfatizar o fato de que a educação precisa ser vivenciada conforme cada 

época, Libâneo (2010) nos faz refletir sobre a questão de que não são os alunos que 

precisam se enquadrar ou se adequar aos modelos cristalizados de ensino, são 

instituições escolares e os docentes que precisam modificar suas metodologias 

conforme seu público alvo. Dessa forma, teremos aulas compatíveis com os sujeitos 

modernos e esses poderão permanecer e interagir no contexto escolar.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s (BRASIL, 2001), também 

colaboram com a perspectiva de uma educação contextualizada que dá aos indivíduos 

subsídios, oportunidades de encontrar soluções para os problemas em sociedade. 

Conforme Brasil (2001), o objetivo da educação no Ensino Fundamental é ensinar, ao 

longo dos anos, os elementos que auxiliam os alunos a se posicionarem de maneira 

responsável e crítica nas interações como forma de resolver conflitos. É nesse 

contexto que se insere nossa pesquisa, na tentativa de ultrapassar as práticas 

                                                 
1 Estamos falando da Pedagogia Tradicional: modelo de ensino que antecedeu a educação libertadora 
de Freire (1998) e demais estudiosos que veem o ensino como compartilhamento de saberes e não 
transmissão de conteúdo. 
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tradicionais do ensino de língua portuguesa, ajudando os alunos a vivenciarem aulas 

dinâmicas e contextualizadas que promovam a ressignificação das atividades de 

produção textual escrita.  

Esta pesquisa faz parte dos estudos realizados no Mestrado Profissional em 

Letras (PROFLETRAS) no Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de A. Maia” 

(CAMEAM) na unidade de Pau os Ferros – RN, na área de Linguística Aplicada. O 

Profletras oportuniza aos professores de língua portuguesa estudarem disciplinas 

relacionadas ao ensino e pesquisa, realizarem intervenções em seus ambientes de 

trabalho e analisarem o material confeccionado culminando em uma dissertação. 

Dessa forma, o programa fornece aporte teórico e estratégias didáticas para os 

docentes melhorarem suas aulas e auxiliarem os alunos na construção da cidadania 

e na habilidade de interagir nos diversos contextos comunicativos. Segundo Ferrarezi 

(2014, p. 93) “[...] a única disciplina que tem o poder de “desmudifazer” nosso povo é a de 

língua materna.”  

Ferrarezi (2014) nos alerta que o objetivo de ensino de língua portuguesa 

(nossa língua materna): potencializar a criticidade dos aprendizes e ajudá-los a 

interagir no meio onde vivem a partir dos gêneros textuais orais ou escritos. Foi com 

esse propósito que elaboramos este estudo. 

A decisão de direcionar o trabalho para as aulas de produção textual escrita se 

deu por observarmos os discursos escolares sobre a atividade escrita e percebermos 

que estes centralizavam a dificuldade que os alunos têm de escrever. Esses discursos 

se fizeram presentes nos planejamentos pedagógicos, nas reuniões de conselho 

escolar, na sala dos professores, nas conversas informais com colegas da disciplina 

de língua portuguesa e entre os próprios alunos quando eram solicitados que 

escrevessem um texto. Assim, durante anos ouvindo e vivenciando a resistência de 

docentes e discentes quando o assunto era escrever um “bom” texto, inquietamo-nos 

a estudar o fenômeno citado e construímos uma proposta de intervenção que 

conseguisse descontruir os aspectos negativos relacionados às aulas de produção e 

resultasse em aulas prazerosas e desafiadores para os alunos. Além disso, a proposta 

serve para que, ao final, possamos observar os indícios de autoria propostos por 

Possenti (2009): criatividade, inovação (evitar a mesmice), distanciamento do 

locutor/enunciador, identidade cultural, conhecimento de mundo, conhecimento 

enciclopédico e intertextualidade. Também verificamos a responsabilidade 

enunciativa proposta por Adam (2011) que pode ser representada no gerenciamento 
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das vozes do narrador e dos personagens por meio dos discursos diretos e indiretos. 

Para alcançar esses resultados, vivenciamos um percurso que precisa ser 

mencionado.  

Após identificarmos os passos citados, deu-se a construção do objeto de 

pesquisa. Para o delimitarmos, efetuamos a leitura dos seguintes trabalhos sobre 

autoria e responsabilidade enunciativa: “Formas de presença da palavra alheia em 

artigos científicos de jovens pesquisadores” (BESSA, 2017); “A Responsabilidade 

Enunciativa em artigos científicos de pesquisadores iniciantes e contribuição para o 

ensino da produção textual na graduação” (BERNARDINO, 2015); “Responsabilidade 

enunciativa e representações discursivas em relatórios produzidos por estagiários do 

curso de Letras/Inglês”.(CARVALHO; QUEIROZ; BERNARDINO,2016). 

“Responsabilidade enunciativa em textos acadêmico científicos: por um tratamento 

textual/discursivo das operações de citação” (BERNARDINO, 2015; e “Autoria e 

responsabilidade enunciativa em diários de leitura” (OLIVEIRA; QUEIROZ; 

BARBOSA, 2017). 

Ao lermos esses trabalhos, percebemos que entre eles apenas um trata sobre 

gêneros escolares do ensino médio e os demais têm como objeto de pesquisa os 

gêneros acadêmicos.  Nesse sentido, nosso estudo se justifica, no campo acadêmico, 

porque além de promovermos uma intervenção pedagógica com alunos do sexto ano 

do ensino fundamental II, selecionamos um gênero diferente dos citados para 

identificarmos os indícios de autoria proposto por Possenti (2009) e a 

responsabilidade enunciativa estudada por Adam (2011).  

Após essa constatação, selecionamos a turma para executar a proposta de 

intervenção. Escolhemos uma turma de sexto ano. Nossa escolha se deu a partir da 

seguinte reflexão: como existe uma dificuldade em relação à motivação e à escrita de 

textos no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, é possível iniciar o processo de 

ressignificação dessa atividade logo no primeiro ano do Ensino Fundamental II e 

deixar os estudantes potencializados para o aperfeiçoamento nos anos posteriores. 

Após essa seleção, aplicamos uma atividade diagnóstica para identificar quais 

textos interessavam aos alunos da turma selecionada. A atividade foi um questionário 

informal feito oralmente com as seguintes perguntas: o que vocês têm lido? Qual sua 

primeira experiência com a leitura? Quantos livros você já leu? Quando vai à 

biblioteca? Quais textos você mais gosta de ler? Quais seus textos curtos preferidos? 

As respostas promoveram um momento de interação e, ao final, foi possível 
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diagnosticar que os alunos da turma selecionada demostravam interesse por textos 

que envolvessem mistérios, fantasias, humor, suspense, tivessem imagens e 

começassem por “Era uma vez”. Diante desse resultado, selecionamos o gênero 

textual conto maravilhoso para compor a produção inicial e o gênero paródia de 

conto como texto final e objeto de análise. Os gêneros citados já eram os textos que 

chamaram nossa atenção no livro didático, porque sempre que trabalhamos com os 

sextos anos os vemos serem atraídos por esses gêneros.  

 Desde o início da construção dessa pesquisa existia o desejo de elaborar a 

proposta de intervenção a partir do livro didático por dois motivos: primeiro, para 

ressignificar as atividades propostas pelo livro em relação ao gênero que seria 

escolhido; segundo, para que ao ler nossa pesquisa, outros educadores possam notar 

que é possível construir abordagens produtivas e significativas mesmo quando a única 

ferramenta pedagógica é o livro didático.  

O livro que trabalhamos foi o “Português Linguagens” dos autores William 

Roberto Cereja e Thereza Colchar Magalhães da editora Saraiva, edição 2016/2020, 

adotado pelos docentes de língua portuguesa da rede municipal de São Bento - PB, 

cidade sede da nossa proposta de intervenção e locus da pesquisa. 

Além do trabalho com o livro didático e do resultado obtido por meio do 

diagnóstico já citado, os gêneros conto maravilhoso e paródia de conto nos chamaram 

atenção por resgatar a infância da criança de modo profundo. Bettelheim (2015, p. 14) 

corrobora com essa ideia quando afirma que:   

 
 

[...] a criança adapta o seu conteúdo inconsciente às fantasias 
conscientes, e isso a capacita a lidar com esse conteúdo. É aqui que 
os contos de fadas têm um valor inigualável, conquanto oferecem 
novas dimensões à imaginação da criança que ela seria incapaz de 
descobrir por si só de modo tão verdadeiro. Mais importante ainda: sua 
forma e estrutura sugerem à criança imagens com as quais ela pode 
estruturar seus devaneios e com eles dar melhor direção a sua vida. 

 
 
 

Nessa perspectiva, o trabalho com os contos nos ajudaria a desenvolver não 

somente os indícios de autoria sinalizados pelos alunos, mas também seu 

desenvolvimento como indivíduo. O livro didático que trabalhamos divide seus 

conteúdos em unidades. Assim, selecionamos as três unidades do capítulo 1 que 

tratam do gênero textual conto maravilhoso. Esse gênero permite aos alunos 
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reviverem as histórias do seu imaginário, e, após nossa intervenção, reconstruir os 

textos dando novos significados segundo suas realidades. Em relação a esse gênero 

textual, é preciso dizer que os autores do livro didático utilizado trazem uma seleção 

de textos (contos), mas não fazem distinção entre contos maravilhosos e contos de 

fadas2, porém fizemos essa diferenciação para os alunos. 

 Após termos a turma e o gênero, iniciamos as leituras para a construção de 

uma proposta de intervenção de forma concisa, objetiva e sistemática. Selecionamos 

as sequências didáticas propostas por Dolz, Noverraz e Schneuwey (2004) como 

procedimento metodológico por observarmos que ao colocar em prática esse trabalho 

sistematizado, os estudantes teriam maior possibilidade de desenvolver suas 

habilidades quanto à produção textual escrita com indícios de autoria e ponto de vista.  

Esses autores propõem uma metodologia em etapas que pode circular entre os 

gêneros orais e os escritos sem privilegiar uma modalidade exclusivamente, mas 

deixando os usuários da língua portuguesa à disposição para execução de um gênero 

estabelecido. As sequências didáticas expõem as seguintes etapas: apresentação 

inicial, momento em que o professor apresenta o gênero aos alunos e pede uma 

produção textual inicial, essa atividade é considerada como diagnóstica e, por isso, os 

alunos podem fazer sem preocupação com procedimentos avaliativos quantitativos, 

ou seja, sem preocupação com notas avaliativas. A partir da análise da produção 

inicial, o professor elabora os módulos, blocos de aulas, que ajudarão os alunos a 

conhecerem a estrutura do gênero escolhido e as formas de escrevê-lo. Por fim, temos 

a produção final, também conhecida como uma reconstrução da versão inicial, que 

mostrará aos envolvidos o quanto progrediram em relação a aplicação dos conteúdos 

ministrados. 

 Em nossa pesquisa, como já citado, selecionamos como produção final a 

paródia de conto maravilhoso e desenvolvemos os módulos de maneira que os alunos 

conseguiram parodiar o gênero citado.  

Diante dessas reflexões, delimitamos o seguinte objetivo geral dessa pesquisa: 

investigar como se configura a construção da autoria em textos escritos por alunos do 

                                                 
2 Essa distinção existe e sobre ela afirma Coelho (2012) que identificamos os contos maravilhosos 
quando percebemos que seus conflitos e os personagens giram em torno da luta por bens materiais e 
poderes. Já nos contos de fadas, a luta persiste em relação à realização existencial e ao desejo por 
uma amada ou um amado. Trabalhamos com o referencial didático e englobamos textos que 
compreendem ambas as temáticas citadas. 
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6º ano do Ensino Fundamental II, a partir da atividade de retextualização de contos 

maravilhosos para a paródia de conto.  

Como caminho para a operacionalização da análise, elencamos estes objetivos 

específicos:  

 

 Descrever as operações de retextualização utilizadas pelos alunos na 

passagem do conto maravilhoso para o gênero paródia de conto, em 

decorrência da nossa mediação pela sequência didática; 

 

 Identificar quais e como os marcadores linguísticos de responsabilidade 

enunciativa são utilizados pelos alunos para atribuir pontos de vista ao 

narrador e para representar as falas dos personagens na paródia de 

conto;  

 

 Analisar os indícios de autoria presentes no gênero paródia de conto, 

considerando as diferentes formas de ressignificação do conto 

maravilhoso, texto-base da retextualização. 

 

 

Em virtude das escolhas que fizemos e do caminho percorrido, nossa pesquisa 

qualifica-se da seguinte forma: quanto aos procedimentos técnicos, como uma 

pesquisa-ação; quanto à coleta de dados e abordagem, uma pesquisa qualitativa; e 

quanto ao método utilizado, dedutivo. Nosso referencial teórico teve como teoria 

primária a Análise Textual dos Discursos (ATD) com os estudos de Adam (2011). Os 

indícios de autoria foram baseados no estudo de Possenti (2009). Também utilizamos 

outros estudiosos que nos auxiliaram a desenvolver essa pesquisa, tais como: Bakhtin 

(2011), Bettelheim (2015) Antunes (2003, 2007,2014), Marquesi (2017), Koch (2013, 

2016), Marcuschi (2008), Dell'Isola (2010), Ferrarezi (2014), Geraldi (2012). 

Nosso princípio pedagógico básico foi mostrar que a atividade de escrita 

precisa ser concebida por docentes e alunos como uma atividade passível de 

reformulação, planejamento e interação entre autor e leitor. Nesse sentido, 

conseguimos obter resultados na execução das atividades, porque efetuamos leituras, 

preparamos o material e tivemos tempo para fornecer aos alunos aulas que os 

ajudaram a aprender sobre os gêneros trabalhados. Eles compreenderam sobre a 
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função comunicativa, a estrutura composicional e o contexto histórico dos gêneros, os 

quais contribuíram para redigirem suas paródias.   

Observamos, ao final desta pesquisa, que quando os alunos conhecem os 

textos e dialogam sobre o que irão produzir, eles têm maior probabilidade de sucesso 

na escrita. Por isso, fizemos com que a atividade de produção fosse vista na 

perspectiva da interação. Nesse contexto, foi relevante mostrar aos alunos a 

importância de algumas informações anteriores ao processo de construção da escrita 

de um texto: Qual a melhor linguagem a ser empregada? Onde o texto irá circular? 

Qual a intenção ao escrever esse texto? As respostas a essas perguntas nos 

ajudaram a desconstruir a ideia de que escrever é muito difícil. De acordo com 

Marcuschi (2008, p.79), Um dos problemas contatados nas redações escolares é 

precisamente este: não se define com precisão a quem o aluno se dirige.  

Em todo o processo deste trabalho reconhecemos a utilidade da reflexão citada 

por Marcuschi (2008). Por isso, criamos eventos para mostrar aos alunos que seus 

textos teriam outros leitores e explicamos quais os objetivos de escreverem suas 

paródias de conto e participarem da nossa intervenção.  

Além das considerações iniciais apresentadas, nossa pesquisa se encontra 

dividida da seguinte forma: 

No capítulo 2, fundamentamos nosso referencial teórico. Tratamos de apresentar 

as noções da Análise Textual dos Discursos (ATD), a relação texto-discurso-gênero, os 

desafios que os docentes enfrentam em relação ao ensino de língua portuguesa na 

atualidade, os marcadores linguísticos enunciativos, os indícios de autoria propostos 

por Possenti (2009) e demais referenciais sobre texto como unidade de sentido.  

No capítulo 3, fazemos a descrição detalhada do percurso metodológico e 

trazemos a caraterização pesquisa, dos sujeitos e do campo empírico; a caracterização 

do corpus, a descrição da proposta de intervenção, como se deu a coleta de dados, a 

constituição do corpus de análise e a descrição das categorias que foram analisadas 

no capítulo 4. 

No capítulo 4, encontra-se a análise dos textos selecionados. No primeiro 

momento, apresentamos análises comparativas que mostram a evolução dos alunos 

nas produções iniciais e finais. E no segundo momento, enfatizamos os indícios de 

autoria e a responsabilidade enunciativa sinalizados nos textos selecionados para 

análise. 
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Ao final, temos as considerações finais do nosso estudo, as referências 

bibliográficas, os apêndices e os anexos desta pesquisa. 
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 2 APORTE TEÓRICO 
 

 

  Neste capítulo encontra-se o referencial teórico da nossa pesquisa. No primeiro 

momento, apresentamos as considerações introdutórias sobre a Análise Textual dos 

Discursos ATD, a relação texto, contexto e textualidade, a relação texto, discurso e 

gênero e os postulados de Adam (2011) sobre responsabilidade enunciativa e coesão 

polifônica.  No segundo momento, apresentamos os desafios para o ensino de língua 

portuguesa na atualidade, os estudos sobre gêneros textuais e ensino, a produção 

textual na perspectiva dos gêneros, as sequências didáticas, o texto retextualizado e 

os indícios de autoria propostos por Possenti (2009). 

 

2.1 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS ATD: CONTRIBUIÇÕES PARA O 
ENSINO 

 
 
  A Análise Textual dos Discursos (ATD) é uma abordagem do campo da 

Linguística Textual que estuda o texto considerando a relação texto, discurso e 

gênero. Seu precursor, Jean-Michel Adam, concebe o texto como um objeto empírico 

complexo e busca estudá-lo a partir dos mecanismos que compõem a sua 

textualidade e a dimensão discursiva. De acordo com Adam (2011, p. 25), 

 
 

O texto é, certamente, um objeto empírico tão complexo que sua 
descrição poderia justificar o recurso de diferentes teorias, mas é de 
uma teoria desse objeto e de suas relações com o domínio mais vasto 
do discurso em geral que temos necessidade, para dar aos 
empréstimos eventuais conceitos das diferentes ciências da 
linguagem, um novo quadro e uma indispensável coerência.  

 
   

Para Adam (2011), o texto é constituído de períodos e unidades da língua que 

são operados por um produtor- locutor para dar-lhe significado. Desse modo, a visão 

de texto defendida pelo autor não se distancia das concepções de texto vistas na 

Linguística Textual na perspectiva pragmática, sociognitivista e sociointeracionista, na 

qual todas refletem sobre o texto como unidade de sentido.  

 Podemos nos perguntar: e por que uma nova teoria? A razão de um novo 

campo teórico se dá em virtude da relação estabelecida por Adam (2011) entre texto 

discurso e gênero. Antes da ATD, os objetos citados eram estudados separadamente. 
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O texto pela Linguística Textual e o discurso pela Análise do discurso numa 

perspectiva meramente discursiva. Adam (2011) não rejeita este ou aquele paradigma 

teórico, mas os amplia a partir de categorias que suprem uma análise do texto nos 

aspectos discursivos, sem desvalorizar os elementos que compõem sua superfície 

estrutural.  

Em síntese, Adam (2011, p. 43) comenta: “É sobre novas bases que propomos, 

hoje, articular uma linguística textual desvencilhada da gramática de texto e uma 

análise de discurso emancipada da análise de discurso francesa (ADF)”. Como 

vemos, mesmo existindo a L.T e Análise do discurso de linha Francesa (ADF), faltava 

uma corrente teórica que estudasse o texto em todas as suas dimensões articulando 

texto-discurso- gênero. A ATD torna-se essa teoria após Adam (2011) desenvolver 

categorias que articulam os conceitos citados em relação aos seguintes níveis 

textuais: nível sequencial- composional, enunciativo, semântico e argumentativo. 

Em síntese Passeggi et al. (2010) explica esse níveis macros para análise do 

texto de acordo com ATD: o nível sequencial- composional, no qual os enunciados 

se organizam em períodos, os períodos em sequências textuais e as sequências dão 

origem aos planos de textos; nível enunciativo, que corresponde à responsabilidade 

enunciativa ou às vozes que ecoam em um texto, promovendo polifonia; nível 

semântico, o qual diz respeito à representação discursiva e aos elementos que 

servem para referenciar os recursos de sentido ao um conteúdo específico do texto; 

e o nível  argumentativo, que corresponde aos atos de discurso e os aspectos que 

garantem ao texto argumentação.  

Nossa pesquisa concentrou-se no nível enunciativo do texto, por isso, 

utilizamos o esquema 4 que se refere ao estudo da responsabilidade enunciativa e 

ponto de vista (PdV) 3 dos locutores enunciadores. Vejamos o esquema 4 elaborado 

por Adam (2011): 

                                                 
3 Sigla utilizada por Adam (2011) 
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Adam (2011, p. 265) 

Observamos nesse esquema que são oito os níveis que correspondem a 

discursividade do texto. Esses níveis podem ser estudados separados, o que vai 

nortear essa escolha são os objetivos pretendidos. Como nosso objetivo era identificar 

como os alunos sinalizavam seus pontos de vistas nas produções textuais escritas, 

selecionamos o nível 7 para compor nosso objeto de pesquisa.  

Vale ressaltar que as categorias e níveis propostos por Adam (2011) não se 

destinam ao ensino de uma língua específica, mas como a ATD tem o texto como seu 

objeto de estudo, foi possível aplicar suas contribuições teóricas ao ensino de língua 

portuguesa. Isso nos permitiu, não somente ressignificar as aulas de produção textual, 

mas observar a relação entre o texto e o discurso dos alunos. Na verdade, fizemos 

acontecer a relação teoria e prática no ensino de língua portuguesa. O que nos permite 

trazer, para outros docentes, algumas sugestões metodológicas voltadas para ATD 

na perspectiva do esquema apresentado. 

Ratificamos que não é preciso o professor selecionar todos os níveis aqui 

citados e colocá-los em prática de uma única vez. O trabalho tronar-se-á mais 

proveitoso se o docente estudar sobre um nível e aplicá-lo em suas aulas de produção. 

Por exemplo, em relação ao nível 5 (N5), o docente pode apresentar aos alunos os 

planos de textos. Esse trabalho direcionado e sistematizado em relação à construção 



23 

 

  

de um texto pode oportunizar aos alunos melhorias na produção textual escrita. De 

acordo com Adam (2011), os planos de textos ajudam na organização e na construção 

de sentido, pois ajudam ao produtor a selecionar e organizar com eficiência suas 

ideais. Esse plano de texto pode ser efetuado em relação às sequências descritivas, 

narrativas, argumentativas e explicativas.   

No nível 6 (N6), os docentes podem levar para sala de aula revistas, anúncios 

publicitários, propagadas televisionadas ou discursos proferidos por políticos locais 

e/ou nacionais em relação a si ou a um tema especifico e propor aos alunos que se 

dividam em equipes para analisar as representações discursivas ali proferidas. Antes 

ele pode dar a turma dicas sobre como a revista trouxe esse ou aquele tema, como o 

político projeta sua imagem no discurso, qual a relação entre o produto citado na 

propaganda e a imagem elaborada sobre ele. Esses e esses pontos podem servir de 

norte para desenvolver a criticidade dos alunos por meio da representação discursiva. 

O trabalho com o nível 8 (N8) pode partir de discursos proferidos em sentenças 

judiciais como a sentença de um juiz para um réu, em câmaras de vereadores ou 

demais contextos comunicativos em que são permitidos observar a argumentação em 

defesa de algo. Após essas aulas, o estudante pode aprender a notar quando a 

linguagem é utilizada e como os elementos da língua são usados para um fim 

específico. Não vamos exemplificar todas as metodologias que podem ser incluídas a 

partir dos níveis citados no esquema 4, mas acreditamos que os exemplos 

metodológicos por nós mencionados evidenciam as muitas contribuições que a ATD 

pode proporcionar ao estudo da língua portuguesa.  

 

2.1.1 Repensando as noções de texto, contexto e textualidade 
     

Quando falamos em texto imediatamente nos vem a concepção de algo escrito. 

Isso acontece porque a visão propagada pela escola durante muito tempo foi a de que 

texto era um conjunto de palavras escritas. Não é raro encontrarmos alunos que têm 

dificuldade de interpretar um texto quando esse somente apresenta imagens, figuras, 

gráficos e demais elementos não escritos. Essa visão de texto está ligada à visão de 

língua que esses alunos têm. Segundo Koch e Elias (2013), quando um sujeito 

concebe a língua meramente como instrumento de comunicação, o texto, para ele, 

não passa de um produto que precisa ser decodificado. Esse sujeito é um indivíduo 
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passivo, assujeitado pelo sistema. Essa falta de interação e criticidade o impede de 

ampliar sua visão sobre o contexto e os elementos textuais que podem interferir no 

sentido de um texto.  

 Outra visão de texto destacada por Koch e Elias (2013) é do texto como 

representação ou produto de um pensamento. Nessa lógica, o sujeito concebe a 

língua como representação do pensamento e sua atividade de leitura não ultrapassa 

a captação de ideias do autor. Isso implica aceitar que todos os sentidos atribuídos 

em um texto já foram introduzidos pelo autor e cabe ao leitor apenas captar suas 

ideias. Dentro dessas concepções de texto, o contexto não é considerado. Os sentidos 

atribuídos pelo autor ora estão no texto como código, ora estão na representação do 

pensamento do autor.   

  No entanto, Koch e Elias (2013) nos trazem uma terceira concepção de texto 

e de língua que corrobora com visão de texto por nós adotada. De acordo com as 

autoras, quando o sujeito concebe a língua como elemento interacional, o texto é visto 

como lugar de interação. Desse modo, os sentidos de um texto não são transmitidos 

totalmente pelo autor, a mensagem não é um mero produto acabado, tudo em um 

texto depende da interação autor-texto-leitor. Para Koch e Elias (2013, p.11): 

 
 

[...] há lugar, no texto, para toda uma gama de implícitos, dos mais 
variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de 
fundo, o contexto sociocognitivo [...]. Nessa perspectiva, o sentido de 
um texto é construído na interação textos –sujeitos e não algo que 
preexista a essa interação. 
 
 
 

Assim, Koch e Elias (2013) nos ajudam a repensar sobre qual a concepção de 

texto que estamos trabalhando em nossas aulas de língua portuguesa, haja vista que 

é por meio da nossa visão que os alunos compreenderão que o sentido de texto está 

relacionado ao contexto e a sua textualidade. Nessa concepção o contexto é um fator 

importante na construção de sentido e já observamos a relação entre texto e contexto. 

Nessa relação, o contexto nos auxilia a perceber a visão de mundo do autor, a 

época da produção, a identidade cultural nele inserida, o humor ali colocado, a ironia 

no efeito de sentido, a ambiguidade presente nas entrelinhas, ou seja, o contexto nos 

permite atribuir sentidos a um texto. Isso conclui que os sentidos não estão somente no 

texto, eles surgem na interação texto-leitor. De acordo com Koch e Elias (2013, p.61), 
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Ao entrar em uma interação, cada um dos parceiros já traz consigo 
sua bagagem cognitiva, ou seja, já é, por si mesmo, um contexto. A 
cada momento da interação, esse contexto é alterado, ampliado, e os 
parceiros se veem obrigados a ajustar-se aos novos contextos que se 
vão originalmente sucessivamente. 
 
 

Koch e Elias (2013) referem-se ao diálogo verbal entre duas pessoas, mas isso 

não nos impede de aplicar a informação aos diversos textos. Isso nos ajudar 

esclarecer que, do ponto de vista das autoras, tanto nos textos falados como nos 

textos escritos o contexto faz parte da interação. Segundo Koch e Elias (2013, p.26), 

“[...] tanto na fala como na escrita, os produtores fazem uso de uma multiplicidade de 

recursos, muito além das simples palavras que compõem as estruturas. ”podemos 

dizer, então, que o contexto fica nas categorias implícitas do texto, ou seja, no campo 

da subjetividade.  

A reflexão de Koch e Elias (2013) sobre texto nos ajudou a entender a relação 

texto e contexto. Todavia, nossa busca continua por uma relação texto, contexto e 

textualidade. E quem nos ajudará a repensar a articulação entre os elementos citados 

é ATD. Adam (2011), em uma perspectiva mais recente, também considerou o texto 

como objeto empírico complexo e nele observou os aspectos subjetivos referentes ao 

contexto e os objetivos referentes a textualidade.  

Para Adam (2011) o contexto de um texto não está colocado a serviço dos 

sujeitos de forma clara e objetiva. Ele precisa ser interpretado e essa interpretação 

dialoga com o conhecimento de mundo e o conhecimento enciclopédico de cada 

indivíduo. Na verdade, o contexto parte de uma relação entre o momento da produção 

e o novo contexto a ser atribuído. Diretamente Adam (2011, p.52) esclarece: 

 
 

Não se pode esquecer que não temos acesso ao contexto como dado 
extralinguístico objetivo, mas somente a (re) construção pelos sujeitos 
falantes e/ analistas (sociólogos, historiadores, testemunhas, filólogos 
ou hermeneutas). As informações do contexto são tratadas com base 
nos conhecimentos enciclopédicos dos sujeitos, nos seus 
reconstruídos culturais e nos lugares argumentativos.  
 
 

Quando Adam (2011) discorre sobre a não objetividade do contexto, nos faz 

refletir que do ponto de vista de qualquer texto o leitor somente tem como 

circunstanciar o contexto. Isso acontece porque não existe a relação direta do leitor 
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no ato da produção de um texto. Quando, por exemplo, lemos uma obra, temos acesso 

a épocas diferentes e contextos diferentes do colocado explicitamente no ato da 

produção. O que o leitor faz, na verdade, é ativar seus conhecimentos enciclopédicos 

e de mundo para atribuir sentidos ao texto. Esse contexto não é único e imutável, outro 

leitor, a partir de outra visão, pode atribuir outros sentidos ao mesmo texto.   

Adam (2011), ao ampliar o significado de contexto, elucida que é necessário 

observar o “co(n)texto”. Isso significa dizer quando vamos interpretar ou analisar um 

determinado texto, precisamos atentar para todos os aspectos objetivos e subjetivos 

de um texto. Nas palavras de Adam (2011, p. 53),   

 
 

Escrevemos “co(n)texto” para dizer que a interpretação de enunciados 
isolados apoia-se tanto na (re)contrução de enunciados à esquerda 
e/ou à direta (cotexto) como na operação de contextualização, que 
consiste, em imaginar uma situação de enunciação que torne possível 
o enunciado considerado. 

 
 

A palavra co(n)texto como bem frisa Adam (2011), nos permitir reconstruir, 

examinar os aspectos textuais inseridos no cotexto e no contexto. O contexto, como 

já citado, dependerá dos conhecimentos enciclopédicos e de mundo articulados pelos 

sujeitos para aproximar-se da interpretação elaborada no contexto original da 

produção. E o cotexto será observado no campo da textualidade através das unidades 

da língua compostas, entre outras, pelos verbos, os pronomes, os adjetivos, os 

marcadores linguísticos e os demais aspectos relacionados às unidades da língua.  

Desse modo, temos na ATD o estudo do texto articulado ao contexto e a sua 

textualidade, o que nos faz novamente compreender que o texto possui aspectos que 

não podem ser resumidos ao estudo meramente das frases. O texto é um objeto 

complexo e sua complexidade pode ser trabalhada na sala de aula, precisamente, nas 

aulas de português. Isso não significa dizer que os professores precisam ministrar 

aulas teóricas sobre a definição de texto, contexto e textualidade. Os conceitos aqui 

mencionados podem subsidiar metodologias para um trabalho aprofundado sobre o 

texto e suas dimensões textuais e discursivas. Com esse trabalho, os estudantes terão 

oportunidades de interpretar, analisar, enfim, conhecer o texto e suas especificidades. 
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2.1.2. Repensando a relação entre discurso, texto e gênero 
 

 

Ao nos depararmos com as palavras discurso, texto e gênero, ficamos nos 

perguntando se elas diferem ou se assemelham. Nesse tópico nos propusermos a 

fazer uma revisão sobre a tríade citada, apresentando sua necessária articulação. 

No contexto mais recente proposto por Guimarães (2013), a palavra discurso 

está associado às vozes que ecoam em um texto. Isso quer dizer que quando 

interagimos, de forma escrita ou falada, produzimos enunciados marcados por nossa 

visão de mundo. Para Guimarães (2013, p. 89), “[...] no processo discursivo o sentido 

não existe em si, mas é determinado por posições ideológicas colocadas no processo 

sócio-histórico em que as palavras são produzidas”. A autora nos ajuda a entender 

que os discursos somente têm sentidos quando o outro atribui significado. Sendo 

assim, todo discurso é uma manifestação histórica e social de um locutor para outros 

locutores. De acordo com Guimarães (2013, p. 91), 

 
 

O locutor não constrói o seu discurso divorciado da imagem que 
convoca do seu elocutário. Todo discurso é endereçado a um 
interlocutor. O locutor não somente modela seu discurso, mas também 
dá corpo à imagem do outro a quem o discurso se destina e, além 
disso, configura-se a si mesmo ao plasmar sua própria imagem no 
interior do discurso que produz.  
 
 
 

Guimarães (2013) promove a reflexão acerca da não neutralidade dos 

discursos e parte da premissa de que, quando produzimos enunciados, nosso 

interlocutor também é inserido no contexto de produção e a sua interpretação passa 

a incorporar o processo discursivo. 

 Neste momento, para relacionarmos discurso e gênero, nos remeteremos à 

obra “Estética da criação verbal”, especificamente o capítulo “Gêneros discursivos”, 

do filósofo Mikhail Bakhtin. O autor nos esclarece que os discursos se materializam 

através dos gêneros, mais diretamente Bakhtin (2011, p. 282) diz: “A vontade 

discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um certo gênero de 

discurso”. Podemos observar que ao produzirmos enunciados, selecionamos também 

a forma como esse enunciado será efetivado.  

Como vemos, a relação discurso e gênero acaba sendo estabelecida porque 

o tempo todo estamos promovendo manifestações discursivas através de gêneros.  
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Diante dessa constatação, nos cabe refletir sobre como essa relação tem encontrado 

espaço nas aulas de língua portuguesa. Essa reflexão continuará sendo feita nos 

tópicos desse referencial.  

Dessa forma, prevalecem os estudos a partir de sentenças isoladas ou frases 

soltas. Sabemos que uma frase ou sentença pode conter significados e por isso ser 

interpretada como discurso, mas se na esfera escolar suscitam tantas interações por 

meio de gêneros, porque continuar ministrando aulas com frases soltas? De acordo 

com Bakhtin (2011, p. 283),  

 
 

Aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque 
falamos por enunciados e não por orações isoladas, evidentemente 
não por frases isoladas.  
 
 

É com base nessa reflexão que sugerimos aos professores de português que 

ressignifiquem suas metodologias, buscando inserir a relação discurso e gênero e, 

posteriormente, discurso, texto e gênero. Ao inserir essa tríade em sua prática 

pedagógica, os estudantes podem desenvolver as habilidades necessárias para 

selecionar os gêneros que melhor se adequam ao receptor e a situação comunicativa. 

Muitas são as ocorrências nas quais os alunos não conseguem posicionar-se de 

acordo com o gênero, a situação e o receptor. 

A título de exemplo, temos duas situações hipotéticas: na primeira, um 

docente ler com a turma um determinado texto e pede que os alunos se pronunciem 

sobre o tema em questão. Em resposta, os alunos gritam, usam uma linguagem 

inadequada, faltam com respeito ao professor e aos colegas e acham que 

participaram da proposta inicial da docente. Na segunda situação hipotética, o docente 

pede aos alunos que escrevam uma carta de reclamação para o prefeito da cidade. 

Ao receber as cartas, o docente observa a construção de narrativas, palavras de baixo 

calão, e piadas de duplo sentido.   

As situações são hipotéticas, mas sabemos que não estão fora do contexto 

das escolas brasileiras. Caso a relação “o que dizer” passe a ser relacionada com 

“como dizer”, ou seja, discurso e gênero, as inadequações poderão diminuir à medida 

que os alunos forem exercendo sabiamente a escolha dos gêneros. Para Bakhtin 

(2011, p. 285): 
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Quanto melhor dominamos os gêneros tanto mais livremente os 
empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos neles a 
nossa individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos 
de modo mais flexível e sutil a situação singular da comunicação: em 
suma realizamos de modo mais acabado o nosso livre projeto de 
discurso. 
 
 

Nessa perspectiva, percebemos que quanto mais o professor direcionar suas 

aulas para a relação discurso e gênero, maior a sua capacidade de construir com os 

alunos a habilidade de escrever e falar adequadamente. Nessa mesma dinâmica, 

podemos também inserir a relação discurso, texto e gênero. O texto aqui é visto como 

unidade de sentido, carregado de significados, ou seja, de discursos.  De acordo com 

Guimarães (2013, p. 95), 

 
 
Se os fatos de linguagem têm caráter social, o processo produto pelo 
qual se dá a interação é o texto. O discurso manifesta-se 
linguisticamente por meio de textos, materializa-se sob a forma de 
texto por meio do qual se pode entender o funcionamento do discurso. 
A linguagem enquanto discurso é interação – um modo de produção 
social; não é neutra à medida que está engajada numa 
intencionalidade. 
 
 

A autora relaciona o texto ao discurso e assim chegamos mais perto da relação 

discurso, texto e gênero. Quando Guimarães (2013) coloca que a interação acontece 

através dos textos, recordamos que para Bakhtin (2011) a manifestação linguística 

acontece por meio dos gêneros discursivos. 4 

Temos até então a relação texto e discurso refletido por Guimarães (2013) e 

discurso e gêneros discursivos propostos por Bakhtin (2011). Precisamos ainda de 

um referencial teórico que articule o texto ao discurso e ao gênero. É nesse contexto, 

mais uma vez, que a ATD vem subsidiar nossa pesquisa, visto que para Adam (2011) 

a formação sociodiscursiva de um indivíduo pertence a um lugar social, por isso, os 

enunciados que produzimos não são neutros, eles dialogam com a visão de mundo 

que temos. De acordo com Adam (2011, p. 63), 

 

 
Toda ação de linguagem inscreve-se como se vê, em um dado setor 
do espaço social, que deve ser pensado como uma formação 

                                                 
4 Nomenclatura utilizada conforme Bakhtin (2011). 
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sociodiscursiva, ou seja, como um lugar social associado a uma língua 
(socioleto) e a gêneros de discurso. 

 

Como vemos, a relação discurso e gênero é defendida também por Adam 

(2011), por entender que nossos enunciados se materializam através dos gêneros. O 

autor, nessa mesma perspectiva, insere a noção de texto porque quando produzimos 

discursos, estamos também produzindo textos e esses textos circulam em forma de 

gêneros. Nesse sentido, quando um locutor produz seu texto, ele utiliza determinadas 

unidades da língua que o ajudarão a deixar evidente seus posicionamentos, ou seja, 

os discursos são materializados num dado gênero 

 

2.1.3. Os níveis da análise textual discursiva: em foco responsabilidade 
enunciativa e coesão polifônica 
 
 
             A partir da relação discurso, texto e gênero, vimos no tópico anterior, a 

contribuição dos estudos sobre os gêneros discursos de Bakhtin (2011) e a noção de 

texto e discurso proposta por Adam (2011). Esses conceitos nos ajudarão a 

compreender como os autores convergem em relação à polifonia e a responsabilidade 

enunciativa. 

Ao emitirmos enunciados, não os fazemos de forma aleatória, ou seja, eles não 

possuem neutralidade, uma vez são formados partir de outros enunciados. Conforme 

Bakhtin (2011, p. 297), 

 

 
Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 
com os quais está ligado pela identidade da esfera da comunicação 
discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma 
resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo 
(aqui concebemos a palavra “resposta” no sentido mais amplo): ela os 
rejeita, confirma, completa-se, baseia-se neles, subtende-os como 

conhecidos, de certo modo os leva em conta. 
 
 

Como bem frisa o filósofo, nossa manifestação linguística está diretamente 

ligada não apenas ao que consideramos verdade absoluta, mas às diversas verdades 

por nós identificadas. Isso acontece porque não possuímos um discurso primário, nós 

manifestamos nosso pensamento de acordo com as leituras que fazemos, a visão de 

mundo que defendemos, os lugares sociais onde vivemos, a cultura que vivenciamos, 
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enfim, os diversos discursos que circulam em nossa direção ecoam em nossa 

memória e fazem com que possamos emitir nossas opiniões. De acordo com Bakhtin 

(2011, p. 297), “É impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la com 

outras posições. ”  

Adam (2011) apoia-se nesse conceito de polifonia para desenvolver o que ele 

chama de coesão polifônica, que está relacionada ao modo como os locutores 

gerenciam as outras vozes que atravessem seus enunciados para construir um ponto 

de vista. O autor enfatiza que em um texto o locutor, através de unidades de uma 

língua, pode assumir ou não seus pontos de vista. Segundo Adam (2011, p. 117), “o 

grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição é suscetível de ser marcada 

por um grande número de unidade da língua”.   

Para analisar a dimensão enunciava de um texto, Adam (2011) organizou o 

esquema 10 no qual se encontra as três dimensões das proposições enunciadas em 

um texto. Vejamos a seguir o esquema: 

 

 

                                               Fonte: Adam (2011, p.111) 

 

O esquema 10 apresenta três dimensões da preposição-enunciada sendo esta 

uma unidade sintático-semântica e também unidade mínima da análise textual. 

Enunciativas. Desse modo temos: “Representação discursiva [Rd], Responsabilidade 

enunciativa e Ponto de vista [PdV] 5e valor ilocucionário resultante Conteúdo das 

                                                 
5 Nomenclatura utilizada por Adam (2011) 
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potencialidades argumentativas [Or-Arg]”. Como nossa análise concentra-se na 

categoria B, “Responsabilidade enunciativa e ponto de vista”, passaremos a descrever 

como Adam (2011) desenvolveu unidades da língua que sinalizam a categoria citada. 

São oito as unidades observadas pelo autor:  

 Os índices de pessoas: pronomes que assumem a função dos nomes, 

pronomes possessivos(meu, teu/ vosso, seu livro) e nomes usados para 

qualificar outros nomes ( traidor, imbecil) 

 
  Os dêiticos espaciais e temporais: aqui analisa-se os referentes anafóricos e 

os elementos que fazem referência ao espaço de onde o discurso é 

pronunciado e contexto situacional. Os adjetivos (na semana passada), certos 

advérbios como amanhã, ontem, aqui hoje, os grupos preposicionais (em dez 

minutos), certos determinantes como minha chegada, auxiliam nessa na 

análise do nível 2 

 
 Os tempos verbais, que correspondem a diferentes tipos de localização do 

enunciador e repartem-se em diversos planos de enunciação entre o presente 

e o futuro do pretérito ou entre o pretérito imperfeito e o pretérito- perfeito. 

 
 As modalidades: situações semânticas hipotéticas, verbos de opinião, 

modalidades objetivas e intersubjetivas, lexemas afetivos, mais precisamente 

o uso dos advérbios, a preposição subordinada e o grupo preposicional;  

 
 Os diferentes tipos de representação de fala: essa categoria diz respeito à 

nossa análise, então, a retomaremos mais à frente para especificá-la;  

 
 As indicações de quadros mediadores: nessa categoria analisa-se como os 

locutores introduzem os discursos do outro (conforme, de acordo com, para, 

segundo), como fazem as reformulações textuais (na verdade, e mesmo, isto 

é) e como negam seus pontos de vista. 

 
 Os fenômenos de modalização autonímica: as aspas, o itálico e outras 

sentenças utilizadas pelos locutores para manifestar uma não-coincidência 

entre as palavras; entre as coisas (melhor dizendo, por assim dizer), ou entre 

as palavras e elas mesmas (no sentido etimológico, nos dois sentidos do termo 
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ou ainda a não-coincidência interlocutiva ( como é a expressão? Como você 

costuma dizer?). 

 

 As indicações de suporte de percepções e de pensamentos relatados: os 

efeitos causados pelos verbos de percepção (ver, ouvir, sentir, tocar) e da 

cognição (saber ou pensamento representado). 

 Descrevemos todas as categorias desenvolvidas por Adam (2011) a título de 

conhecimento, mas como nosso objeto de estudo são “os diferentes tipos de 

representação de fala” nos remeteremos de forma mais especifica ao nível cinco que 

discorre as diversas formas de refere-se ao outro por meio dos discursos. 

 Quando Adam (2011) cita representação de fala, essas falas podem ser das 

pessoas do discurso ou das personagens em uma narrativa. Essas representações 

são evidenciadas quando o locutor insere em seu texto os seguintes discursos: 

discurso diretos (DD), discurso direto livre (DDL), discurso indireto (DI), discurso 

indireto livre (DIL) e discurso narrativizado (DN). Esses discursos quando introduzidos 

em um texto por um locutor –enunciador sinaliza responsabilidade enunciativa e ponto 

de vista. Isso porque muitas são as vozes que auxiliam um enunciador a deixar 

marcando seu PdV, por exemplo. Um locutor pode pronunciar um versículo bíblico 

para reafirmar seus princípios cristãos, pode citar autoridades teóricas para comprovar 

sua opinião, pode citar provérbios populares para justificar sua posição cultural. Como 

vemos são muitas as formas que os locutores podem utilizar os discursos para 

sinalizar seus Pontos de vistas. 

Em nosso estudo optamos por analisar discurso direto (DD) e discurso (ID). 

Essa iniciativa nos possibilitou observar como os alunos introduziam a voz do outro 

em suas narrativas. De forma mais restrita, analisamos como a responsabilidade 

enunciativa estava sinalizada no gerenciamento das vozes do narrador e dos 

personagens. Porque sabemos que existem momentos que os locutores introduzem 

o DD para responsabilizar o outro por seu ponto de vista, o que também pode ocorrer 

com o DI ao deixar que o narrador conte sozinho os fatos expressando um PdV do 

próprio locutor. A predominância desse ou daquele nos ajudou a perceber a visão de 

mundo dos alunos sobre si e o outro.  

Essa percepção foi possível porque, ao gerenciarem as vozes no texto, os 

alunos conseguiram projetar no narrador e nos personagens seus pontos de vista. 

Usaram a voz desse ou daquele para expressar: seus medos, angústias, princípios, 
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crenças e costumes. Na verdade, quando optamos por analisar a responsabilidade 

enunciativa como recurso autoral na paródia dos alunos, acreditarmos que quando o 

trabalho com a produção textual escrita é feito de forma sistematizada, os 

enunciadores de um texto conseguem sinalizar autoria.  

 

2.2 RESSIGNIFICANDO O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  
 

Nessa seção discutiremos sobre os desafios para um ensino de língua 

portuguesa. Falaremos sobre gêneros textuais e ensino, a produção textual na 

perspectiva dos gêneros, as sequências didáticas e sua aplicação metodológica, os 

mecanismos de retextualização e os indícios de autoria que serviram de base para a 

análise da nossa pesquisa.  

 

2.2.1 Considerações sobre os problemas e desafios atuais do ensino de Língua 

Portuguesa 

 
Durante muito tempo as aulas de língua portuguesa foram vistas pelos alunos 

como aulas de regras gramaticais. Isso porque alguns professores não conseguiam 

aplicar os referenciais teóricos à sua prática de ensino. Uns por falta de tempo para ler 

e planejar aulas significativas, e outros por não ver a teoria como auxílio para seu 

trabalho em sala. Para Antunes (2007, p. 40), 

 
 

Não pode haver uma prática eficiente sem fundamentação num corpo 
de princípios teóricos, sólidos e objetivos. Não tenho dúvidas: se nossa 
prática de professores se afasta do ideal é porque nos falta. Entre outras 
muitas condições, um aprofundamento teórico acerca de como funciona 
o fenômeno da linguagem humana.  
 

 

Quando não existe uma constante atualização de pressupostos teóricos, o 

profissional pode não só cometer equívocos no processo de ensino aprendizagem, mas 

também não conseguir o interesse dos alunos na aula. Nesse sentido, é preciso, antes 

de tudo, motivar os docentes a buscarem teorias, textos, referenciais didáticos que os 

ajudem a dinamizar suas aulas, melhorando sua metodologia e ressignificando o 

processo de aprendizagem. Essa tarefa não é fácil, visto que a maioria dos professores 

da educação básica possuem um tempo limitado para serem professores e 
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pesquisadores. Muitos trabalham em mais de uma escola, exercem a profissão 

distantes de casa e precisam planejar e corrigir atividades de mais de quarenta alunos 

por sala. Alguns têm que lidar, diariamente, com o autoritarismo dos diretores e 

supervisores.  

Diante desse cenário, torna-se impossível reservar momentos de leitura e 

pesquisas. Essa ausência de revisão teórica pode contribuir para um ensino mecânico 

e quantitativo, pois os professores se veem impedidos de expandir seus horizontes por 

falta de tempo ou poder aquisitivo, visto que grande parte da classe docente precisa 

trabalhar em duas escolas para manter seu sustento. Geraldi (2012, p. 14) dialoga 

sobre a relação entre o dinheiro e a qualidade de vida dos brasileiros:  

 
 

Numa sociedade como a brasileira – que, por sua dinâmica e política 
divide e individualiza as pessoas, isola-as em grupo e distribui a miséria 
entre a maioria e concentra os privilégios nas mãos de poucos -, a língua 
não poderia deixar de ser, entre outras coisas, também expressão 
dessa mesma situação. [...] no mercado da miséria, alguns reais a mais 
no salário representarão certamente alguns anos de sobrevida. 

 

 
O autor nos coloca diante de um cenário desafiador, no qual muitos professores 

da educação básica estão inseridos. Para ensinar com qualidade e formarem alunos 

pesquisadores, os docentes precisariam, no mínimo, de condições dignas de trabalho 

que os possibilitassem ter tempo para pesquisar, selecionar e organizar aulas 

significativas. 

Quando esses empecilhos pairam sobre os docentes de língua portuguesa, 

podemos ter aulas voltadas somente ao estudo das classes gramaticais em que se 

tornam verificáveis em longos exercícios para fixação da aprendizagem sobre o “certo” 

e “errado” de acordo com a gramática normativa. Ao trazermos essa reflexão, não 

estamos encorajando os docentes, inseridos nesse contexto, a continuarem com essa 

prática tradicional em virtude dos problemas citados. Relatamos os problemas para os 

fazerem refletir que, mesmo em meio às dificuldades, precisam encontrar formas de 

inovar suas metodologias. De acordo com Geraldi (2012, p. 45), 

 
 

Parece-me que o mais caótico da atual situação do ensino de língua 
portuguesa em escolas do ensino fundamental consiste precisamente 
no ensino, para alunos que nem dominam a variedade culta, de uma 
metalinguagem de análise dessa variedade – com exercícios contínuos 
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de descrição gramatical, estudo de regras e hipóteses de análises 
problemas que mesmo especialistas não estão seguros de resolver. 

 
 

Geraldi (2012) reflete sobre o valor que os docentes insistem em dar a um ensino 

que não forma indivíduos aptos a utilizarem sua própria linguagem nos diversos 

contextos. Esse fator se torna um elemento oportuno para os alunos recusarem 

participar das aulas de língua portuguesa por estarem desanimados para construírem 

as listas de exercícios que, na sua maioria, mais erram do que acertam. Ainda para 

Geraldi (2012), conseguir manusear e analisar os elementos de uma língua é diferente 

de saber usar essa língua nas situações concretas de interações. 

Os PCN’s do Ensino Fundamental, na área de linguagem, nos inspiram a 

desenvolvermos métodos que deem conta de explicar as diferenças e adequações 

entre a fala e a escrita, apresentando aos alunos as variações que essas modalidades 

permitem dependendo do contexto. De acordo com BRASIL (1997, p. 26), 

 
 

O Brasil possui muitas variedades dialetais; recomenda-se que o 
preconceito disseminado na sociedade em relação às falas deve ser 
enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional mais amplo 
de educação para o respeito à diferença. Para isso, e também para 
poder ensinar Língua Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns 
mitos: o de que existe uma única forma “certa” de falar a que se parece 
com a escrita e o de que a escrita é o espelho da fala e, sendo assim, 
seria preciso “consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva 
errado [...].  

 

 

Desse modo, observamos que, para superar esse desafio, os docentes precisam 

romper com metodologias que priorizam o ensino descontextualizado de regras 

gramaticais e as enxerguem como fundamento para o domínio da escrita e da 

oralidade, considerando apenas o nível padrão como adequado. Esse empecilho, 

chamado “supremacia da gramática normativa”, poderá ser ultrapassado quando os 

docentes ampliarem sua concepção sobre língua. Nessa empreitada eles precisam que 

as secretarias de educação de estados e municípios promovam, de forma contínua, 

formações que ajudarão os professores de língua portuguesa a estarem em contato 

com a vasta literatura existente sobre o ensino da língua na perspectiva da interação.  

Como nos lembra Antunes (2014), tudo que se faz, ou se nega a fazer na sala de aula, 

está inteiramente ligado ao que entendemos sobre língua, texto e gramática. Assim, 
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fica evidente que o professor adota para si as metodologias que têm relação com o que 

ele defende e acredita. 

2.2.2 Gêneros textuais e ensino  
 

O trabalho com os gêneros textuais 6 tem sido outro desafio para os docentes 

de língua portuguesa, porque alguns professores concebem a língua como atividade 

discursiva e voltam-se para as atividades que predominam um ensino improdutivo da 

língua/linguagem. Segundo Marcuschi (2008), os professores já compreenderam que 

o ensino se torna mais produtivo com o uso de textos. O que acontece é que porque 

os PCN’s já prescrevem um ensino de língua  a partir dos gêneros textuais é utilizar o 

texto para fazer análise gramatical, perdendo de vista a dimensão e a profundidade 

que os textos possuem. Para  Marcuschi, (2008, p. 51), 

 

Que o ensino de gramática deva dar-se através de textos é hoje um 
consenso tanto entre linguistas teóricos como aplicados. Sabiamente, 
essa é, também, uma prática comum na escola e orientação central 
dos PCN’s. A questão não reside no consenso ou na aceitação deste 
postulado, mas no modo como isto é posto em prática, já que muitas 
são as formas de se trabalhar um texto. 
 
 

Marcuschi (2008) constata as tentativas de mudanças, mas compreende que é 

preciso mais debates nas escolas e mais capacitação sobre o tema para que os 

docentes consigam um resultado mais coerente acerca do ensino pautado nos 

gêneros. Ao aprofundarem seus conhecimentos sobre o local do texto na sala de aula, 

os docentes terão mais oportunidade de potencializar a construção autônoma dos 

seus alunos, deixando que eles percebam que não é possível dissociar a linguagem 

das práticas discursivas e que estas se materializam nos gêneros textuais escritos e 

orais. Conforme Filho (2011, p.20), 

 
 

[...] para realizar um trabalho adequado com os gêneros o professor 
de língua ou de redação não pode supor que ele sozinho detém todo 
o saber necessário para o processo de ensino-aprendizagem de 
textos, embora ele detenha saberes extremamente relevantes. Mas há 
informações sobre os contextos e as funções dos textos que apenas 
os profissionais que lidam com eles cotidianamente poderão explicar 
em detalhes. 

 

                                                 
6 O termo utilizado refere-se aos estudos de Marcuschi (2008). 
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Nas palavras de Filho (2011), podemos constatar que ele está se referindo ao 

fato de que antes de selecionar um gênero para ser estudado em sala, o professor 

precisa saber se domina a estrutura desse gênero, se compreende sua função, uma 

vez que existem determinados textos que são típicos de áreas que o docente pode 

não conhecer, como gêneros do meio jurídico: um mandato de segurança, um Haber 

corpus, uma carta de defesa; no meio acadêmico: monografias, teses, artigos 

científicos e  outros gêneros, que por não fazer parte da vivência do professor, ele 

precisará consultar os referenciais teóricos ou pesquisar autoridades da área que 

trabalham com esses textos. 

Nossa reflexão não recai sobre dizer ou não quais gêneros textuais os 

educadores podem trabalhar em suas aulas, mas sobre a didatização deles em sala. 

É válido lembrar que a sala de aula pode ser o maior gerador de gêneros a serem 

trabalhados, visto que os alunos estão sempre interagindo com os demais e nessas 

interações desenvolvem textos formais e informais. Para o desenvolvimento desses 

gêneros os professores podem utilizar subsídios para introduzi-los, ou seja, o 

ambiente escolar configura-se como um local apropriado para validar as 

circunstâncias de produção e recepção de textos. Segundo Marcuschi (2008, p.154), 

“os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam padrões sociocomunicativos [...]”. Sendo assim, estudar os gêneros é 

também estudar nossas interações comunicativas. 

Nesse sentido, o trabalho com os gêneros torna-se mais real e adequado do 

que o trabalho com frases isoladas, pois nossos discursos são formados por textos. 

Textos que não se fixam em uma única forma ou conteúdo, textos que refletem um 

local, um enunciador, um contexto e uma variedade de preceitos que precisam ser 

estudados para não gerar, nos alunos, a ideia superficial de que os gêneros são iguais. 

Filho (2011, p. 23) chama nossa atenção para a seguinte reflexão: “podemos recusar 

a ideia de que os textos pertencem a conjuntos fechados e finitos, como na 

matemática”.  

Diante dessas reflexões, torna-se notório que os gêneros fazem parte da nossa 

identidade, da nossa cultura e um ensino de língua que não tem como norteador esses 

preceitos, continuará a listar exercícios fragmentados para análises gramaticais, 

atividades essas que são dispensáveis para as interações sociais dos sujeitos 

aprendizes. 
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2.2.3 A produção textual na perspectiva dos gêneros  
 

Continuaremos a discorrer sobre como são as aulas de produção textual sem 

a noção de gênero, e como elas podem melhorar e se tornarem atrativas a partir de 

uma escrita voltada para os gêneros textuais e suas utilidades diárias. De início, 

lembramos que a escrita está inserida em qualquer contexto social do nosso cotidiano, 

ou seja, estudar produção textual também é oportunizar aos alunos formas de 

melhorar sua vida em sociedade. 

Durante muito tempo as aulas de produções foram limitadas às aulas de 

redação. Aquele texto de uma única forma com introdução, desenvolvimento e 

conclusão que eram pedidos especialmente em séries mais elevadas, como no oitavo 

e nono ano. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental normalmente se pedia relato 

sobre as férias ou algum outro tema correlacionado. Nesse contexto, podemos dizer 

que, mesmo a escola inserindo a atividades de produção na perspectiva dos gêneros, 

continua valorizando os mesmos modelos e temas repetidos anualmente. Segundo 

Geraldi (2012, p. 64),  

 
 

O exercício de redação, na escola, tem sido um martírio não só para 
os alunos, mas também para os professores. Os temas propostos têm 
se repetido de ano por ano, e o aluno que for suficientemente vivo 
perceberá isso. Se quiser, poderá guardar redações feitas no sexto 
ano para novamente entregá-las ao professor no sétimo ano, em uma 
época oportuna. 

 

 

O autor nos chama atenção para um modelo de produção textual que embora 

tenha sido útil para o processo de ensino, precisa ser ampliado ou substituído na 

atualidade para auxiliar na escrita dos diversos gêneros que circulam socialmente em 

nossa sociedade Isto porque uma escrita única ou um único modelo de texto não dá 

conta de responder aos processos de interação que vivenciamos socialmente, pois 

quem escreve interage com alguém, diz algo a alguém, embora não seja uma 

interação face a face como a fala, mas ninguém escreve para o nada. Ao escrevermos, 

manifestamos pensamentos, organizamos ideias, compartilhamos sentimentos que 

vão ao encontro de um destinatário. De acordo com Antunes (2003, p.27),  
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Uma visão interacionista da escrita supõe ainda que existe o outro, o 
tu, com que dividimos o momento da escrita. [...] quem escreve, na 
verdade escreve para alguém, ou seja, está em interação com outra 
pessoa. 

 

 

O que é inegável dentro dessa atividade de escrita é a falta desse “outro” citado 

por Antunes (2003), pois o aluno ficava sem saber para quem estava escrevendo e 

isso dificultava o que iria dizer. Como planejar, organizar suas ideais para um ser 

abstrato? Como saber o que essa pessoa gosta ou não de ouvir? Todas essas 

inquietações fizeram parte do imaginário dos alunos e esses, na maioria das vezes, 

escreviam para responder ao seu próprio professor. Esse professor foi, nesse modelo 

de produção, o único interlocutor, corretor e leitor das produções dos estudantes.  

Dentro desse contexto, a atividade de produção não era vista como uma prática 

social discursiva a partir do momento que se simulava eventos, não encorajando os 

alunos a escrevem com propósitos reais. Nessa simulação o uso da língua também 

era idealizado e tinha como foco os aspectos gramaticais e ortográficos dos textos 

dos alunos. Segundo Geraldi (2012, p.65), “Antes de mais nada, é preciso lembrar 

que a produção de textos na escola foge ao sentido de uso da língua; os alunos 

escrevem para o professor (único leitor, quando lê os textos) ”. O discurso de Geraldi 

(2012) faz muito sentido e nos impele a ratificar que é difícil ter entusiasmo para as 

aulas de redação quando não se tem uma atividade comunicativa real, na qual os 

textos dos alunos possam cumprir um propósito comunicativo. 

Se de um lado o aluno sofre, por não conseguir organizar suas ideias em um 

papel, o professor também sofre uma vez que não observa melhora significativa na 

escrita de seus alunos durante a correção dos textos. Observamos, então, que 

existem responsabilidades dos dois sujeitos, como também frustrações de ambos os 

lados, ou seja, dependendo da metodologia a ser aplicada para as atividades de 

produção, professores e alunos serão resistentes à prática da escrita de textos.  

Ao relatarmos os fracassos desse modelo antigo, mas ainda em nossas escolas 

tivemos o cuidado de trazer algumas orientações de como os docentes podem 

trabalhar a produção textual escrita de forma dinâmica e desafiadora. Essas 

orientações também podem ser encontradas no material didático do professor, 

inclusiva o Livro ( Portugûes e Linguagens) trás dicas de trabalhos com os gêneros 

em um material especifico no livro do professor; os PCN’s também trazem orientações 
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sobre o trabalho com a escrita, ou seja, ao efetuarmos  a leitura de muitos autores 

sobre o tema, resolvemos trazer possíveis planos que podem ser concretizados pelos 

docentes, adequando  ao contexto das suas salas de aula. 

Um fator que ajudará na desconstrução das redações repetidas, como frisou 

Geraldi (2012), será a quebra das redações fixas para cada ano. Essa quebra pode ser 

feita à medida que o docente passar a incluir nas aulas de produção textual uma 

diversidade de gêneros textuais. Todavia, antes de colocar em prática essa atividade, 

faz-se necessário que o professor procure diagnosticar, por meio de estratégias de 

leitura, quais os níveis de letramento de seus alunos e quais suas habilidades de 

escrita.  

Neste trabalho, trouxemos algumas opções de gêneros textuais que podem ser 

aplicados de sexto ao nono ano e oferecemos algumas sugestões para o trabalho com 

essas séries. Para o sexto ano, o docente pode pedir que escrevam anúncios para 

supermercados e lojas da cidade, fábulas com seus bichos de estimação conversando, 

contos de fadas para compor livros, cartas de interação endereçadas aos colegas e 

outros gêneros que os motivem a ver a interação acontecendo em sua realidade.  

Em relação ao sétimo ano, pode ser requerido charges com os problemas 

sociais da cidade, poemas para serem recitados no pátio da escola, cartas de 

reclamação à direção sobre alguma regra que não foi aceita pela comunidade escolar, 

carta de solicitação ao secretário da educação ou ao prefeito pedindo melhorias para a 

escola, etc. Para oitavo ano, é possível solicitar que produzam uma crônica sobre algo 

do seu cotidiano e direcioná-la a um colega ou amigo, memórias literárias sobre a 

história da cidade e trazer os entrevistados para ouvirem os textos. Além disso, sugerir 

que escrevam sobre temas sociais e direcionar as petições ou reclamações a diferentes 

representantes públicos.  

Por fim, para o nono ano, orientar a produção de gêneros mais argumentativos: 

um artigo de opinião sobre um tema atual e polêmico e selecionar alguns para serem 

lidos em voz alta e cartas do leitor para os escritores de algum texto que foi lido em sala 

e endereçá-las a eles, caso estejam vivos. A partir desses gêneros e outros que os 

professores poderão trazer para suas aulas, os alunos verão sentido nas aulas de 

produção quando enxergarem que a atividade tem função real e discursiva. 

Alertamos que a princípio os alunos poderão resistirem, pois é difícil não 

demostrarem receio do novo. Provavelmente irão enfatizar suas dificuldades, mas os 

professores não podem desistir de continuar inovando, pois com sucessivas 
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orientações, os aprendizes perceberão suas potencialidades e passarão a organizar 

suas ideias construindo um texto adequado ao contexto a eles solicitados. Segundo 

Marquesi et al. (2017, p.15), 

 
 

O fato é que as ideias que comporão o conteúdo de um texto não se 
encontram organizadas, exatamente como o produtor deseja. Por isso, 
é importante organizá-las para a escrita pensando num plano textual 
que reflita o que ele deseja dizer. A organização das ideias está 
diretamente ligada à qualidade do texto, que será melhor na medida em 
que as ideias do produtor estiverem bem organizadas.  

 

 

Os autores nos apresentam o plano de texto como uma ferramenta didática 

eficiente no aperfeiçoamento diário da escrita. É preciso planejar o que vai ser dito, 

organizar o conteúdo a ser escrito. Existem outros referenciais teóricos que os docentes 

podem estudá-los para ampliarem seus repertórios.7 

 

2.2.4 Propostas metodológicas para o ensino de gêneros escritos 
 

No tópico anterior, citamos algumas das possíveis propostas que os 

professores podem pôr em prática nas suas aulas de língua portuguesa na 

perspectiva dos gêneros textuais. Nos próximos itens discorreremos acerca dos 

seguintes temas: As sequências didáticas aplicadas aos gêneros escritos; o texto 

retextualizado; e para finalizar, os indícios de autoria propostos por Possenti (2009). 

 

2.2.4.1 As sequências didáticas: base teórica e procedimentos  
 

As sequências didáticas são resultadas dos estudos de Dolz, Noverraz e 

Schneuwey (2004). Os autores desenvolveram essa metodologia para o ensino da 

língua francesa, entretanto a prática tem se mostrado eficaz no ensino também da 

língua portuguesa. As Sequências Didáticas (SD) se configuram como uma 

metodologia de ensino que norteia o trabalho dos docentes com os gêneros textuais 

                                                 
7 Como leituras indicamos a obra de Geraldi (2012) “O texto na sala de aula”; Antunes (2003) “Aula de 
português” e o capítulo “As sequências didáticas” de Dolz, Noverraz e Schneuwey (2004). Esses 
autores falam da atividade de produção e trazem exemplos de metodologias para todos os anos do 
Ensino Fundamental II.  
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orais e escritos. Observamos que sua finalidade é auxiliar os alunos, por meio de 

etapas, a dominarem um gênero textual oral ou escrito, isto é, que eles possam 

escrever ou falar de maneira mais adequada nos diversos contextos solicitados 

diariamente. 

Em um primeiro momento, o docente precisa selecionar qual gênero será 

trabalhado com seus alunos. Após essa escolha, fará um diagnóstico geral para 

descobrir como estão os conhecimentos da turma sobre tal gênero. Para fazer essa 

atividade, denominada de apresentação inicial, o docente mostrará o gênero textual 

aos seus alunos da forma mais significativa possível para eles. Para isso ele pode 

instigar a ida à biblioteca da escola, usar o teatro, fazer leituras coletivas ou solitárias. 

Não existe uma única forma eficaz para apresentar o gênero, o importante é escolher 

um modo que faça os alunos se sentirem à vontade com o gênero estudado. 

Finalizado esse momento de conhecimento acerca do gênero textual 

selecionado, o professor passará para a seguinte etapa, a produção inicial. Nessa 

etapa, os alunos irão produzir o gênero, ou seja, escrever ou oralizar (porque pode 

ser um seminário, conferência) colocando em prática as habilidades cognitivas que já 

desempenham sobre o texto. Essa produção dará ao docente a oportunidade de 

conhecer os níveis dos seus alunos e partir dos domínios que eles não demonstram 

ter colocado em ação. Dolz, Noverraz e Schneuwey (2004) esclarecem que para um 

resultado preciso das SD, os módulos, etapa seguinte, precisam ser projetados a partir 

das dificuldades reais apresentadas pelos alunos. Além disso, busca-se partir dessas 

dificuldades para que as sequências de atividades não se tornem receitas prontas ou 

meros manuais de produção de textos. O trabalho, nesse sentido, requer, estudo da 

teoria, planejamento didático, organização, sistematização e respeito à 

heterogeneidade de cada sala. 

Ao serem diagnosticadas as fragilidades da turma em relação ao gênero 

trabalhado, o docente passará para a próxima etapa que é a aplicação dos módulos; 

esses módulos ficam  a critério do professor se será em blocos de aulas ou em dias 

simultâneos, o importante é a sua realização baseada nas habilidades que serão 

desenvolvidas nos alunos; nesses módulos podem ser incluídos: a estrutura textual, 

a função comunicativa, os autores desses textos ou estudiosos sobre o gênero, os 

aspectos gramaticais, sintáticos, os elementos coesivos, ou outras necessidades que 

o professor perceber que sua turma precisa saber.  
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Durante a execução desses módulos, podem existir avaliações de 

aprendizagem para os alunos, elas podem ser somativas, quantitativas e qualitativas. 

Cada docente pode encontrar sua maneira de avaliar a aprendizagem dos seus 

aprendizes. Ao identificar as melhorias na escrita ou oralidade do aluno (se o gênero 

for oral) o professor pode partir para a última etapa das SD: a produção final. Essa 

produção será diferenciada da produção inicial, pois ao produzi-la os alunos já terão 

as habilidades cabíveis que lhes foram compartilhadas nos módulos. Esse texto final, 

pode ser uma retextualização do gênero iniciado ou o próprio gênero. Vejamos o 

esquema das sequências didáticas para compreendermos de maneira mais oportuna 

as etapas que foram apresentadas: 

 

Quadro sobre as Sequência Didáticas 

 

Dolz, Noverraz e Schneuwey (2004, p.98) 

 

Como podemos observar, o trabalho com as SD se mostra coerente para 

auxiliar no enfrentamento dos desafios do ensino de língua portuguesa. Ao colocar 

em prática essa metodologia, os professores poderão ver melhorias na interação 

professor/aluno e suas turmas compreenderão como é escrever ou falar 

adequadamente respeitando os espaços, a formalidade ou informalidade do gênero 

estudado, como também a caraterização e seu funcionamento na sociedade. 

2.2.4.2 O processo de retextualização: a reconstituição de gêneros 
 

   Todo texto pode conter traços que nos rementem a outro texto. Esse 

movimento nos permite reconhecer as leituras que fizemos e as diversas formas de 

compreendermos um determinado gênero textual. Em nossa proposta de intervenção, 

os alunos fizeram a retextualização do conto maravilhoso para o gênero paródia de 
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conto. Tal fato foi possível porque eles conheceram a estrutura composicional dos 

gêneros, aprenderam sobre seu contexto de produção e identificaram sua função 

comunicativa. Segundo Dell'Isola (2010, p. 37), 

 

A retextualização é a refacção ou a reescrita de um texto para outro, 
ou seja, trata-se de um processo de transformação de uma 
modalidade textual em outra, envolvendo operações específicas de 

acordo com o funcionamento da linguagem. 
 
 

 Como podemos observar, a atividade de retextualização pode ser efetuada do 

oral para o escrito, do escrito para o oral, do escrito para o escrito ou ainda do oral 

para o oral. Ainda de acordo com Dell'Isola (2010), o tempo todo estamos em 

constante processo de retextualização, nas conversas informais com amigos e 

familiares, como uma mensagem de texto que pode ser ouvida; um recado falado que 

pode ser relembrado por meio de um e-mail, entre outras interações do cotidiano que 

podem assumir gêneros textuais diferentes dependendo do objetivo dos 

interlocutores.  

Nesse sentido, nos espaços escolares e acadêmicos, os docentes e discentes 

também estão em constante processo de refacção. Dentro desse contexto, a atividade 

é colocada de forma consciente e os alunos terão que aprender os mecanismos para 

exercê-la com eficácia. Entre as inúmeras propostas que o professor pode efetivar 

dentro dessa perspectiva, ele pode pedir a leitura de uma obra e após os debates 

requerer dos alunos uma resenha; ao exibir um filme, pedir ao aluno para fazer um 

resumo crítico; da leitura de uma notícia pode solicitar uma crônica; as ideias de um 

texto podem ser sintetizadas em um fichamento ou as pesquisas escritas podem servir 

de base para apresentações orais.  

 Como vemos, o trabalho com a retextualização precisa ser inserido na sala de 

aula para que os alunos consigam desenvolver diversas possibilidades de interação. 

Quando esse trabalho não é colocado na prática pedagógica do professor, a formação 

dos estudantes pode ser prejudicada, visto que o ato de retextualizar proporciona, aos 

usuários de qualquer língua, habilidades de compreensão e reflexão. 

Essas habilidades são possíveis porque, através do conhecimento da 

variedade de gêneros que podem ser retextualizados, os estudantes de qualquer 

modalidade passam a compreender a língua como um produto histórico-social. 
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Através da refacção o professor apresenta aos alunos as diversas modalidades 

textuais que circulam na esfera da linguagem. De acordo com Dell’Isola (2007, p. 41), 

 

Os profissionais da linguagem precisam compreender e procurar 
explicar como se manifestam os diferentes gêneros textuais, a 
intertextualidade de gêneros e o hibridismo, evidenciando que, nos 
textos e através deles, os indivíduos produzem, reproduzem ou 
desafiam práticas sociais e a ‘realidade social’. 
 
 
 

No entanto, tornar prática essa reflexão é vencer mais um desafio no ensino de 

língua portuguesa. Ratificamos que não é preciso esperar os discentes se tornarem 

acadêmicos para efetuarem atividades de retextualizações, no Ensino Fundamental 

já podemos requerer deles textos retextualizados. A retextualização foi pedida em 

nossa intervenção e obtivemos resultados positivos nesse processo.  

 

2.2.4.3 O texto retextualizado: uma proposta de análise dos indícios de autoria 
 

No início dessa dissertação trouxemos reflexões acerca dos discursos que 

ouvíamos na escola sobre a dificuldade de se trabalhar com a produção textual no 

ensino básico. No entanto, as reflexões que fizemos voltam-se para a dificuldade que 

os docentes sempre encontraram para avaliar a escrita dos alunos. Essa dificuldade 

existe ainda hoje, pois a grande maioria dos professores sabe que avaliar a escrita 

dos alunos não é riscar de vermelho as palavras gramaticalmente incorretas. Os 

docentes têm consciência que devolver ao estudante um texto cheio de interrogações 

sem explicações não o ajudará a escrever melhor.  

A partir dessa conscientização os docentes passam a se perguntar: como 

avaliar coerentemente uma redação? Predomina-se a forma ou o conteúdo? Verifica-

se a coesão ou somente a coerência? Na ausência de respostas mais concretas em 

relação a essas e outras perguntas, a maioria dos professores optam por não efetivar 

o trabalho com a produção textual escrita em suas aulas. Conforme Possenti (2009, 

p.108), “houve um tempo em que se considerava – na escola – que alguém escrevia 

bem se escrevesse corretamente. A rigor só havia a gramática como árbitro [...]”. Na 

verdade, antes dos indícios de autoria propostos por Possenti (2009), o professor de 

língua portuguesa não tinha a sua disposição um conjunto de categorias objetivas que 

os ajudassem a avaliar quando um texto estava bom ou ruim sem se ater meramente 
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os erros gramaticais. Desse modo, era difícil avaliar as produções textuais em relação 

aos aspectos subjetivos do texto, ou seja, como avaliar se a escrita possuía ou não 

marcas autorais.  

Essa inquietação também nos angustiou por anos, mas ao ter conhecimento 

do material elaborado por Possenti, para ajudar os professores a reconhecerem uma 

os indícios de autoria nas produções dos alunos, colocamos em prática esses 

conhecimentos e elaboramos nossa proposta de intervenção atentos a suas 

observações. Possenti (2009) primeiro afirma que um texto bom não pode ser avaliado 

apenas na sua textualidade (coesão e coerência), ele precisa ser avaliado também 

nos aspectos discursivos. Especificamente, Possenti (2009, p. 109) diz: “[...] a questão 

da qualidade do texto passa necessariamente pela questão da subjetividade e de sua 

inserção no quadro histórico -ou seja- num discurso que lhe dê sentido.” O autor 

propõe que os professores leiam os textos dos seus alunos, observando a 

singularidade e os efeitos de sentido por ele utilizado. 

Foi nessa dimensão que analisamos o corpus dessa pesquisa. Observamos e 

descrevemos os seguintes indícios de autoria propostos por Possenti (2009)8: 

 

 Densidade - É quando o autor consegue colocar em sua escrita profundidade. 

Um texto com esse indício de autoria tona-se contínuo, as ideias não são cortadas, as 

frases não são descontextualizadas.  

 

 Dar voz ao outro - Esse indício de autoria pode acontecer de forma direta ou 

indireta. O autor do texto pode trazer outras vozes para confirmar seus 

posicionamentos ou até mesmo para marcar outros pontos de vista em relação a sua 

temática. Esse indício é visto em textos argumentativos, mas nada impede que em 

outras tipologias o autor queira dar voz a outros enunciadores em seu texto.   

 

 Intertextualidade - No caso da narrativa (textos que analisamos) esse indício 

de autoria fica evidente quando o enunciador consegue, dentro dos seus textos, 

remeter o leitor a outros textos. É preciso saber estabelecer essa intertextualidade 

para que a produção não se resuma a repetir o que já foi dito.   

 

                                                 
8 Possenti (2009) não intitula cada indício de autoria tal como fizemos, ele contextualiza as categorias 
e a partir delas o docente pode reorganizá-las para tornar seu trabalho mais objetivo.   
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 Criatividade - Nesse indício de autoria o professor precisa avaliar a interação 

do aluno com seu texto. Perceber como ele caracteriza seus personagens em relação 

ao espaço, à rotina, à vida e às interações sociais. 

 

 Evitar a mesmice - Nesse indício, o docente observa a variedade de palavras, 

o sentido a elas empregado, a articulação estabelecida entre as sentenças, ou seja, 

esse é o momento que o docente irá avaliar a forma, se a variação de palavras foi 

proposital e ajudou na construção autoral do texto. 

 

 Identidade cultural - Esse indício de autoria é sinalizado quando em um texto o 

autor consegue inserir e relacionar elementos da sua cultura. Essa sinalização diz 

respeito à relação dos aspectos referentes a uma determinada época e contexto. 

 
 Conhecimento enciclopédico - A sinalização desse indício acontece quando o 

produtor de um texto consegue relacionar seus conhecimentos a outros 

conhecimentos que aprendeu. É também quando o conhecimento adquirido no 

contexto escolar o ajuda a melhorar sua escrita e adequar as palavras e seus 

significados corretamente.  

 
 Visão de mundo - Esse indício tem relação com a identidade cultural, no 

entanto, enquanto esse refere-se aos elementos da cultura do produtor, àquele 

pertence aos posicionamentos colocados por ele. Nessa perspectiva, é possível 

observar seus valores, princípios, suas crenças, seus costumes, ou seja, sua visão 

sobre o mundo, o outro e si mesmo.  

 
 Estilo próprio - Para finalizar, os docentes irão identificar, através dos aspectos 

já mencionados e da linguagem singular de cada produtor, se o texto possui um estilo 

próprio. Algo que diga que aquela produção pertence a alguém específico. Todo 

escritor possui um estilo próprio, todavia Possenti (2009) deixa evidente que não é 

algo relacionado aos grandes escritores como Machado de Assis, Jorge Amado, Luís 

Fernando Veríssimo, entre outros. É algo mais restrito a como o produtor conseguiu 

particularizar seus textos entre os muitos que circulam nas esferas sociais. 

Após apresentarmos os indícios de autoria propostos por Possenti (2009), 

passaremos ao capítulo metodológico da nossa pesquisa, no qual descrevemos como 

se deu o percurso deste estudo. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

Nessa seção descrevemos o percurso metodológico deste estudo. O capítulo 

contém: a caracterização da pesquisa; a descrição dos sujeitos e do campo empírico; 

a caracterização e contextualização do corpus (o conto maravilhoso e a paródia de 

conto); o detalhamento da nossa proposta de intervenção; e, por fim, a descrição da 

coleta de dados e o passo a passo na constituição do corpus. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Demo (2000) define a pesquisa tanto como procedimento de fabricação do 

conhecimento, quanto procedimento de aprendizagem (princípio científico e educativo). 

Essa constatação nos ajuda a introduzir a caracterização do nosso estudo.  

Quanto aos procedimentos nossa pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa-

ação. Para Thiollent (1992), a maior característica da pesquisa-ação é a possibilidade 

de estudar dinamicamente os problemas, decidindo ações e negociações para culminar 

em um processo de transformação da situação, ou seja, nessa pesquisa o pesquisador 

não se limita ao simples levantamento de dados, ele interage e busca estratégias para 

solucionar o problema que o norteou inicialmente.  

Para Gil (2007), na pesquisa-ação, existe interação entre os pesquisadores e os 

participantes, desse modo utilizamos os elementos dessa pesquisa e estivemos na 

escola André Pedro da Silva, promovendo uma intervenção pedagógica nas aulas de 

língua portuguesa. Essa intervenção, que partiu do particular para o social, nos 

possibilitou um maior envolvimento com os alunos e suas realidades locais.  

Em relação à abordagem é quantitativa, por isso, sua abordagem é qualitativa. 

Segundo Minayo (2001), a abordagem qualitativa faz parte de pesquisas que lidam com 

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Como podemos 

observar, a abordagem qualitativa se enquadra com os procedimentos e os 

direcionamos dados a nossa pesquisa, pois ela volta-se para os aspectos da realidade 

que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e na explicação da 

dinâmica das relações sociais. 
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Em virtude da forma como os dados foram coletados, caracterizamos o método 

como dedutivo, visto que partimos de uma premissa: é possível desenvolver uma 

escrita com indícios de autoria nos alunos do sexto ano. Segundo Gil (2007), no método 

dedutivo parte-se de princípios reconhecidos como verdadeiros e desenvolve-se 

estudos que possibilitem chegar a conclusões de maneira puramente formal e lógica.  

Por fim, esta pesquisa caracteriza-se também como uma pesquisa bibliográfica, 

pois durante todo o processo efetuamos leituras sobre o tema apresentado para nos 

posicionar em relação ao tema estudado. Sem a pesquisa bibliográfica ficaria inviável 

a construção dessa pesquisa, visto que muitas foram as contribuições que os teóricos 

e estudiosos citados nos deram na formação dos discursos mencionados. 

 

3.2. Os sujeitos da pesquisa e o campo empírico 
 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental André Pedro da Silva (E.M.E.I.E.F), situada na cidade de São Bento - 

Paraíba. A escola se localiza em um bairro periférico e, por isso, o público alvo é a 

própria comunidade do bairro São Bentinho e dos sítios vizinhos. 

A instituição funciona nesta mesma comunidade há vinte cinco anos, porém este 

é o segundo ano que dispõe do Ensino Fundamental II. Fator relevante que nos 

possibilitou mostrar a equipe escolar e as famílias que é possível continuar a estudar 

na comunidade e aprender os ensinamentos necessários para a vida em sociedade. 

Anteriormente os alunos, ao concluírem o Ensino Fundamental I, eram transferidos para 

as escolas do centro. Mesmo quando a escola institucionalizou o Ensino Fundamental 

II alguns pais resistiram a matricular seus filhos por acreditarem que as escolas do 

centro ofereciam uma melhor aprendizagem. Com a aplicação da nossa pesquisa, 

pudemos desconstruir esse discurso e fornecer subsídios para os pais acreditarem no 

trabalho da escola de sua comunidade. 

A turma selecionada para aplicação da intervenção foi o sexto ano “B”. Essa 

turma apresentava um comportamento agressivo com os professores e, diariamente, 

resistiam às participações em projetos dentro e fora do contexto escolar. Por isso, 

mesmo existindo um sexto “A”, consideramos relevante direcionar o trabalho para o 

sexto ano “B”, buscando ajudá-los a observarem o ambiente da sala de aula como um 
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lugar divertido onde a participação geraria um novo conceito de aprendizagem não 

somente nas aulas de língua portuguesa, mas nas demais disciplinas escolares. 

Outro respaldo para a seleção foi o número de alunos (25) alunos, e a idade 

desses, entre onze e doze anos, fase marcante para vivenciarem as novas versões dos 

contos de fada e construírem seus textos de acordo com suas realidades. 

 

3.3 Caracterização do corpus  
 

3.3.1 Conto maravilhoso: texto norteador da proposta de intervenção 
 

Para muitos de nós os contos de fadas/maravilhosos não ficaram nos tempos 

passados. Eles ainda fazem parte do imaginário humano por apresentarem elementos 

que exercitam a criatividade, a imaginação e despertam, nas crianças, uma reflexão 

sobre a vida e os comportamentos sociais, sem que elas se surpreendam 

negativamente. Para Bettelheim (2015, p. 20), “Enquanto diverte a criança, o conto de 

fadas a esclarece sobre a si própria e favorece o desenvolvimento de sua 

personalidade.”  

Como percebemos, existe algo diferenciado na leitura dos contos, o que faz 

com que sua estrutura composicional seja logo reconhecida como um texto permeado 

por fantasias, mas traçado por vivencias sociais. Dessa forma, os leitores desses 

contos, mesmos os menos experientes, não ficam intrigados com os poderes 

atribuídos aos personagens, compreendem que o gênero tramita entre as figuras reais 

e os seres da fantasia. Para Bettelheim (2015, p.25), “Os contos de fadas são ímpares, 

não só como uma forma de literatura, mas como obras de arte integralmente 

compreensíveis pela criança como nenhuma outra obra de arte o é”.  

Nesse sentido, Bettelheim nos encoraja ao trabalho com os contos, não 

somente como um gênero de entretenimento, mas um texto capaz de suscitar 

melhorias nos comportamentos das crianças. Impulsionados por essa reflexão e as 

justificativas já mencionadas, selecionamos os contos de fadas/maravilhosos como 

gênero norteador da nossa pesquisa, certos de que com uma proposta de intervenção 

consistente, os alunos reconheceriam suas potencialidades para a construção do seu 

próprio conto. De acordo Salton et al.  (2015, p.113), 
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O conto maravilhoso é um gênero textual que narra histórias de 
encantamento em que fatos extraordinários acontecem, violando a lei 
natural.  Apesar de ocorrerem fatos que fogem a explicações 
racionais, tanto os personagens quanto o leitor não demostram 
qualquer estranheza perante esses fatos. 

 

 

Como nos informa os autores, o conto maravilhoso possui uma estrutura textual 

mais propícia ao reconhecimento por parte dos leitores, que conseguem diretamente 

diferenciar o mundo da fantasia do mundo real.  

3.3.2 Gênero paródia de conto: elementos composicionais  
 

Os contos de fadas foram, ao longo do tempo, ganhando novas versões. São 

textos que vão sendo reinventados e conquistam novos leitores. Nesse movimento de 

reinvenção, podemos perceber humor e críticas sociais contextualizadas em sua 

modernidade.  Esses novos textos conseguem atrair atenção de adultos e crianças, e 

muitas têm sido as versões ilustradas para o público infantil.  

Ao efetuarmos a leitura do manual didático do 6º ano “Português e linguagens” 

percebemos que os autores Cereja Magalhães e Thereza Colchar promoveram, em 

três unidades, um estudo sobre as reescritas dos contos maravilhosos e mostram que 

alguns textos foram ganhando novas versões ao longo do tempo. As paródias de 

conto9 ou textos parodiados possuem como características principais: a atualização 

da linguagem, a quebra de expectativa sobre os finais felizes, a adequação aos 

comportamentos humanos, ou seja, as personagens passam a existir de forma mais 

real apresentando conflitos existenciais. Esse movimento, outrora não permitido nos 

contos tradicionais, faz os leitores observarem seus heróis e vilões mais próximos da 

sua realidade. Conforme Bettelheim (2015, p. 17), 

 

As personagens dos contos de fadas não são ambivalentes – não são 
ao mesmo tempo boas e más, como somos na realidade [...] a 
apresentação das polarizações de caráter permite a criança 
compreender facilmente a diferença entre ambas, o que ela não 
poderia fazer tão prontamente se as personagens fossem retratadas 
de modo mais semelhante à vida, com todas as complexidades que 
caracterizam as pessoas reais. 
 
 

                                                 
9 Os autores Willian Cereja e Thereza Colchar na obra citada não trazem essa denominação Paródia 
de conto, eles apresentam os textos como as novas versões dos contos maravilhosos.   
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Como cita Bettelheim (2015), os contos de fadas tradicionais possuem um perfil 

reconhecível e de fácil interpretação. Todavia, nas paródias dos contos essa 

dualidade do bem e do mal fica comprometida, pois os autores colocam os 

personagens em um cenário moderno, no qual a bondade e a crueldade podem estar 

no mesmo personagem, promovendo conflitos interiores que geram erros e acertos 

diariamente. Dessa forma, nosso objeto de estudo foram as paródias de conto escritas 

pelos alunos as quais tornaram perceptíveis os desejos, medos, sonhos, conflitos e 

demais características das suas realidades.  

O livro didático do sexto ano nos auxiliou apresentando propostas para o 

trabalho com as paródias, porém de forma superficial promovia perguntas sobre os 

textos e uma proposta de redação pedindo a união de muitos personagens de 

diferentes contos de fadas. Consideramos positiva a atividade, mas resolvemos 

ressignificá-la em nossa proposta de intervenção apresentando as caraterísticas do 

gênero paródia de conto e desenvolvendo módulos que possibilitaram aos alunos 

construírem sua própria versão dos contos, sinalizando indícios de autoria e 

responsabilidade enunciativa. 

De maneira mais profunda, o trabalhar com as paródias de conto nos 

possibilitou perceber que as crianças compreenderam que os personagens do mundo 

da fantasia, aparentemente vivendo de forma perfeita, podem conviver com as 

mazelas e os benefícios da sociedade contemporânea, tais como: a tecnologia, a 

fome, a riqueza, a inveja, a solidão, a vida escolar, entre outros contextos citados 

pelos alunos em suas produções textuais finais. De acordo com Bettelheim (2015 p. 

15): “As histórias modernas escritas para crianças pequenas evitam sobretudo esses 

problemas existenciais, embora eles sejam questões cruciais para todos nós.”  O autor 

nos faz perceber que, por meios de textos mais conflitantes, as crianças podem 

desenvolver a segurança para tentar resolver problemas que lhe serão exigidos na 

vida em sociedade.  

Desse modo, trabalhar com as paródias dos contos maravilhosos nos 

possibilitou trazer um novo estilo de texto que auxiliou os alunos a olharem para o 

mundo da fantasia de uma forma menos idealizada. Segundo Jenny (1979, p.5), “a 

obra literária entra sempre numa relação de realização, de transformação ou de 

transgressão.” 
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Nosso interesse foi ajudar os alunos a desenvolverem maturidade para 

reconhecerem que uma obra literária pode conter traços de outras obras, seja de 

forma indireta ou direta. Jenny (1979, p.5) nos esclarece que: 

 
 

[...] a determinação intertextual da obra é, então, dupla: por exemplo, 
uma paródia relaciona-se em simultâneo com a obra que caricatura e 
com todas as obras paro dísticas constitutivas do seu próprio gênero.  

 

 
Assim, ao trabalharmos com o texto parodiado, possibilitamos aos estudantes 

a oportunidade de conhecer a interação entre os textos e como a leitura de uma obra 

pode auxiliar na escrita de outras. Essa atividade foi executada por meio da sequência 

didática de Dolz, Noverraz e Schneuwey (2004), na qual o gênero paródia de conto 

se insere no ato de narrar. Os autores trazem a estrutura do gênero como uma 

narrativa que contém os mesmos elementos textuais de outros textos narrativos: 

narrador, personagens, tempo indeterminado ou não, ambiente rural ou urbano, 

discurso direto e indireto. 

A paródia de conto é um texto curto e tem a função comunicativa de levantar 

questionamentos sobre uma determinada visão de mundo. Como no caso do “Patinho 

bonito” de Marcelo Coelho que retrata a história de um pato, que por se achar mais 

belo que seus irmãos e companheiros, decidiu ir para a cidade em busca de fama e 

poder. O pato sai da sua comunidade sentindo-se diferente e querendo ser um ator 

de filmes de hollywood, mas ao chegar ao centro de Nova York é destratado, 

humilhado e visto como um animal para ser saboreado. Diante dessa quebra de 

expectativa, o pato retorna ao seu lar, disposto a ser amigo de todos e grato pela 

família e pelo ambiente que sempre o amou.  

Dentro dessa narrativa, podemos observar temas reais incluídos no cotidiano 

das crianças e adultos. Pessoas que não se aceitam como são. Segundo Bortoni- 

Ricardo (2004 p. 23): “Os papéis sociais são construídos no próprio processo da 

interação humana. Quando usamos a linguagem para nos comunicar, também 

estamos construindo e reforçando os papeis sociais [...]” Diante dessa reflexão, 

observamos como relevante foi nossa escolha pelo gênero paródia de conto, pois 

conseguimos fazer os alunos serem autores da sua própria história. 
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3.4 Da fantasia ao mundo real: relatos da proposta de intervenção 
 

Nossa proposta de intervenção teve início no dia vinte e três de outubro de dois 

mil e dezessete (23/10/2017) e foi finalizada aos vinte e nove de novembro de dois mil 

e dezessete (29/11/2017). A seguir apresentamos os detalhes da sequência didática 

colocada em prática no 6ª B da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental André Pedro da Silva. 

Para que pudéssemos conquistar resultados positivos em nossa proposta de 

intervenção, precisamos desenvolver objetivos que nos ajudaram a inovar, dinamizar e 

ressignificar as aulas de produção textual escrita. Estes foram os objetivos que 

introduzimos a proposta de intervenção. 

 

 Reconhecer a interação como elemento norteador para o processo 

de aprendizagem; 

 Reconhecer que a atividade de escrita requer planejamento e 

reformulação;  

 Aprender os processos de retextualização do conto maravilhoso 

para a Paródia de conto; 

 Conhecer a estrutura composicional, a funcionalidade dos gêneros 

textuais Conto Maravilhoso e Paródia de conto e seus contextos de 

produção; 

 Desenvolver as habilidades necessárias para sinalizar autoria em 

suas produções textuais; 

 

 Apresentação inicial do gênero textual conto maravilhoso 

 

Em busca de marcar esse momento e chamar a atenção dos alunos em relação 

ao prazer pela leitura do gênero conto maravilhoso, consideramos importante ofertar 

um livro de contos, a cada aluno, da editora Clássicos de Ouro do ano 2017 para eles 

se deleitarem na leitura. (VER a lista de livros no APÊNDICE 1). Após receberem sua 

obra, os alunos foram convidados a escolher o lugar mais adequado da sala para ler 

silenciosamente apreciando a narrativa. Alguns escolheram ficar sentados em suas 

cadeiras, outros deitaram no chão, alguns fizeram círculos de leitura e quando iam 
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terminando o seu livro trocavam com o colega para apreciar novos contos. Dessa 

forma, após meia hora de leitura alguns alunos já haviam lido cinco obras diferentes. 

Esse foi um momento importante para desenvolver o gosto pela leitura. Pois, ao 

deixarmos os alunos à vontade para apreciar as narrativas, eles sentiram-se 

entusiasmados e felizes com a beleza das obras, visto que essa editora ilustrou todos 

os contos e reduziu as narrativas buscando atingir um público infantil envolvido por 

imagens. Essa linguagem não verbal auxilia como elemento de incentivo e interação da 

linguagem verbal. 

Quando encerraram esse momento de leitura, os convidamos a se posicionarem 

em um círculo para iniciarmos as socializações orais para os colegas. Dessa forma, 

pedimos que os alunos narrassem oralmente o conto lido para que toda a turma 

conhecesse seu livro. Ouvimos dez alunos que de forma bem suscita conseguiram 

contar a história para os colegas sem o aparato do texto escrito. Nosso objetivo era 

perceber o potencial que os alunos tinham para narrar os contos e como reagiam ao 

processo de recontar, retextualizar, com suas palavras. Foi interessante observar que 

os colegas ajudavam ao contador quando conheciam a narrativa e nisso todos 

participaram desse momento de leitura espontânea. Ao final de cada contação, nós 

perguntávamos ao aluno o que ele tinha gostado e se conhecia ou não a obra que leu. 

Alguns já conheciam, outros ouviam pela primeira vez.  

Dentre os contos entregues, o de Rapunzel não estava presente e achamos 

interessante trazê-lo impresso para a sala e efetuarmos a leitura em voz alta. Também 

teatralizamos por meios de sons e gestos, deixando transparecer a emoção dos 

acontecimentos e fazendo a narrativa ganhar vida. A proposta foi positiva, pois os 

alunos ficaram todos sentados em círculos impressionados e atentos a nossa leitura.  

Na aula seguinte, continuamos com a apresentação inicial e pedimos aos alunos 

que relessem as narrativas, localizando o espaço, os personagens, os poderes e o 

narrador. Para essa atividade, escrevemos no quadro quatro perguntas: 1. No conto 

que você leu tem vilão? 2. O narrador do seu conto participa da história? 3. Onde se 

passa a narrativa? 4. O que você percebeu no texto que não existe na realidade? Os 

alunos tiveram um tempo para efetuarem a leitura dos contos e construírem as 

respostas para em seguida realizarem uma exposição oral, concluindo essa etapa da 

atividade. Aos poucos percebíamos que a turma compreendia o gênero e estava feliz 

com a obra impressa e ilustrada.  
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 Produção inicial 

Após os alunos efetuarem as leituras dos contos e dialogarem sobre as 

narrativas seguimos para a produção inicial. Para a construção dessa produção não 

fizemos uma folha padronizada ou um comando de produção, pois ela seria uma 

atividade diagnóstica e o nosso objetivo era verificar a criatividade dos alunos ao 

produziram seus próprios contos maravilhosos. O número de linhas não foi previamente 

determinado, apenas pedimos que escrevessem em uma folha separada para que essa 

produção fosse entregue a nós. Durante uma aula, eles ficaram à vontade para 

escrever. Estavam presentes nessa aula 25 alunos e todos aceitaram fazer a produção 

inicial, embora alguns tenham se mostrado resistentes no início dizendo que não 

conseguiriam e não gostavam de escrever. Conversamos com esses alunos tentando 

ajudá-los a desconstruírem esse pensamento, mas os deixamos à vontade, porque 

acreditamos que no decorrer da proposta eles mudariam essa visão. Os alunos que 

faltaram fizeram o texto na aula seguinte. Recebemos 25 produções iniciais e estava 

pronto nosso material de diagnóstico.  

Ao efetuarmos as leituras dos textos, diagnosticamos de imediato a falta de uma 

estrutura textual adequada ao gênero. Os alunos tinham criatividade e um bom início 

de enredo, mas precisavam aprender alguns aspectos importantes na escrita do conto. 

Sobre a estrutura física do gênero, tinham dificuldade em desenvolver o conflito, um 

espaço, não separavam as falas de narradores e personagens (ver na análise das 

produções) e demostravam dificuldade em autoria, pois os textos apresentavam 

reproduções dos originais. Tinham dificuldade em pontuar as sentenças corretamente, 

acentuar as palavras adequadamente, repetiam os mesmos nomes diversas vezes, 

mostrando a ausência de coesão textual, e utilizavam elementos da oralidade na escrita 

de seus textos. A partir desses pontos desenvolvemos os módulos e buscamos tornar 

as aulas prazerosas e positivas no sentido de melhorar a produção textual dos alunos. 

Para esse momento inicial foi necessário desenvolvê-la em três aulas. 

 

 Módulo I 

Nosso primeiro módulo foi sobre os elementos que compõem uma narrativa: 

enredo (situação inicial, conflito e resolução) personagens, espaço (físico e 

psicológico), tipos de narradores (narrador-personagem; narrador onisciente e narrador 

observador). Para a execução desse módulo utilizamos o livro didático “Português e 

linguagens” que os alunos possuem desde o início do ano letivo de 2017. Estudamos 
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a unidade dois, na qual os autores tratam da estrutura do conto maravilhoso. Também 

deixamos os alunos com as obras lidas na apresentação inicial, pois tudo que liam e 

ouviam nas aulas expositivas conferiam em seu conto. Começamos explicando sobre 

o enredo e como ele se desenvolvia. Em seguida, selecionamos uma obra, por eles lida 

leram, e à medida que citávamos algo mostrávamos na obra e pedíamos para olharem 

nas suas também. O mesmo fizemos com os personagens, o espaço e o narrador. 

Nesse módulo explicamos os tipos de narradores e os identificamos no conto 

maravilhoso. No caso, podemos identificar apenas o narrador-observador, aquele que 

somente narra os fatos. Ainda nesse módulo elaboramos uma ficha de leitura para os 

responderem em relação á  obra lida (VER APÊNDICE A). 

Entregamos a ficha de leitura e pedimos aos alunos que fossem cuidadosos nas 

respostas, buscassem (re)ler o conto procurando identificar os elementos citados. 

Tiveram um tempo de 15 minutos para a resolução dessa atividade e, ao final, em um 

círculo fomos socializar as respostas. Esse módulo ocorreu no tempo de duas aulas. 

 

 Módulo II 

Nosso segundo módulo foi uma continuação do primeiro. Porém, agora mais 

voltado para a construção da narrativa no sentido das representações das falas dos 

personagens e do narrador. Nesse módulo foi realizada uma aula para estudar sobre 

discurso direto e indireto ─ explicamos como se dava essa construção, qual a 

importância dela dentro de um texto e não nos limitamos apenas às narrativas, mas 

também mostramos que podem ocorrer em outros textos e nas falas do cotidiano. Para 

essas aulas, utilizamos os conceitos de discurso direto e indireto trazidos pelos autores 

na unidade dois do livro didático. Nossa estratégia nesse módulo foi fazer os alunos 

(re)lerem suas produções iniciais, observando se haviam construído o texto conforme 

acabavam de aprender nas aulas explicativas. 

A experiência de reler seus textos, com um pouco mais de maturidade, foi 

positiva. Os alunos identificaram que não havia um espaço claro no texto, os 

personagens não tinham poderes, o conflito não estava claro ou não existia, o desfecho 

estava vazio e as vozes dos personagens e do narrador se entrelaçavam a ponto de 

não ser possível uma identificação. Aproveitamos esse impacto para apresentar os 

verbos de elocução e sua função ao introduzir um discurso, deixamos claro que o 

narrador podia falar pelos personagens, mas com uma linguagem diferenciada da 

linguagem do próprio personagem. 
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Apresentamos o travessão e a utilidade dos dois pontos na construção das falas. 

Para nossa surpresa, os alunos não se contentaram em identificar os equívocos 

encontrados em seus textos. Eles pediram para refazê-los, queriam construir 

novamente colocando em prática o que aprenderam nas aulas expositivo-dialogadas. 

Aceitamos a proposta e imprimimos uma folha padronizada com o título “Reescrita da 

produção inicial”. No entanto, pedimos-lhes que não alterassem nada na primeira 

versão referente a outros elementos que não fossem os estudados. Também não 

fizemos revisão ortográfica. Afinal, nosso objetivo era perceber as mudanças que 

ocorreriam na estrutura do gênero. Utilizamos para execução do primeiro e segundo 

módulo duas aulas. 

 

 Módulo III 

Chegamos ao terceiro módulo. Como todo texto tem um contexto, consideramos 

importante trabalhar a história por traz das narrativas. Nisto recorremos ao livro didático, 

na unidade dois, para apresentar aos alunos os precursores dos principais contos 

maravilhosos e os principais autores brasileiros que se dedicaram a esse gênero. As 

aulas foram expositivo-dialogadas com a utilização de apresentação em slides e o uso 

do livro didático. Apresentamos as fotos e falamos sobre Jacob e Wilhelm (os irmãos 

Grimm), Charles Perrault e Hans Chistian Andersen, principais nomes dos contos 

Europeus como A bela adormecida, Chapeuzinho vermelho e O patinho feio (VER 

ANEXOS B, C e E) entre outros que conhecemos há muitas gerações. Entre os 

escritores brasileiros citamos Monteiro Lobato e Câmara Cascudo, autores de destaque 

no livro didático por suas histórias africanas narradas para crianças e adultos.  

Mostramos aos alunos que os contos podem representar uma época, uma 

crença, ou costumes de um povo e que cada geração faz uma releitura de um conto de 

acordo com suas particularidades. Ainda nessas aulas, explicamos sobre a 

funcionalidade do gênero, ou seja, para que serve um conto maravilhoso e qual seu 

objetivo na sociedade. Falamos do deleite, da criatividade e comparamos os contos 

com outros gêneros narrativos como um diário, um relato e um romance para que a 

turma compreendesse que dependendo do gênero o leitor o lerá com outros objetivos.  

 

 Módulo IV 

Finalizada essa etapa, fomos ao módulo quatro que antecede nossa proposta de 

produção textual: as paródias de conto. Nosso objetivo agora era desconstruir a visão 
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tradicional que os alunos possuíam dos contos maravilhosos, qual seja, que o mocinho 

é sempre mocinho, o vilão sempre vilão e que toda história somente poderia ser contada 

de uma única maneira e a forma correta seria a que eles conheciam. Para auxiliar nessa 

desconstrução e não tirar a beleza da fantasia vivenciada na infância, recorremos à 

obra cinematográfica “Malévola”, que tem como título original Maleficent, de origem 

Americana (EUA) estreada nos cinemas brasileiros em 2014.  

A obra tem como protagonista Malévola, interpretada pela atriz Angelina Jolie, e 

narra uma outra versão do conto A Bela Adormecida. Na versão fílmica a vilã (Malévola) 

encanta-se pela mocinha e com seu amor maternal a salva do verdadeiro vilão que era 

o seu pai, o rei Estefan. A princípio, assistiríamos ao filme na sala de vídeo da escola 

no horário da aula, mas o evento ganhou repercussão e decidimos fazer a exibição em 

grande estilo no horário noturno. Enviamos um convite aos pais pedindo permissão 

para os alunos comparecerem às 18:00 horas na escola e pedimos aos alunos que 

trouxessem os convites assinados.   

O evento contou com a ajuda das secretárias da escola e do diretor, todos 

auxiliaram na confecção de cartazes, entradas personificadas e os alunos construíram 

copos personalizados, sacos de pipocas e ornamentação da sala de vídeo. O filme foi 

exibido no horário marcado e contou com a presença de 20 alunos (cinco não puderem 

participar por morarem na Zona Rural e não terem o transporte para se deslocarem), 

duas secretárias e o vice-diretor.  A exibição durou duas horas e ao final percebemos 

o encantamento nos alunos de maneira que se sentiam realmente em um cinema. 

   A exibição do filme foi de extrema importância e conseguimos desconstruir a 

visão de que somente é possível uma única versão dos fatos. Os alunos ficaram tão 

impactados com a obra, que defendiam a Malévola com muito entusiasmo. Envolvidos 

por esse sentimento, na aula do dia seguinte, após debates e diálogos sobre o filme, 

encaminhamos as leituras de mais três paródias de conto que apresentavam outras 

versões de textos que já havíamos lido. O objetivo continuava sendo a desconstrução 

de uma visão única sobre os fatos e a percepção entre as diferenças e as semelhanças 

entre os textos.  

Os textos lidos foram: “O patinho bonito”, do autor Marcelo Coelho, publicado em 

1993 (o livro didático de Cereja e Colchar traz esse conto como tema central da unidade 

3); “Chapeuzinho Vermelho de raiva”, do autor Mario Prata (texto publicado em seu 

Blog Minhateca); “Cinderela Moderna”, da autora Wanda Wenceslau, publicado no site 

recanto das letras no ano de 2009 (VER ANEXOS B, C, D e E). Distribuímos os contos 
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em equipes de cinco componentes e após uma leitura silenciosa a equipe escolheu um 

representante para fazer a leitura em voz alta. Essas aulas foram significativas para 

que os alunos compreendessem a diferença entre uma reprodução literal (cópia 

integral) e uma paródia que, embora tenha um texto original como referência, o autor 

se utiliza de uma nova escrita, fazendo uma intertextualidade. Explicamos esses 

conceitos de forma lúdica, sempre fazendo a comparação entre a versão original e as 

novas versões.  

Os contos foram lidos e debatidos. Ainda nesse módulo, explicamos aos alunos 

o conceito de paródia através do livro didático, especificamente na unidade três, na qual 

os autores trazem paródias e releituras de contos já mencionados. Nesse momento, 

dissemos aos alunos que nossa produção final seria uma paródia de conto e eles 

ficaram felizes com a ideia. Todavia, nesse módulo um fato novo surgiu: os alunos 

pediram para fazerem uma teatralização do filme. Nós aceitamos a proposta da 

teatralização e pedimos um tempo para a construção do roteiro e a seleção dos 

personagens.  

Construímos o roteiro (VER APÊNDICE C) tendo como foco a representação do 

conto: A Bela Adormecida e sua versão na obra cinematográfica. A peça foi sobre a 

cena do beijo do príncipe na Bela Adormecida e de Malévola em Aurora. Selecionamos 

15 participantes para a peça: (três fadas, um rei, dois príncipes, duas Auroras, duas 

Malévolas, um corvo e dois narradores). Passamos a ensaiar diariamente no contra 

turno e em dias de folga. A cada novo ensaio observávamos o empenho e a dedicação 

dos participantes. Confeccionamos lembrancinhas, cenário e alugamos vestimentas. 

Todo o projeto contou com a ajuda de supervisores, professores e a direção. Para a 

execução desse módulo, precisamos de três aulas. 

 

 Módulo V 

Nos horários de aula, voltamos à sequência didática com o módulo cinco. 

Apresentamos a estrutura do gênero paródia de conto relembrando as características 

de uma narrativa: enredo, personagens, espaço e narradores. No entanto, as noções 

de realidade eram mais próximas da vida humana. Essa apresentação foi feita em slide, 

a partir do texto “Chapeuzinho Vermelho de raiva”, do autor Mário Prata. O texto é curto, 

divertido, traz fatos do cotidiano e mostra os gostos bem modernos da vovó e da própria 

chapeuzinho. Vejamos esse trecho de quando a chapeuzinho indaga a vovó em relação 

ao tamanho do seu nariz: “– Ora, Chapéu, é a poluição. Desde que começou a 



62 

 

  

industrialização do bosque que é um Deus nos acuda. Fico o dia todo respirando este 

ar horrível. Chegue mais perto, minha netinha, chegue. ” 

 Como podemos observar nesse trecho, a narrativa passa a incorporar 

elementos atuais e modernos, fazendo o leitor reconhecer os elementos do gênero 

textual paródia de conto. À medida que explicávamos as características do gênero, 

mostrávamos no slide como se configuravam no texto. Destacamos cada trecho de 

cores diferentes para auxiliar na compreensão textual dos alunos.  

 Explicamos que a paródia não era uma cópia, mas uma nova versão do texto 

original permitida pelos autores e aceita por leitores de todos os lugares do mundo. Por 

isso, não tinha problema algum o autor nos fazer reconhecer o texto original, no caso 

de Mario Prata, o conto da Chapeuzinho Vermelho. Todavia, explicamos para a turma 

que era preciso, para ser paródia, ter algo novo, contextos diferentes, costumes 

peculiares de um lugar, ou seja, elementos que tornassem o texto diferente da versão 

original podendo prevalecer os personagens, o narrador e outros elementos que não 

se caracterizassem como plágio.  

À medida que apresentávamos as características, fomos dizendo aos alunos que 

eles produziriam uma paródia de conto ao final da proposta e a turma compreendeu 

nosso pedido. Aos poucos mostrava-se pertinente nosso objetivo e apresentamos 

elementos que poderiam auxiliar nessa construção: dissemos que eles poderiam 

colocar seus nomes nos príncipes e nas princesas, transformar seu bairro e sua cidade 

em reinos e castelos, levar os personagens para a escola e colocá-los no contexto 

escolar e introduzir elementos do cotidiano como músicas, aparelhos eletrônicos ou 

mais elementos que pudessem mostrar sua identidade nos textos escritos. Nosso 

objetivo já se mostrava bem claro: perceber os indícios de autoria na produção textual 

dos alunos. Para esse módulo, utilizamos três aulas. 

 

 Módulo VI (Produção final e culminância da intervenção) 

Chegamos ao sexto módulo. Após percebemos que ficou compreendida a 

estrutura do gênero paródia e sua intenção comunicativa, criamos um comando textual 

para a produção final. Produzimos uma folha padronizada com o nome “paródia de 

conto” e um espaço para o título construído por eles. Não determinamos qual conto 

maravilhoso os alunos deveriam parodiar, deixamos que eles próprios escolhessem. 

Acreditamos que, ao deixarmos o aluno ter autonomia nessa escolha, seria mais fácil 

para ele colocar em prática todos os conhecimentos aprendidos e somente ele saberia 



63 

 

  

com qual narrativa sua vida se identificava mais. Nesse momento fizemos uma ressalva 

e dissemos aos alunos que usassem sua criatividade e tivessem cuidado com sua 

escrita, pois os textos que selecionamos para análise também iriam compor uma 

coletânea que ficaria à disposição da biblioteca da escola. Não ter o professor como 

único leitor de seu texto os ajudariam a estimular a prática da produção textual. 

Os alunos tiveram uma aula para escreverem seus textos e nós os 

observávamos, auxiliando no que fosse preciso. Embora tenhamos nos dedicado e 

buscado envolver a turma, apenas 20 alunos aceitaram fazer a proposta final de texto. 

Os demais se recusaram, e mesmo com nossas tentativas, não aceitaram fazer a 

produção. Na escola, nesse período em que estava sendo desenvolvido essas 

atividades sobre os contos, estava acontecendo um campeonato interescolar de futsal 

e isso dificultou a concentração dos que eram titulares do time oficial. 

 Com as paródias feitas, efetuamos as leituras para auxiliar os alunos na rescrita 

dos seus textos. Nesse módulo, incluímos uma aula para acentuação e pontuação. E 

conversamos sobre os equívocos mais encontrados nos textos referentes à ortografia. 

Quanto ao enredo e à estrutura do gênero, foram poucas as colocações. Os alunos 

compreenderam bem a proposta e usaram sua criatividade na produção. Selecionamos 

uma aula para explicar sobre os conectivos e como eles poderiam evitar as repetições 

e o uso de elementos recorrentes na oralidade realizados na escrita. Encontramos 

muito “aí a princesa [...]” e os ajudamos a perceber que na escrita essa linguagem deve 

ser reconstruída para que o texto cumpra o propósito almejado.  

Para finalizarmos, fizemos alguns comandos de reescrita nas produções dos 

alunos e devolvemos os textos para que eles pudessem reescrever. Alguns de imediato 

se recusaram a fazer a atividade de reescrita, outros aceitaram efetuá-la com êxito. 

Tivemos 14 textos reescritos. Finalizados os módulos, voltamos para os preparativos 

para a culminância do projeto de leitura e encerramento da nossa proposta de 

intervenção.  

No dia marcado, todos os alunos compareceram à peça. Como somente quinze 

faziam parte da teatralização, nós delegamos outras atividades aos demais: porteiro da 

sala para receber os convidados, recepcionistas das lembranças, controlador do som, 

organizador das cadeiras e ajudantes volantes para auxiliarem nas visitações dos 

alunos da escola, convidados da comunidade local e visitantes de outras escolas. 

Inserimos ainda três novos participantes na teatralização: o apresentador, esse ficou 

encarregado de falar o texto inicial que convidada os visitantes a adentrarem ao mundo 
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da fantasia; historiador 1, que falava ao público sobre a origem dos contos e sua 

função na idade média; por fim, o historiador 2, que trazia aos visitantes os nomes dos 

principais autores de contos no Brasil e relatava um pouco sobre como se deu nossa 

proposta de intervenção (VER APÊNDICE C.) 

Toda a comunidade escolar participou visitando nossa sala. Recebemos também 

a visita de alunos de outras escolas acompanhados de seus professores. O secretário 

da educação e seus auxiliares também estiveram prestigiando a culminância do projeto. 

Ao final da tarde do dia 29 de novembro, os alunos já haviam apresentado a peça seis 

vezes e a cada nova apresentação mostravam mais domínio em seus papeis. 

Finalizamos às 17 horas e 15 minutos do dia citado. A turma do 6º ano B agradeceu ao 

público e a docente que coordenava as atividades, também responsável pelo projeto 

de leitura, agradeceu aos alunos pela excelente participação e dedicação na proposta 

de intervenção. Para a escrita e reescrita da paródia e a culminância do projeto 

utilizamos cinco aulas. 

Diante desses relatos ficou perceptível que nossos objetivos em relação à 

proposta de intervenção foram alcançados. Os alunos reconheceram a interação como 

elemento norteador para o processo de aprendizagem, uma vez que participaram de 

todos os módulos, interagiram nas aulas, foram à escola no horário oposto assistir ao 

filme e dedicaram-se ao evento final como foi relatado.  

Também conseguimos que eles reconhecessem que a atividade de escrita 

requer planejamento e reformulação. Em todo momento eles nos consultavam sobre 

seus textos, reescreveram a produção inicial, mesmo não sendo algo que estava em 

nosso planejamento, e aceitaram nossas orientações de reescrita na paródia de conto. 

Aprenderam os processos de retextualização de um texto escrito para outro texto 

escrito e isso foi identificado nas análises que mostraremos no próximo capítulo, como 

também foram receptivos a quererem conhecer, de forma mais profunda, a estrutura 

composicional, a funcionalidade dos gêneros textuais Conto Maravilhoso e a Paródia 

de conto.  

Por fim, conseguiram escrever com autoria e deixaram sinalizadas, em seus 

textos, as marcas autorais que aprenderam com nossa intervenção. Após o 

detalhamento da nossa proposta, passaremos a apresentar como se deu a coleta de 

dados, a constituição do corpus de pesquisa e as categorias que foram analisadas no 

capítulo 4. 
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3.5 COLETA DE DADOS, CONSTITUIÇÃO DO CORPUS E CATEGORIAS DE 
ANÁLISE 
 

Para comprovar o objetivo geral e os específicos dessa pesquisa consideramos 

relevante fazer a análise de duas formas: uma geral e uma particular, ambas 

relacionadas aos mesmos aspectos, os indícios de autoria e a responsabilidade 

enunciativa, especificamente a categoria dos tipos de representação da fala.  

A constituição da primeira análise se deu da seguinte forma: efetuamos a leitura 

de todas as produções iniciais e finais escritas pelos alunos. Nessa leitura, 

identificamos a progressão que eles tiveram do texto inicial (conto maravilhoso) para o 

texto final (paródia de conto), isto após todo o processo da intervenção e a participação 

no desenvolvimento dos módulos. A partir dessa leitura, fizemos um recorte de 4 textos 

(um inicial e um final), sendo dois de cada aluno. Consideramos importante nos deter 

às produções do mesmo aluno, pois dessa forma ficariam mais evidentes as melhorias 

alcançadas.   

No entanto, para a análise do primeiro texto, selecionamos sua versão reescrita 

na qual o aluno colocou em prática os conhecimentos desenvolvidos até o módulo três. 

Assim, podemos mostrar sua progressão ao aprender sobre a estrutura composicional 

do gênero e o gerenciamento das vozes do narrador e dos personagens, mas não 

deixamos de analisar os indícios de autoria já sinalizados de um texto para o outro. 

Com essa primeira análise, mostramos os mecanismos de autoria utilizadas pelo 

locutor/aluno e como ele conseguiu colocar em prática os conhecimentos 

compartilhados em nossas aulas.  

Nosso segundo recorte, ainda geral, foi por um texto em sua versão inicial e a 

paródia produzida pelo mesmo aluno no final. Ao lermos os textos, percebemos que 

eles apresentavam um distanciamento exorbitante em relação aos indícios de autoria 

e o gerenciamento das vozes, ou seja, mostramos que na versão inicial o aluno não 

conhecia os mecanismos necessários para sinalizar autoria em seu texto, não tinha 

noção sobre a organização dos discursos diretos e indiretos e não conseguia escrever 

com coesão. Após a aplicação dos módulos e sua efetiva participação neles, 

apresentamos as melhorias alcançados e como seu texto tornou-se autoral.. 

Nosso próximo passo foi compor o corpus para a análise particular dos textos. 

Efetuamos a leitura das paródias de conto reescritas e fizemos o recorte de cinco para 

analisarmos de forma descritiva quanto aos indícios de autoria e à responsabilidade 

enunciativa sinalizada nos textos. Esse recorte não se deu de forma aleatória. A 
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seleção passou pelos seguintes aspectos: textos de alunos que estiveram presentes 

nas 18 aulas da proposta de intervenção; alunos que aceitaram colocar em prática 

todas as atividades elaboradas nos desenvolvimento dos módulos; alunos que  

conseguiram compreender que o ato de escrever requer planejamento e reformação e 

por isso aceitaram reescrever seus textos finais após receberem as nossas orientações. 

Nossas análises foram em torno das seguintes categorias: indícios de autoria 

sinalizados em relação à criatividade, analisamos como os alunos deram vida aos 

personagens, como reconfiguraram os espaços nas narrativas, como introduziram uma 

linguagem modernizada na interação entre os personagens, como levaram os 

aparelhos tecnológicos para as narrativas, ou seja, nessa categoria englobamos tudo 

que de inovador foi identificado nas paródias de conto relacionado ao mundo moderno; 

identidade cultural, nessa categoria analisamos os aspectos relacionados ao espaço 

das narrativas, os costumes identificados nos personagens, o contexto que os locutores 

colocaram seus protagonistas e de que forma a cidade de São Bento e o bairro São 

Bentinho foram introduzidos em seus textos;  distanciamento do texto, observamos  

como os alunos deram vozes aos outros, mantendo-se distante em relação ao seu 

próprio texto; intertextualidade, analisamos os trechos nos quais os alunos  se 

referenciam aos textos que parodiaram sem reproduzi-los literalmente;  conhecimento 

de mundo, nessa categoria nossa análise se voltou para as projeções que os locutores 

sinalizaram no texto em relação a sua perspectiva de vida, seus sonhos, suas crenças, 

seus medos, ou seja, como sua visão do mundo foram introduzidos no texto 

inconscientemente; por fim, o conhecimento enciclopédico para evitar a mesmice, 

aqui nosso foco foi analisar as conexões entre as frases, as substituições das palavras 

para evitar repetição desnecessária e as articulações que permitiram aos textos 

coerência e coesão. 

Nossa análise também se pautou na responsabilidade enunciativa proposta por 

Adam (2011), com foco nas representações de fala. Nessa categoria, analisamos como 

os alunos gerenciaram os discursos diretos e indiretos para darem voz ao narrador e 

aos personagens e como esse gerenciamento demostra ponto de vista e autoria. 
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4. INDÍCIOS DE AUTORIA E RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA: ANÁLISE DOS 
TEXTOS SELECIONADOS  
 
  

 Neste capítulo apresentaremos a análise e a discussão dos dados. 

Inicialmente, mostramos os avanços alcançados pelos alunos em relação à escrita da 

produção inicial e a final e, posteriormente, apresentamos os indícios de autoria e a 

responsabilidade enunciativa sinalizados nos cinco textos que selecionados para 

compor o corpus da nossa pesquisa.   

 

4.1 Apresentação dos indícios de autoria sinalizados nos textos escritos pelos alunos 
antes e depois da nossa proposta de intervenção 
 

De acordo com Antunes (2007), a língua não deve ser vista como um sistema 

fixo e fechado, ela deve ancorada em uma perspectiva que favoreça os processos de 

ação e reflexão. Nesse modelo de ensino, os educadores fundamentam sua 

metodologia em práticas que dialogam com os conhecimentos prévios dos sujeitos 

envolvidos, ajudando-os a relacioná-los aos novos conhecimentos compartilhados.  

Por compreendemos a importância de auxiliar na construção da aprendizagem 

dos alunos, colocamos em prática metodologias que colaboraram com o seu 

desenvolvimento individual e social. Nesse cenário, houve troca de saberes e os alunos 

tiveram a oportunidade de avaliar seus conhecimentos e os resinificarem. Em toda a 

execução da proposta eles foram motivados a participarem juntamente conosco.  

Dessa forma, ao inovarmos as aulas de produção textual escrita, os alunos 

conseguiram escrever com indícios de autoria e sinalizar a responsabilidade 

enunciativa. E isso influenciou também suas interações com os gêneros orais, visto que 

antes a turma não mantinha um efetivo envolvimento nas interações aluno-professor. 

A partir da execução das nossas aulas, muitos estudantes passaram a se posicionar 

em sala, fazer perguntas e ler em voz alta. Para Marcuschi (2008), a escola tem a 

função de desenvolver, junto ao educando, o bom desempenho da escrita, mas isso 

não deve ser motivo para ignorar os processos da comunicação oral. Por isso, em 

nossa proposta trabalhamos com a produção textual escrita, mas promovemos eventos 

discursivos que proporcionaram aos alunos fazer exposições orais. Entre esses 

eventos tivemos a teatralização do filme Malévola que foi transmitida para o público 

interno e externo da escola. Foi neste momento que percebemos nos alunos: 
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segurança, espontaneidade e desenvoltura. Todavia, nosso corpus de pesquisa foram 

as produções textuais escritas pelos alunos e passaremos a apresentar os resultados 

da análise que nos levaram a identificar os avanços alcançados a partir da nossa 

intervenção.  

Ao efetuarmos a leitura de todas as produções iniciais e suas reescritas feitas 

nos módulos 1 e 2, selecionamos uma produção para apresentarmos os indícios de 

autoria e o gerenciamento dos discursos diretos e indiretos. Nosso objetivo, nessa 

primeira etapa da análise, foi mostrar a dificuldade que os alunos tinham antes da 

intervenção em relação à escrita.  

O primeiro texto que analisamos é de um aluno que participou de toda a proposta 

de intervenção e demonstrou, ao reescrever sua produção inicial, que havia 

compreendido alguns mecanismos de escrita que tornaram o seu texto mais autoral.  

Chamaremos a produção inicial de texto 1 (T.1), sua reescrita de texto 2 (T.2) e o aluno 

de locutor A (L.A).  

Como relatamos no capítulo três da nossa pesquisa, ao finalizarmos os módulos 

1 e 2, devolvemos os textos iniciais para os alunos para que observassem os equívocos 

cometidos. Todavia, eles pediram para reescreverem seus textos colocando em prática 

os conhecimentos compartilhados. Os textos 1 e 2 podem ser conferidos na íntegra nos 

anexos E e F. 

 Quando efetuamos a leitura do T.1, logo identificamos que L.A inicia seu texto 

apresentando a protagonista da narrativa “Maria” e em seguida já nos sinaliza um 

indício de autoria: a intertextualidade entre seu texto e o texto “João e o pé de feijão”. 

Temos uma apresentação inicial, em termos discursivos, boa, mas a falta de 

organização na descrição dos acontecimentos deixa o texto confuso. Algo que L.A 

soube consertar no T.2. Vejamos como ficaram os trechos: 

 

Texto 1 1. Era uma vez uma menina que se chamava Maria 
2. Que gostava de comer Melância de tanto ela comer 
3.  Melância achou uma semente magica e a mãe de  
4. Maria disse minha filha venda nossa cabra disse a  
5. mãe  de maria[...] 

Texto 2 1. Era uma vez uma menina que se chamava Maria  
2. um dia achou uma semente de melância mágica  
3. a mãe de maria disse 
4. - Maria va na cidade e compre comida e venda  
5. nossa cabra [...] 
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Ao lermos os trechos reconhecemos que no T.2, o enunciador conseguiu fazer 

uma apresentação mais coerente. Temos a introdução do conectivo “um” na linha 2 e 

isso modificou o enredo. No T.1 a protagonista conseguira a semente mágica por gostar 

muito de comer melancia, porém no T.2 o enunciador além de omitir que a protagonista 

gostava de melancia, anuncia que ela simplesmente achara uma semente mágica. 

Essa mudança pode ter ocorrido porque na visão de L.A ninguém acha uma semente 

mágica comendo muito um determinado alimento. O enunciador aciona seus 

conhecimentos de mundo e em sua visão não considerou elegante falar dos hábitos 

alimentares da personagem.   

Além dessa modificação, observamos que os acontecimentos no T.2 foram 

reestruturados, inclusive L.A consegue introduzir adequadamente o discurso direto por 

meio de um travessão. No T.1, além de não observamos esse elemento, temos a 

mistura dos discursos diretos e indiretos os quais comprometem a interação entre Maria 

e sua mãe. Ao estruturar os acontecimentos e gerenciar os discursos, L.A permite que 

os leitores evidenciam seu conhecimento enciclopédico. De acordo com Possenti 

(2009), os locutores precisam utilizar seus conhecimentos enciclopédicos para 

adequarem as palavras e as sentenças ao seu contexto, quando isso acontece o texto 

já tem evidências de indícios autorais. 

Ao continuarmos lendo os quadros, percebemos que L.A aprendeu sobre o 

gerenciamento das vozes entre o narrador e os personagens e esse aprendizado 

ocorreu a partir da execução da nossa intervenção. No T.1, todos os discursos diretos 

e indiretos são colocados em contínuo, prejudicando a coesão textual da sua produção. 

Entretanto, no T.2 existe a introdução dos travessões para diferenciar as falas. Com 

essa modificação, L.A mostra ter aprendido que é possível introduzir o discurso direto 

do personagem no texto, mas ele precisa vir diferenciado. Esse aprendizado o ajudou 

na construção da interação dos personagens também em outros textos:  

 

Texto 1 [...] ela foi so olhando para a cidade e veio o  
homem e disse e a cabra é pra que maria disse 
 não é pra vender a melância so a cabra ela 
 achou o homem desconhecido e disse 
Menina que comprar Melâncias mágicas são  
magicas mesmo são quanto é senhor [...] 
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Texto 2 

 

[...] la vai maria olhando para a cidade e o  
homem apareceu e disse 
- você que troca essa cabra nessas melâncias 
mágica nessa cabra. Maria respondeu 
- Sim senhor essas melancias são mágicas.  
O homem respondeu-  são sim criança! 
 

 

Observamos que além de introduzir adequadamente as vozes dos personagens 

no T.2, o locutor insere um novo verbo de elocução “respondeu” e evita a mesmice em 

seu texto. Segundo Possenti (2009), precisamos desenvolver nos alunos a atitude de 

trocar as palavras, buscar formas diferentes de dizer o que já foi dito, uma vez que com 

isso o texto ganha estilo. Embora o repertório de L.A ainda permaneça limitado com 

esse novo verbo de elocução, notamos que houve um avanço em relação ao T.1 e o 

“disse” deixou de ser o único elemento de introdução do discurso do outro.  

  Ainda nesses trechos, temos outra modificação que resultou em mais um indício 

de autoria. No T.1, o locutor não consegue escrever a sentença de modo que o leitor 

ative sua imaginação sobre o trajeto de Maria. Mas no T.2, ao colocar “la vai maria 

olhando para a cidade”, L.A consegue fazer o leitor visualizar a protagonista fazendo 

esse percurso. Esse recurso torna a narrativa mais próxima do leitor e aguça sua 

imaginação, inclusive para sentir o impacto do encontro entre a protagonista e o novo 

personagem. Ao inserir o verbo aparecer no contexto no T.2, L.A faz a diferenciação 

entre um encontro trivial e um encontro que mudaria a vida da protagonista para 

sempre. Para Possenti (2009), quando o escritor consegue dar vida aos seus 

personagens e detalhe na descrição dos fatos, isso demonstra indícios de uma escrita 

autoral.   

Vejamos outro avanço conquistado por L.A ao compreender que para uma 

narrativa se tornar mais atrativa algumas informações podem ser omitidas ou 

reorganizadas: 

 

Texto 1 [...]são mágicas mesmo são quanto é  
senhor e 2 dolares eu so tenho 1,25 da estar  
certo maria[...] 
 

Texto 2 [...] essas melâncias são mágicas.  
O homem respondeu – são sim criança! 
Maria foi para casa [...] 
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A informação sobre o preço das melancias desaparece no T.2, pois ao 

reescrevê-lo, L.A percebeu que era mais interessante a troca da cabra pela melancia 

do que sua venda. Ao fazer essa modificação, o locutor utilizou outro indício de autoria, 

o conhecimento de mundo. Na sua visão, não ficava interessante falar em preços na 

narrativa, melhor era trocar o único bem da família por algo que mudaria suas vidas 

para sempre.  

 Outro avanço identificável em relação à escrita de L.A é sua percepção para 

reorganizar os acontecimentos finais do texto quando a protagonista sobe no pé de 

melancia. No T.1, os acontecimentos foram inseridos sem pausas ou conectivos. Essa 

ausência de elementos coesivos dificulta o entendimento do que estar sendo descrito. 

Entretanto, no T.2, eles são colocados progressivamente e são restruturados 

adequadamente:  

 

Texto 1 

 

[...] ela subil e achou o castelo do gigante o cachorro  
apareceu ela sail correndo Maria disse tinha  
um ganço que ponhava ovos de ouro ela dissiu  
da melância e o gançor ponhava ovos todo dia [...] 
 

Texto 2 [...] maria subil e chegando lá a faxineira disse  
– Vou levar você para a cozinha [...] ai maria viu  
o cisnei que botava ouro e a clarineta  que tocava  
sozinha  
Maria saiu correndo pegou o cisnei e a clarineta que 
 tocava e disse mãe me de o machado [...] 
 

 

Podemos perceber que mesmo ainda existindo os equívocos ortográficos, a 

estrutura textual melhorou nos aspectos discursivos. Os fatos estão mais claros e são 

inseridas novas vozes ao texto. Essa nova configuração na resolução final deixou a 

narrativa atrativa para os leitores e mais uma vez conseguimos imaginar a sequência 

dos fatos.  

Para finalizar, temos a reorganização final do texto na qual L.A consegue ratificar 

todo avanço analisado. Enquanto no T.1, o narrador cita os acontecimentos sem dizer 

ao leitor como foram os dias após cortar o pé de melancia, no T.2 ele relata essa 

continuação e nos conta como venceram o gigante malvado:  

 

Texto 1 “[...] ela dissel da melância e o gançor ponhava  
ovo todos os dias e ficaram felizes para sempre.” 
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Texto 2 [...] cortol a melância era o fim do gigante o cisnei  
e a clarineta tocava música todos os dias pra eles  
dormir e Maria e a mãe ficaram felizes para sempre. 

 

Dessa forma, finalizamos a análise desses textos comprovando os avanços 

conquistados por esse aluno através da nossa intervenção. Agora veremos os dados 

da análise feita em mais duas produções de um outro aluno. Chamaremos sua 

produção inicial de (P.I), sua produção final de (P.F) e o aluno de LOCUTOR. B (L.B). 

(VER anexo G) 

 

Produção inicial: A menina mágica  
 
1. Era uma vez  
2. Uma nenina mágica ela 
3. Fazia mágica 
4. Nenhuma menina do reino  
5. Não sabia fazer mágica 
6. Tudo que tava Errado 
7. Todo nundo ia pra casa 
8. da menina 
9. e um dia a menina fez 
10. A mágica Errada e a  
11. Menina ficou cam nedo de 
12 .Ela não fazer mais mágica 
13. aí tudo nundo pensava que 
14. Ela não sabia mais saber mágica 
15. ai tudo nundo se 
16. Virou sozinho 
17. ai um certo dia 
18. a nenina fugiu porque 
19. ninguém não queria saber 
20. dela e nunca mais a menina 
21. menina apareceu. 

                            fim 
(Ver anexo H) 

 

Ao efetuamos a leitura desse texto, identificamos que sua estrutura física não 

está compatível com a de um conto maravilhoso, diz respeito a um poema. Todavia, 

esse não foi o gênero apresentando por nós e percebemos que o aluno, possivelmente, 

apenas dominava essa forma de construção para suas narrativas.  

Vamos aos aspectos textuais discursivos da narrativa, pois segundo Possenti 

(2009), para dizermos se um texto é bom ou ruim, devemos verificar como o enunciador 

elabora o que é dito em seu texto. O título está coerente com o corpo do texto, mas L.B 

poderia ter sido mais criativo nessa elaboração. A partir da linha 1 identificamos que o 
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texto será um amontoado de frases e quando continuamos a leitura isso se confirma, 

os acontecimentos vão sendo colocados sem os conectivos coesivos que poderiam 

auxiliar no estilo do seu texto. O texto vai sendo narrado em versos e essa 

descontinuidade, que não é característica do gênero conto maravilhoso, faz sua 

produção perder o encanto.  

Sua P.I não apresenta criatividade, pois quando lemos o texto, já identificamos 

que ele gira em torno das mesmas informações: uma menina mágica que fazia mágica 

e por causa de um erro na mágica foi embora. Não sabemos nada da protagonista, dos 

moradores, faltou no texto a descrição dos detalhes que atrai o leitor para viajar na 

narrativa. Percebemos que L.B até consegue desenvolver os elementos que compõem 

uma narrativa: apresentação inicial (da linha 1 a 4), o conflito (linha 9 a 13); e a 

resolução final (linhas 13 a 21) mas sua produção é superficial. Não podemos dizer que 

L.B não fez um texto porque texto é toda unidade que tem sentido. Sua P.I tem sentido, 

mas falta profundidade, aspectos textuais que sinalizem autoria. 

 Em relação ao gerenciamento das vozes, observamos que todo o texto é 

construído pela voz do narrador, isso é permissível, todavia L.B com essa construção 

não conseguiu sinalizar-nos um ponto de vista explícito. As informações são lançadas 

sem dar-nos elementos que correspondam a uma escrita autoral. Os personagens não 

têm nomes, não sabemos qual mágica teria provocado a ira da população em relação 

à protagonista ou que tipo de mágicas ela fazia que todos viviam a sua procura.  

O enunciador, nessa P.I, não consegue evitar a mesmice, e em todo o texto a 

palavra “nenina”, que seria menina, se repete. Essa ausência de conhecimento 

enciclopédico se entrelaça com a falta de um conhecimento de mundo, visto que não 

existe nada claro em relação à vida da protagonista, isto é, no que ela acreditava, quem 

eram seus pais ou como era o lugar que ela vivia. Se essas informações tivessem sido 

colocadas, sua P.I teria vida, ou conforme Possenti (2009), densidade e profundidade. 

O texto, como se encontra, reafirma e comprova a dificuldade que os alunos têm 

de escrever um texto quando antes o gênero não foi trabalhado minunciosamente com 

eles. Embora tenhamos feito a apresentação inicial com o conto maravilhoso, ela não 

foi suficiente para ajudar esse aluno a escrever com maior propriedade. O domínio 

maior de sua escrita somente aconteceu após a execução dos módulos e sua 

participação efetiva nas aulas da intervenção. Isso comprova que alguns alunos têm 

mais dificuldades de aprendizado e, por isso, os professores precisam incluir planos 
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sistematizados e propostas que dialoguem diretamente com as fragilidades 

identificadas em sala.  

Quando chegamos ao final da P.I vemos que não houve avanço em relação aos 

aspectos já mencionados. O texto continua sendo uma junção de frases soltas que 

giram em torno dos mesmos acontecimentos. A sua resolução final é redundante, visto 

que na linha 18 temos a informação que a protagonista fugiu e nas linhas 19 e 20 a 

informação se repete quando o narrador nos diz que ela nunca mais apareceu.  

Veremos agora sua produção final (P.F), a paródia de conto, e apresentaremos 

os mecanismos que esse aluno aprendeu em nossa intervenção para escrever com 

autoria e ponto de visto. (VER anexo H) 

  

Produção final: O sono da Bela 

 

1.   Em um reino distante chamado São Bento morava uma menina 
2.muito bonita chamada Sabrina. Ela era tão bonita que tinha o apelido 
3.de bela.  
4.      A menina era alegre e gostava de andar de bicicleta na pracinha 
5.perto da sua mansão. Sua mãe era uma mulher boa, só que não 
6.deixava sua filha brincar com outras crianças. A menina vivia 
7.sozinha com seus brinquedos. Até que um dia ela conheceu um 
8.menino chamado Ricardo. Ele era louco e engraçado e todo dia ia 
9.brincar com ela escondido.  
10. Sabrina acabou gostando muito do seu novo amigo, mais ele 
11.tinha um coração mau e tinha inveja dos brinquedos dela só que 
11.ela não sabia porque não via seu coração por dentro. Um dia ele 
12.chamou Sabrina para tomar suco na sua casa e colocou um veneno 
13.pra ela dormir pra sempre e ele ficar com todos os seus 
14.brinquedos pra sempre. Ele disse:  
15.    - Sabrina vamos tomar suco na minha casa e depois brincar. 
16.E ela respondeu: - eu vou mas minha mãe não pode saber porque 
17.ela briga. Ele disse ok. 
18.  Quando eles chegaram na casa dele, ela foi logo querendo 
19.beber o suco. Asim que bebeu passou muito mau e caio. Ricardo 
20.pensou que ela tava morta e jogou ela no quarto bem escuro 
21.escondido de todos. Depois pegou todos os brinquedos até a 
22.bicicleta da menina e foi brincar.  
23.  Todos começaram a procurar Sabrina no bairro do São 
24.bentinho, só que ninguém achava. passaram muitos dias e Ricardo 
25.cansou de brincar sozinho porque nimguem brincava com ele, só 
26.Sabrina. Ai quando foi um dia ele foi lá no qua-rtinho escuro e viu a 
27.garrafa de suco e percebeu que não era veneno era só um 
28.calmante.  
29.    Ele começou a chorar arrependido do que fez e quando uma 
30.lágrima caiu no rosto da menina ela se acordou. Ele disse a ela que 
31.estava arrependido e ela disse:  
32  .- Eu te perdoo Ricardo. Eles ficaram amigos de novo e foram 
33.brincar bem felizes. 
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Após a conclusão da nossa intervenção esse foi o texto que L.B escreveu. 

Logo em uma primeira leitura visual já identificamos que houve uma mudança de 

estrutura. O aluno que antes escrevia em forma de poema agora consegue produzir 

um texto em prosa e com a estrutura adequada para o gênero solicitado: paródia de 

conto. Seu título é criativo e poético: “O sono da bela”. L.B não nos esconde que 

passará a parodiar o conto “A Bela Adormecida”, mas ao trocar as palavras soube 

chamar o leitor para efetuar a leitura do seu texto na íntegra. 

A partir da linha 1 já identificamos o espaço onde a história irá se 

desenvolver: São Bento. O enunciador já colocou em prática um elemento cultural que 

deixou seu texto autoral. Nas linhas 1 e 2 temos o nome da personagem protagonista 

“Sabrina”, seu apelido “bela” e traços da sua personalidade. De acordo com Possenti 

(2009), quando um enunciador consegue caracterizar seus personagens de forma não 

simplificada podemos considerar sua criatividade como indício de autoria.  

Ao continuarmos lendo a paródia, identificamos outras particularidades 

discursivas: a mãe é caraterizada na linha 5 como uma mulher boa, mas que tinha um 

defeito: não permitir que a filha brincasse. Com essa estrutura nós conseguimos 

perceber, através do narrador, que do ponto de vista de L.B, uma mãe não pode ser 

considerada totalmente má porque protege demais o filho. Nessa mesma perspectiva, 

na linha 9, L.B reconhece que um filho não é mal por desobedecer a uma regra da 

mãe. Mas antes disso temos a introdução de um novo personagem que é um menino 

chamado Ricardo. Com essa apresentação o enunciador já aciona outro indício de 

autoria: a intertextualidade. L.B está utilizando informações do enredo da obra fílmica 

“Malévola”, visto que existe um personagem masculino interagindo com a protagonista 

e sendo sua única companhia.  

Tal fato se confirma quando na linha 11 temos a informação de que o coração 

desse menino era mau, ou seja, no filme o coração do rei Estefan também era mau e 

a personagem não sabia. Porém, L.B consegue nos trazer isso de forma plausível. A 

protagonista da sua P.F não identificara essa maldade porque ela é interna. Desse 

modo, evidenciamos aqui outra marca de responsabilidade enunciativa:  do ponto de 

vista do locutor nós conhecemos do outro apenas o que ele nos mostra externamente. 

Esse posicionamento se relaciona com o indício de autoria denominado por Possenti 
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(2009) como conhecimento de mundo. Nesse contexto, L.B consegue associar sua 

visão de mundo aos personagens e conflitos da narrativa. 

A partir da linha 13 observamos a construção do conflito da narrativa, pois o 

menino passa a arquitetar um plano para destruir a personagem principal e roubar 

seus brinquedos. Há, então, outra intertextualidade com o filme “Malévola”, o 

personagem Estefan arma um plano para destruir Malévola e se tornar rei. Porém, L.B 

usa sua criatividade e coloca os personagens em um contexto moderno com lanches, 

suco e um discurso direto responsabilizando o personagem pelo trágico convite (linha 

14). Na linha 15 vemos outro discurso direto na voz da protagonista e em seguida na 

linha 16 um “ok” como resposta. Esse gerenciamento das vozes nos mostra que o 

enunciador aprendeu como dar voz ao outro. Na sua P.I não existia discurso direto 

nem interação entre os personagens, mas após as aulas dos módulos 1 a 3, o aluno 

aprendeu como efetivar esses discursos em suas produções. 

A elaboração estratégica para matar a personagem Sabrina é efetivada a 

partir da linha 18. A personagem, ao beber o suco, cai e é jogada em um quarto 

escuro. Notamos que em todo o texto a descrição do ambiente não foi citada, mas era 

necessário agora caracterizá-lo para que o leitor pudesse visualizar o breu do quarto 

onde a pobre menina foi colocada por aquele que antes era seu melhor amigo. No 

entanto, em cada detalhe construído por L.B em sua narrativa vemos como sua escrita 

melhorou e como os indícios de autoria, antes imperceptíveis, tornam-se visíveis.  

Todavia, o texto não se encerra com a bela menina longe, temos um 

referencial cultural local na linha 23 na qual o bairro São Bentinho é citado e o locutor 

coloca a vizinhança procurando a protagonista. A população não a encontra, porque 

do ponto de vista de L.B, somente quem poderia consertar a situação era quem a 

provocou, por isso o narrador nos conta que o garoto, com o passar dos dias, 

arrepende-se. E essa construção também se configura como um indício de autoria. 

Percebemos, também, que a descrição de como foram os dias do menino sem a 

menina é fabulosa, pois L.B suscita a reflexão sobre a dor que causa a solidão e a 

culpa nos humanos. Isso foi perceptível através do uso do discurso indireto em que o 

narrador adentra o psicológico do personagem e mostra como ele sofria ao estar 

sozinho.  

Após essa reflexão, temos a resolução final e o retorno do garoto ao quarto 

para desfazer sua crueldade. Todavia, L.B consegue fazer esse final tornar-se emotivo 

e encantador para o leitor, fazendo sua paródia ter estilo próprio. O choro emocionante 
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do menino na linha 29 relaciona-se com o choro de Malévola no momento que Aurora 

está dormindo profundamente no quarto do palácio. Porém, para não repetir o beijo 

que temos no filme e o beijo do príncipe no conto, o enunciador descreve como se 

deu a resolução e surpreende o leitor com uma lágrima caindo em seu rosto.  

Possivelmente ele fez uma relação intertextual com o conto a Bela e a Fera quando a 

Bela chora aos pés da Fera e uma lágrima cai em seu rosto e faz ele transformar-se 

em um príncipe.  

O que observamos é como L.B desenvolveu sua escrita e conseguiu atribuir 

características particulares ao seu texto, nos fazendo acreditar que é possível motivar 

os alunos a escreverem textos autorais. Para finalizar sua paródia de forma 

impactante, o enunciador introduz um discurso indireto do personagem pedindo 

perdão a menina e o discurso direto dela respondendo que sim. É possível perceber 

que em todo o texto L.B evitou a mesmice, utilizando seu conhecimento enciclopédico 

para inovar os acontecimentos e não repetir as mesmas palavras, pois em diversos 

momentos a palavra menina, que na P.I, predominava em seu texto, é substituída na 

P.F pelos substantivos Sabrina, bela e garota.  

Dessa forma, finalizamos essa análise comparativa, apresentando a 

evolução desses alunos. Chamamos a análise de geral uma vez que a utilizamos de 

forma representativa para mostrar os avanços conquistados em relação à escrita dos 

alunos do sexto ano “B” da escola André Pedro da Silva. Passaremos agora a 

apresentar os indícios de autoria e responsabilidade enunciativa sinalizada nas cinco 

paródias de conto selecionadas como corpus de pesquisa. 

 

 

4.2 Indícios de autoria e responsabilidade enunciativa: análise das paródias do conto 
maravilhoso 
 

 Ao longo deste trabalho, dialogamos com estudos que orientam a atividade 

de produção textual como processo de interação. Nesses estudos o enunciador 

precisa encontrar caminhos e métodos que fazem o texto exercer a função 

comunicativa pretendida. Nessa perspectiva, as paródias de conto resultaram das 

leituras efetuadas antes em sala, do respeito ao conhecimento prévio dos alunos e 

ampliação desses, de um ensino de língua portuguesa voltado para os gêneros 

textuais e, por fim, da credibilidade depositada nos alunos para que se tornassem os 

protagonistas da nossa pesquisa.  
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 Como descrito em nossa coleta de dados, selecionamos cinco paródias de 

contos e analisamos os indícios de autoria e como se deu o gerenciamento das vozes 

dos personagens e do narrador na organização dos discursos diretos e indiretos. 

Analisamos como essa organização demostra os pontos de vista dos locutores e como 

esse gerenciamento auxilia no reconhecimento autoral da escrita dos alunos do sexto 

ano “B” da Escola André Pedro da Silva localizada em São Bento - Paraíba.  

 Ao efetuarmos a leitura das paródias selecionadas, fizemos suas transcrições 

e colocamos suas versões digitalizadas nos anexos desse trabalho. Para uma maior 

compreensão dessa análise, enumeramos os textos em 1, 2, 3, 4 e 5 com as 

nomenclaturas T.1, T.2, T.3, T.4 e T.5; e intitulamos os alunos de LOCUTORES (L), 

assim temos: L.A, L.B, L.C, L.D e L.E.  

 

                       Texto 1: O Patinho Bonito  

1.Era uma vez um patinho muito bonito que vivia em um lago no sitio 
2.varge do Poço. quando ele nasceu todos ficaram adimirados com 
3.sua beleza Por isso sua mãe lhe deu o nome de Zé Bonitinho. Todos 
4.queriam brincar com ele mas bastou ele crescer para começar  a se 
5.achar o bam bam bam. Todo dia na escola ele falava para os 
colegas: 
6. -Nossa como vocês são Feios não parecem Patos e sim macacos 
e sorria de todos. 
7.Nas ninguem queria saber mais dele. mesmo assim ele não mudou  
8.seu comportamento e continuava  a falar: 
9.- nossa como vocês são Feios! O tempo Passa e Pelo fato de Zé 
10.Bonitninho ficar homilhando Os outros ele esta Perdendo sua 
11.beleza e ele ele  esta parecendo um macaco. 
12.Seus amigos foram na casa dele não para o humilhar e sim para o 
13.convidar para tomar café da mãnha na casa de Thony e almoçar 
14.na casa de Pedro e  
15.jantar na casa de José. 
16.E dai Zé Bonitinho se tocou que a aparencia não importa 
 17.o que importa é -o que você tem por dentro.  

(VER ANEXO I)  
 
 
 

 
O texto de L.A apresenta aspectos que nos possibilita ver sua singularidade e 

estilo textual. Já no título observamos que o texto é uma paródia do conto o “Patinho 

Feio”. No entanto, um avesso da narrativa.  E se ao invés de muito feio, como narra o 

conto original, o pato fosse muito bonito? L.A soube fazer o diálogo entre o texto, 

usando a intertextualidade, o que para Possenti (2009) é um indício de autoria 
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promissor para as produções textuais, pois à medida que outras vozes adentram um 

texto, ele se torna mais completo e dinâmico.  

 A partir da linha 1, L.A introduz novos elementos em sua narrativa que nos 

chamam atenção. Ele anuncia que o pato vivia em um lago e intitulou esse lugar de 

acordo com suas referências locais. O sítio “varge do poço” é o nome da sua 

comunidade que fica próximo à cidade de São Bento. Ao dar ao espaço da narrativa 

o nome da sua comunidade, L.A nos sinaliza um indício de autoria denominado 

identidade cultural. Para Possenti (2009), um texto passa a ganhar densidade quando 

o enunciador consegue incluir elementos que remetem a sua cultura.  

Na linha 3, temos novamente a intertextualidade, o narrador diz que o nome do 

pato bonito era “Zé Bonitinho”. Esse nome pertence a um personagem da escola do 

professor Raimundo (programa exibido em TV aberta pela Globo) que é considerado 

o “bonitão” das mulheres, apresentando comicidade pelo seu comportamento. Desse 

modo, além de tornar sua paródia atualizada e contextual, L.A promove ironia através 

do humor em seu texto, uma vez que a aparência do personagem Zé Bonitinho não 

condiz com seu nome e é perceptível que o mesmo acontece com o pato bonito.  

No segundo parágrafo, na linha 5, temos a descrição do novo espaço onde o 

pato estava: a escola. Ao levar seu protagonista para o ambiente escolar, L.A nos 

deixa perceber que do seu ponto de vista a escola é o lugar onde os indivíduos 

começam o processo de socialização com o outro e passam a interagir e evidenciar 

suas características individuais e coletivas. Essa iniciativa faz com que seu 

personagem ganhe vida, motivação e esses elementos fazem sua escrita ter estilo 

próprio.  

 Nas linhas 6 e 7, percebemos a introdução de um travessão para estabelecer 

um discurso direto. Esse uso demostra que o locutor tem apropriação sobre o emprego 

dos discursos diretos e indiretos. Percebemos, ainda Essa fala não é aleatória, pois 

como o protagonista iria posicionar-se de forma negativa, o narrador se isentou da 

responsabilidade enunciativa e atribuiu o discurso ao personagem. Assim, quem 

chama os colegas de macaco é o pato protagonista e não o eu-narrador.  

Observamos que L.A, mesmo sem ter o conhecimento da responsabilidade do 

que é anunciado, compreende que socialmente não é adequado chamar os outros de 

macaco e, ao colocar a sentença no discurso direto, ele responsabiliza o personagem 

por essa fala. Isso continua a se repetir na linha 10, quando protagonista zomba dos 

amigos. Do ponto de vista de L.A as pessoas não devem humilhar as outras. Desse 
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modo ele gerencia as vozes para expressar seu ponto de vista e sinalizar 

responsabilidade enunciativa. Para L.A sua paródia deve circular entre suas crenças 

e costumes, por isso, em todas as afirmativas pejorativas do personagem o discurso 

é direto.   

Após os discursos diretos, o narrador retoma a voz quando fala sobre a 

mudança visual do pato e nos traz a informação que de tanto humilhar os amigos o 

personagem estava parecendo um macaco. Podemos identificar como outro ponto de 

vista do enunciador: ter cuidado com os julgamentos porque podemos sofrer as 

consequências.  Para essa construção, L.A utiliza seu conhecimento de mundo, das 

suas vivências e de tudo que já ouviu falar sobre julgar o outro para construir o conflito 

da narrativa. De acordo com Possenti (2009), quando conseguimos identificar a visão 

de mundo do enunciador em suas produções, elas passam a sinalizar indícios de 

autoria.  

Em seguida, ao chegarmos nas linhas finais do T.1, temos um surpreendente 

fato, o narrador anuncia que os amigos humilhados pelo protagonista vão a sua casa 

para o consolá-lo e não para humilhá-lo como ele fez. Assim, a paródia tem um 

desfecho próprio que se diferencia bastante do conto original, pois neste o 

protagonista não é aceito pelos amigos e familiares e vai embora, porém no caminho 

encontra sua verdadeira família que são os cisnes. No texto de L.A, o pato é mesmo 

um pato e além disso é quem zomba e não quem sofre com a zombaria. No entanto, 

após o que acontece com ele e com a visita que recebe dos amigos, tem uma lição: 

compreende que sua beleza não é o essencial. 

Ao narrar a visita dos amigos do protagonista a sua residência, convidando-o 

para comer na casa dos amigos, o narrador nos revela outro ponto de vista do 

enunciador: podemos tratar com bondade os que nos causam mal. Através do 

gerenciamento dos discursos diretos e indiretos, L.A apresenta seus posicionamentos 

sobre a vida, sobre o mundo e as relações sociais. Quando é algo referente à bondade 

o narrador tem a voz, mas quando a fala é pejorativa, o discurso é do protagonista. 

Temos, assim, uma marca de responsabilidade enunciativa, tal como compreendemos 

em Adam (2011). 

Reconhecemos que existem equívocos ortográficos, entretanto eles não 

comprometeram a leitura, a interpretação e a função comunicativa do gênero textual 

paródia de conto. O aluno, ao participar da nossa proposta de intervenção, aprendeu 

os mecanismos textuais necessários para tornar seu texto dinâmico e reflexivo. Sua 
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paródia conseguiu concretizar os objetivos por nós pretendidos nas categorias 

analisadas. Passaremos à análise da próxima paródia de conto. 

 

 

 

                                 Texto 2: Rapunzel e seus golpes  

 
1.   Era uma vez uma menina que morava numa torre muito grande o  
2.nome dela era Rapunzel. Ela ficava o tempo todo ouvindo música  
3. mexendo no celular e no facebook no stagran. 
4. Um dia um pricepe falou con ela Na internete e disse que irria la Na 
5.torre. Ao chegar lá ele disse: -choga suas tranças ! 
6.  Ela falou: - Não isso ta muito velho comprei uma escada eletrica 
suba! 
7.   O principe subiu eles ouviram musica dançaram tirarão fotos  
8. e postarão no facebook .Porém ela nunca pensou que ele fosse tão 
9.faminto. Ele foi a geladeira e comeu tudo que havia lá comeu 
10.sanduiches, batatas fritas  
11. e mais um Monte de alimentos. 
12.   Rapunzel se conteve e com seus golpes de ninja ela bateu nele    
13.que ele foi saindo e gritando: Ai! Ui! ela com raiva ela falou: sai 
14.daqui seu comilão vai comer Na casa da tua Mãe! . E ele caio da 
15.torre e se quebro todinho  e foi para o hospital. Rapunzel ficou feliz 
16.para sempre. Porque o pricipe aprendeu a lição que amor não e 
comida. 

(VER ANEXO J) 
 

 

Ao lermos essa paródia identificamos que se trata de uma versão humorística 

do conto Rapunzel. A intertextualidade do conto é explícita, mas quando acrescentou 

a palavra golpes ao título da sua narrativa, L.B soube usar as palavras a seu favor 

para atrair a atenção do leitor. A ambiguidade gerada pela falta de um complemento 

à palavra “golpes” em “Rapunzel e seus golpes” diferencia a paródia de L.B do texto 

fonte. A palavra tem um duplo sentido e mesmo inconsciente, desperta o leitor para 

continuar lendo o texto e então descobrir se os golpes da protagonista “Rapunzel” são 

artifícios de uma luta ou formas de trapacear o próximo.  A construção citada sinaliza 

um indício de autoria materializado através do conhecimento enciclopédico sobre a 

semântica das palavras.  

Quando iniciamos a leitura do T.2 nas linhas 1 e 2 vemos o narrador anunciando 

que a protagonista possuía celular e interagia nas redes socais. Sabemos que esses 

meios tecnológicos não fizeram parte das narrativas medievais, mas podem ser 

inseridos nas paródias de conto. Segundo Possenti (2009), um texto precisa, no 
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mínimo, que seus personagens tenham vida. Nesse sentido, L.B compreendeu que 

podia brincar com os personagens os tirando da fantasia para colocar no mundo real 

e isso se configura como elementos de uma escrita autoral.  

A partir da linha 5 o texto tem uma inclinação humorística, uma vez que a 

princesa debocha do pedido antiquado do seu amado e manda ele subir a torre em 

uma escada elétrica. Vemos que o discurso direto do príncipe é curto e faz 

intertextualidade com o do conto original, mas a resposta da Rapunzel de L.B é 

inovadora. Essa construção demostra que do ponto de vista de L.B, as princesas dos 

contos tradicionais eram muito submissas, mas sua protagonista não é. Para L.B, o 

príncipe tem um papel secundário na narrativa e, por isso, deve falar o mínimo 

possível. Tal visão torna-se perceptível em todo o texto ao observamos que o príncipe 

tem apenas duas falas (linhas 5 e 12). Essa organização faz predominar o discurso 

do narrador que poderá estar contando apenas a sua versão dos fatos. Ao deixar o 

narrador à vontade para narrar os fatos, L.B permite que a história seja narrada por 

alguém que entende o mundo feminino e permite a Rapunzel tomar suas próprias 

decisões. 

 Ao prosseguirmos com nossa análise, vemos a partir da linha 9 mais indícios 

de autoria relacionados à criatividade. O narrador nos traz caraterísticas particulares 

do príncipe, ele é faminto, mal-educado e comilão. Isso nos recordou as aulas do 

módulo 4 da intervenção, período em que fizemos a exposição sobre as novas versões 

dos contos e mostramos que os príncipes e as princesas poderiam ter defeitos e 

virtudes. Ao colocar em prática esses referenciais, L.B torna sua paródia um texto 

espontâneo, real, divertido e dinâmico. Essas características permitem ao leitor 

compreender que os personagens da fantasia podem cometer erros. Todavia, esse 

erro do príncipe não é comum, pois foge aos padrões sociais termos um príncipe 

desesperado por comida.  

O conflito se inicia nesse momento da narrativa e ainda na linha 9 o narrador 

diz que o príncipe falta com respeito às regras da casa de Rapunzel ao ir a sua 

geladeira. O narrador nos traz outro ponto de vista de L.B: quem manda na minha 

casa sou eu. Quando o príncipe não obedece às regras da casa de Rapunzel ele é 

golpeado e expulso da torre. É nesse momento que o leitor compreende o título do 

texto e o significado da palavra golpes. O T.2 vai se configurando como uma produção 

que possui densidade, profundidade, identidade cultural, visão de mundo, 
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intertextualidade e criatividade os quais são elementos citados por Possenti (2009) 

como indícios de autoria.  

Após golpeado, o príncipe é expulso da torre, diferente do conto original em 

que o príncipe salva Rapunzel da torre. Do ponto de vista de L.B, uma princesa pode 

querer ficar presa para sempre, mas precisará saber lutar e se defender dos 

aproveitadores. Esse ponto de vista também fica evidente no discurso direto da linha 

12, quando o narrador permite que o príncipe grite por estar sendo golpeado. A forma 

como os discursos são organizados evidencia o modo como se processa a 

responsabilidade enunciativa no texto, visto que L.B gerencia as vozes, permitindo ao 

narrador dominar o discurso da sua produção. 

Nas linhas 14 e 15 o narrador nos apresenta a resolução final, um príncipe 

caído, todo machucado e uma princesa feliz e satisfeita com a lição dada ao mocinho: 

“amor não é comida” (linha 15). Essa finalização retoma o ponto de vista já citado 

sobre a visão do narrador em relação ao papel feminino, isto é, as mulheres são 

capazes de se defenderem dos falsos príncipes.  

 Os indícios de autoria identificados nessa paródia nos fazem reconhecer que, 

embora o texto precise de uma revisão ortográfica, uma linguagem menos coloquial e 

uma pontuação mais adequada, L.B soube escrever sua paródia com estilo próprio e 

sentiu-se motivado a colocar em prática todos os conhecimentos compartilhados em 

nossa intervenção. Seguiremos ao texto 3: 

 

Texto 3: Cinderela da cidade  
 
1.Era uma vez uma menina chamada bela, ela gostava muito de usar 
2.telefone,não vivia sem o aparelho. Ela morava com o pai no São 
3.Bentinho, um dia o pai dela chegou em casa  e encontrou a casa 
4.toda bagunçada, era sapato para todo lado, vestidos também e Bela 
so fazia mecher no celular esquecendo o  
5.mundo; o pai dela nisto gritou:  
6.- já chega! Você agora vai morar com a sua mãe  
7. E Bela achando que ia ser melhor com a mãe disse: 
8-. - E melhor mesmo, pelo menos lá terei mais liberdade, 
9. Porém, chegando na casa da mãe percebeu logo que na casa não 
10.tinha wi-fi e ficou um pouco triste. Entretanto na casa, Bela 
11.encontrou os dois filhos do padrasto chamado Micael  e Michaeu 
que não gostavam dela.  
12. Para piorar sua mãe confiscou seu celular e organizou um 
quartinho nos  
13. fundos da casa para ela mais passaram-se alg- 
14. uns dias e Bela descobriu que  a familia iria fazer uma viagem e  o  
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15. padrasto mandou todos levarem os celulares, pois ele  sabia que 
Bela não tinha.  
16. Ao chegar Bela encontrou uma amiga que la emprestou o celular, 
17. mas com uma condição: 
18.  - Bela vou te emprestar meu celular, mas com uma condição você 
19.tem que devolver ao meio- dia. Bela concordou saiu e tirou varias 
fotos. 
20. e quando estava perto de dar meio-dia saiu correndo para entregar 
21.o celular .porém no meio do caminho caiu e quebrou  a tela do 
22.celeular e, Bela pediu desculpas para a amiga; Depois disso ela 
23.esqueceu um pouco o celular, e começou a trabalhar para pagar o 
24.celular da amiga e aprendeu que deveria cuidar mais das coisas 
25.dos outros e ser mais organizada com as suas.  

(VER ANEXO L) 
 
 

     Após efetuarmos a leitura do T.3, reconhecemos que o enunciador incluiu, de 

forma diversificada, elementos que sinalizam indícios de autoria em sua paródia. A 

intertextualidade está presente em todo o texto. L.C consegue desenvolver um título 

criativo em relação ao conto da “Cinderela”, adiantando-nos que sua narrativa 

acontecerá em um espaço urbano e sua protagonista terá atitudes voltadas para a 

vida na cidade, visto que no conto original a Cinderela vive no campo com seu pai. 

     Em sua apresentação inicial, nas linhas 1 e 2, identificamos elementos 

inovadores na narrativa de L.C. A palavra telefone é substituída na linha 2 por aparelho 

e na linha 4 por celular. Para Possenti (2009), quando um locutor consegue evitar a 

mesmice em sua produção, utilizando formas diferentes de se referir ao que já foi dito, 

é um indício de que sua escrita é autoral. A palavra celular vai se repetir ao longo da 

narrativa, mas vemos que foi a maneira usada pelo narrador para destacar o aparelho, 

haja vista que ele exerce a mesma função do “sapatinho” no conto original. Ainda em 

relação a elementos de indício de autoria, identificamos o uso dos pronomes seu, 

seus, suas e dela para se referir às coisas pertencentes à Bela. Temos nesse mesmo 

processo, na linha 12, uma conjugação verbal pouco utilizada para apalavra tomar. 

Essa substituição fez a atitude da mãe ganhar mais visibilidade para o leitor.  

       Ao prosseguirmos na leitura do T.3, vemos que o nome dado ao lugar onde 

morava a jovem e o pai era o São Bentinho, bairro onde L.C mora e vivenciamos a 

intervenção. O enunciador recordou nossas aulas sobre os elementos da paródia e 

colocou em prática a relação: fantasia, imaginação, modernidade e realidade. Ainda 

nessa perspectiva, L.C começa a nos apresentar a vida da princesa de uma forma 

modernizada, pois viver usando o celular é um comportamento dos indivíduos 

modernos, inclusive das crianças e os adolescentes. O hábito de usar o celular 
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desenfreadamente é colocado na narrativa como algo prejudicial para a protagonista. 

Isso demostra que do ponto de vista de L.C, as pessoas estão sendo controladas pelo 

uso da tecnologia, algo que precisa ser repensado.  

      A jovem Bela representa, para o narrador, uma princesa rebelde, 

irresponsável, desobediente e desorganizada com seus afazeres. Essa afirmação se 

justifica na linha 6 quando o narrador permite ao pai reclamar a filha em tom firme por 

meio do discurso direto. L.C identificou que esse gerenciamento era necessário para 

o leitor sentir a indignação do pai da protagonista. A responsabilidade enunciativa é 

sinalizada nesse contexto porque a organização dos discursos é uma estratégia 

utilizada por L.C para dar credibilidade aos posicionamentos dos personagens. Por 

isso, na linha 8 vemos Bela respondendo ao seu pai em um discurso direto irônico e 

rebelde.  

Essa iniciativa de L.C faz sua paródia se distanciar da versão original do conto 

“Cinderela”. No conto, Bela é meiga, singela, obediente aos pais e totalmente 

dedicada ao seu pai após a morte da sua mãe. Na versão construída por L.C, os pais 

de Bela são separados e a menina considera a expulsão de casa um ato de liberdade. 

L.C desenvolve a intertextualidade com criatividade e esse distanciamento configura-

se como outro indício de autoria conforme Possenti (2009), pois além de inovar sua 

produção, L.C passa a desconstruir a visão perfeita que temos da Cinderela.  

O narrador passa a nos contar como são os dias na nova casa. Novamente 

para distanciar seu texto do conto original, L.C apresenta um padrasto e dois filhos, e 

dar nomes aos filhos na linha 11. Para Possenti (2009), dar vida aos personagens e 

descrever em detalhes suas relações e o espaço onde vivem é um indício de autoria, 

pois o texto deixa de ser um conjunto de frases soltas e passa a ter profundidade, 

densidade.  

Quando continuamos a leitura do T.3, percebemos que L.C consegue associar 

fatos passados e presentes. Nas linhas 11 e 12 da narrativa vemos um fato novo, a 

mãe toma o celular da filha, mas percebemos a humilhação vivida pela protagonista 

ao ir morar no quartinho dos fundos. Essa relação é desenvolvida e se configura em 

mais indícios de autoria, pois o T.3 torna-se uma produção textual na qual o 

enunciador soube introduzir seus conhecimentos de mundo, suas crenças e costumes 

para dar vida a sua narrativa.  

Ainda nessa direção, o narrador nos coloca diante de um problema, a família 

vai viajar e somente Bela não levará celular. Ora, para uma pessoa viciada nas redes 
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sociais não poderia haver castigo maior. Entretanto, a partir da linha 16, percebemos 

que a criatividade de L.C torna-se mais aguçada. O problema de Bela será resolvido, 

mas não por uma fada que transformará abóbora em carruagem, ratos em cavalos ou 

vestido simples em algo extraordinário. A solução virá de forma muito real, por meio 

de uma amiga ao se sensibilizar com o castigo dado a Bela, ela emprestará seu 

celular. Todavia, assim como no conto original a protagonista tinha hora para voltar, a 

Bela de L.C também deve obedecer às condições impostas pela amiga. Para dar voz 

à amiga de Bela, o enunciador insere um discurso direto. Essa construção é feita 

porque do ponto de vista de L.C é preciso falar firme com Bela e a própria personagem 

deve fazer isso. Desse modo, mais um ponto de vista vai sendo identificado a partir 

do gerenciamento das vozes no texto: para L.C, as crianças e os jovens de hoje 

precisam ouvir regras com firmeza ou não mudarão seus hábitos nocivos.   

A condição do empréstimo proposta pela amiga dialoga com a condição da 

fada no conto original. Porém, uma precisa voltar à meia noite e a outra ao meio dia. 

Para Possenti (2009), as aulas de produção textual na escola precisam auxiliar no 

desenvolvimento da criticidade dos alunos e nas potencialidades necessárias para 

uma escrita singular. A paródia de L.C é autoral e mostra como nossa intervenção 

contribuiu para o desenvolvimento dos indícios de autoria já mencionados.  

Ao chegarmos nas linhas finais do T.3, temos outro conflito na narrativa: Bela 

obedece à condição da amiga, mas numa corrida desesperada para não perder o 

horário combinado ela cai e quebra o aparelho. Essa construção nos faz lembrar o 

sapatinho da Cinderela caindo do seu pé na volta para casa. Sem dúvida, o que 

predomina no texto de L.C é a intertextualidade, mas o que se configura como autoria 

são os conhecimentos enciclopédicos, os conhecimentos de mundo, a criatividade, a 

descrição dos conflitos entre personagens que ele usa para fazer o diálogo entre os 

textos. 

Na resolução do problema, a partir da linha 21, a rebelde Cinderela reconhece 

seu erro e consegue um trabalho para arcar com o dano causado, ou seja o texto 

apresenta uma moral. Essa característica também foi observada nos demais textos, 

quando na resolução o locutor chama o leitor para refletir sobre a vida em sociedade 

e os comportamentos humanos que nos fazem ser empáticos. 

A Bela descrita por L.C não se torna a amada de um príncipe que conhecera 

no baile. Ela é uma garota comum que, após uma lição da vida, aprendeu a ser mais 

responsável com seus atos. Contudo, o narrador, na linha 23, nos diz que a mudança 
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somente foi possível porque Bela deixou o celular de lado. Ao dar voz ao narrador 

para contar os fatos por meio de discursos indiretos, L.C se coloca como o próprio 

narrador e se posiciona a favor de que as pessoas devem rever seus comportamentos 

e prioridades no mundo em que vivem. Essa demarcação discursiva denota uma 

responsabilidade enunciativa, visto que o gerenciamento das vozes nesse texto 

sinaliza autoria. Passaremos a análise do Texto 4. 

 

Texto 4: A Princesa e o cavalo 
 
1.    Era uma vez uma Princesa nuito bonita de cabelos longos e Pretos 
2.que  se chamava Mikaelly ela morava no bairro São Bentinho em um 
3. castelo muito bonito. 
4.    A Princesa tinha muitas amigas e gostava de passear elas um dia 
5.suas amigas convidaram para ir ao rio andar de cavalo. 
6.    A Princesa disse: Eu vou sim! 
7.   Elas foram no canpo e a Princesa queria o cavalo branco com 
8.preto e as amigas achava ele feio. A Princesa corria muitos nas uma 
9.hora o cavalo nachucou a pata de tras e eles caíram. As amigas 
10.levantaram correram pra  o castelo e o pai e nãe disse: - O que foi 
isso ninha filha?   
11. E a Princesa disse: - eu cai do cavalo. 
12.    Passaram muitos dias e a Princesa se recuperol, nas o cavalo  
13. ficou muito nal. A Princesa vai ao celeiro todos os dias para ver o 
animal. 
14.    um dia a Princesa chegou perto do cavalo e deu um beijo no seu 
rosto ele si transformou em um lindo Princepe.  
15. E todos ficaram felizes a Princesa e o Princepe e fizeram uma  
16. linda festa para conenorar o namoro e viveram felizes. 

                        (VER ANEXO M) 

 

Ao lermos o título da paródia de L.D, identificamos que sua produção é uma 

nova versão do conto “A princesa e o sapo”. Temos novamente a intertextualidade 

como mecanismo de retextualização utilizada pelos alunos do sexto ano, todavia, a 

narrativa de L.D é diferenciada das demais pelos posicionamentos observados de 

uma criança projetando suas crenças e costumes no seu conto de fadas.  

A partir da linha 1 o narrador faz a descrição dos personagens e vemos que 

eles se assemelham com os personagens dos contos de fadas antigos. Uma princesa 

boa, delicada e obediente que vive em um castelo com seus pais. Porém, para 

construir uma nova versão do conto, L.D nomeia o espaço da narrativa de São 

Bentinho, dá o nome de Mikaelly para a princesa e a coloca no meio das amigas. 

Essas sinalizações de autoria corroboram com o que Possenti (2009) fala sobre texto 
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ao afirmar que ele precisa ser mais que uma soma de frases soltas, ele precisa ter 

subjetividade para não se tornar um texto “insosso”.  

A paródia de L.D, além de não ser superficial por causa da vida e a motivação 

dada aos personagens, é sutilmente marcada de posicionamentos do autor. Temos 

uma princesa que gosta de cavalgar, mas suas amigas não querem aceitar sua 

escolha. O narrador não discorre mais sobre o tema, com isso, não sabemos se houve 

discórdias, conflitos, ou mesmo se a princesa escolheu esse animal para sua corrida. 

A omissão mostra que do ponto de vista de L.D, ao colocar esses fatores no seu conto, 

a narrativa perderia o encantamento, visto que em sua paródia prevalece a 

amorosidade.  

Após essas informações, temos a queda da princesa do seu cavalo e um 

diálogo entre ela e seus pais. Percebemos que nas linhas 10 e 11 os discursos diretos 

da menina ao responder a seus pais ratificam o que comentamos anteriormente sobre 

a obediência e gentileza dessa princesa. Ela não mente sobre o acontecido, pois na 

visão de L.D os filhos devem falar a verdade para os pais.  

A riqueza nas descrições da narrativa torna a paródia de L.D autoral. O 

narrador conta com detalhes o momento da queda, inclusive a parte do corpo do 

cavalo que foi atingida, “a pata de trás”. Para Possenti (2009), essa escolha criteriosa 

que o enunciador faz para produzir seu texto trata-se de um saber mais pessoal, ou 

seja, uma intenção de deixar sua produção parecida consigo mesmo. 

 A princesa de L.D nutre sentimentos de bondade por todos a sua volta, por 

isso, o narrador nos conta da sua preocupação com o animal e enfatiza, por meio do 

discurso indireto, que todos os dias a princesa vai ao celeiro ver o animal e cuidar 

dele. Essa informação ratifica a amorosidade que L.D coloca em todo o texto. Em sua 

narrativa não há espaço para os sentimentos cruéis da humanidade, predomina o 

encantamento dos contos de fadas. Embora em nossas aulas tenhamos levado 

diversos contos nos quais predominavam a dicotomia do bem e do mal, esse aluno 

escolheu colocar somente o bem e nisso verificamos seu estilo próprio, sua marca 

autoral. L.D usa essa construção para projetar suas crenças e costumes na sua 

narrativa. Em sua visão sobre o mundo, as princesas podem ser felizes sendo boas, 

educadas, obedientes e recatadas.  

A partir da linha 13, temos a réplica do que acontece no conto “A princesa e o 

sapo”, porém não é um sapo que se transforma em príncipe, mas o cavalo que era 

tão bem cuidado pela protagonista de L.D. É interessante voltarmos à linha 14 para 
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analisarmos um item autoral que dialoga com a visão inocente projetada no texto por 

L.D. O narrador conta da transformação do cavalo em príncipe, contudo tem a 

preocupação de dizer que o beijo foi no rosto do animal. Vejamos: “[...] Um dia a 

princesa chegou perto do cavalo e deu um beijo no seu rosto [...]”. 

 Essa informação nos remete à ideia de Possenti (2009) sobre dar vida aos 

personagens segundo os costumes e as crenças do produtor. Não é tornar a produção 

uma realidade, mas saber utilizar essa estratégia para mostrar ponto de vista. Ao fazer 

a princesa beijar o cavalo no rosto, L.D inovou sua paródia, pois esse detalhe não é 

anunciado nos contos tradicionais. Na visão do enunciador, as crianças que lerem sua 

paródia precisam saber que crianças não devem se beijar na boca e, por isso, a ênfase 

foi dada ao rosto do animal. Por meio da sua escrita, L. D reafirma que vive em mundo 

de criança e por isso seus personagens têm traços infantis.  

A partir da linha 15 temos o desfecho da paródia e esse dialoga com toda a 

visão romântica colocada no decorrer da narrativa por L.D. O típico final “foram felizes 

para sempre” e, em seguida, uma novidade, na linha 16 vemos uma festa, não de 

casamento, mas de comemoração do namoro. Essa descrição nos alerta novamente 

para perceber que, na visão de L.D, as moças precisam namorar para depois 

casarem. Esse final é autoral, pois em nossa intervenção não trabalhamos com 

versões finalizadas assim. Passaremos agora para a análise do T.5 que tem como 

autor L.E. 

 

Texto 5: Chapeuzinho vermelho e o lobo 
 

1.um belo dia chapeuzinho vermelho recebeu uma ligação de sua 
2.mãe, que avisou que a sua avó foi atropelada por um lobo em  
3. um fusca no Bairro São Bentinho. 
4. Chapeuzinho pegou sua motocicleta e correu para o hospital,  
5. antes passou na padaria para comprar uns bolos para sua avó.  
6. No caminho chapeuzinho percebeu que sua motocicleta estava com 
7. um problema, o lobo passou por ela no caminho e disse: 
8.   - Há uma oficina em um atalho a frete. 
9.  Chapeuzinho logo reconheceu o lobo e o fusca que atropelada 
10. a sua avó e chamou  a polícia. 
11.  O lobo para não perder tempo correu para o hospital onde a avó 
12. de chapeuzinho estava para terminar o trabal. Com uma calibre 
13.  28 o lobo entrou no quarto da avó fantasiado de enfermeiro 
14. e quando apontou a arma apara avó Os policiais chegaram      
15.juntamente com chapeuzinho. O lobo apontou a arma do lobo, 
16.então, chapeuzinho quando viu a cena começou a rir 
17.descontroladamente. Os seguranças a retiraram do quarto e a 
18.colocaram Na rua Ela senta no passeio e continua rindo. 
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19.  O lobo é preso por tentativa de homicídio, a avó volta para casa 
20. e toda vez que chapeuzinho escuta a palavra “ lobo” ela 
21. ri descontroladamente.  
(VER ANEXO N) 
 
 

 A paródia de L.E não traz em seu título suspense sobre qual conto estará 

sendo retextualizado, todavia quando o leitor lê o texto na íntegra percebe a dimensão 

criativa que esse aluno conseguiu desenvolver. Na linha 1, o narrador nos apresenta 

um início diferente dos demais “em um belo dia”. Assim, em um belo dia tudo pode 

acontecer e novos elementos da modernidade são inseridos por L.E em sua paródia. 

A ligação da mãe não é para Chapeuzinho ir à casa da vovó deixar docinhos, mas 

para dar-lhe uma má notícia.  

 Essa intertextualidade, distanciada da versão original, mostra que o 

enunciador soube evitar a mesmice e adequar o conto à vida contemporânea. 

Segundo Possenti (2009), os professores precisam atentar para os elementos da 

língua utilizados por seus alunos na construção de um texto. Durante muito tempo se 

avaliou somente o conteúdo, ou seja, a informação transmitida no texto, mas hoje 

sabemos que a forma como essa informação é colocada apresenta maiores indícios 

de autoria.   

 Ao seguirmos nessa apresentação inicial, identificamos um narrador 

onisciente que vivencia os sentimentos e os pensamentos da protagonista 

Chapeuzinho vermelho. O trecho na linha 6 nos comprova essa onisciência: “No 

caminho chapeuzinho percebeu”. Ao gerenciar as vozes do texto, L.E estreita os laços 

entre o narrador e o leitor. Essa aproximação permite ao narrador nos dizer a visão 

de mundo da Chapeuzinho e como ela reagia aos conflitos dentro e fora da sua 

imaginação.    

 O bairro São Bentinho, como nas demais paródias já analisadas, é a 

referência para o espaço físico da narrativa, todavia nessa paródia temos a descrição 

do espaço físico que se assemelha com a vida real vivenciada pelos moradores desse 

bairro. L.E cita uma padaria e uma motocicleta, os quais são elementos culturais da 

cidade de São Bento, pois é comum ir à padaria no período da manhã e no fim da 

tarde em quase toda a cidade. Além disso, a cidade tem um número alto de 

motocicletas circulando nas ruas, e possuir uma moto muitas vezes é o sonho de 

algumas pessoas. Ao escrever dessa maneira, L.E soube relacionar sua identidade 

cultural à narrativa, sinalizando um indício de autoria.   
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 A partir da linha 7 inicia-se o conflito da narrativa, a protagonista está com um 

problema em seu transporte e quem aparece para oferecer ajuda? O lobo! E esse lobo 

também está motorizado, porém de Fusca. Mais uma vez reconhecemos a criatividade 

de L. E ao conseguir promover intertextualidade com o conto original e trazer humor 

para sua versão.  

 Assim como no conto original, o lobo, na linha 8, tenta mudar o foco de 

Chapeuzinho indicando-lhe um atalho, porém a Chapeuzinho de L.E é esperta e 

lembra das características do carro que atropelou sua avó e, por isso, além de não 

seguir o conselho do lobo, chama a polícia. É nesse trecho que temos o único discurso 

direto da narrativa e ao dar ao lobo a oportunidade de falar diretamente em seu texto, 

L.D soube assinalar a responsabilidade enunciativa porque percebeu que a fala do 

lobo teria mais impacto para o leitor quando expressa pelo próprio lobo. No restante 

do texto, predomina o discurso indireto de um narrador onisciente que consegue 

narrar os fatos com detalhes, inclusive desvendando os pensamentos da protagonista.  

 Ainda nesse trecho temos a protagonista dizendo “não” ao conselho do lobo. 

Tal fato mostra que L.D, quando não deixou sua protagonista aceitar ser enganada 

pelo lobo, deixa aparente que, do seu ponto de vista, a Chapeuzinho do conto original 

era ingênua e influenciada pelo lobo, mas a sua Chapeuzinho Vermelho é ágil, atenta 

e não se deixa levar por qualquer conversa bonita.  

 À medida que vamos lendo o T.5, percebemos como o narrador consegue 

fazer a mistura de suspense e comédia. Nas linhas 12 e 13 temos um lobo armado 

que consegue entrar no quarto da vovó disfarçado de enfermeiro e em nossa visão 

isso poderia ser fatal, mas L.E quebra a expectativa do leitor ao colocar sua 

protagonista, Chapeuzinho, sorrindo e debochando da atitude do lobo. Ela não se 

desespera, não grita ao ver a arma, pelo contrário, ela sorrir. Esse jogo de ações 

configura outro indício de autoria, uma vez que o locutor gerencia os mecanismos 

linguísticos para diminuir a impessoalidade da sua produção, tal como sugere 

Possenti (2009). 

 Ao sorrir descontroladamente da situação que deveria causar medo, L.E 

permite-nos refletir sobre nossos comportamentos nas situações aparentemente 

insolúveis. A reação intrigante da personagem deu certo para essa versão de L.E, 

pois, logo que viu seu comportamento, o lobo ficou desnorteado, paralisado e foi pego 

pela polícia. A partir disso, podemos compreender que na visão de mundo colocada 

por L.E, as pessoas precisam agir com segurança diante dos conflitos da vida. O 
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enunciador pode ter projetado sua identidade na protagonista Chapeuzinho, por isso 

a encorajou através do sorriso. Todavia não podemos afirmar isto, visto que ao 

produzir um texto o enunciador é livre para criar seus ditos e pressupostos sem 

necessariamente fazer uma transferência da sua vida real para os personagens. 

 Ao chegarmos na resolução final, não temos um lobo morto por um caçador, 

mas um lobo preso por tentativa de homicídio e uma vovó voltando para casa. Esse 

desfecho faz parte de uma escrita autoral, visto que L.E reconhece que o lobo cometeu 

um crime, mesmo não tendo atirado na Chapeuzinho e na Vovó. Nesse sentido, os 

indícios de autoria prevalecem em todo o texto, pois o enunciador faz a distinção entre 

o final da versão original e sua paródia.  

 Nas linhas finais temos uma retomada do narrador sobre o comportamento de 

Chapeuzinho: “[...] e toda vez que Chapeuzinho escuta a palavra “lobo” ela ri 

descontroladamente”. Ao enfatizar como reagia a protagonista ao lembrar da cena, o 

narrador nos faz perceber que, no ponto de vista de L.E, as mazelas da vida não 

podem ser motivos para lágrimas e reclamações. Precisamos transformar os 

momentos trágicos em boas recordações. A Chapeuzinho de L.E escolheu lembrar da 

tragédia com humor e alegria. 

  Com a análise do T.5 finalizamos esse capítulo, contudo, consideramos 

pertinente fazer um resumo sobre cada texto analisado, apresentando, de forma 

suscita, a discussão dos dados coletados. 

 

4.3 Síntese analítica e discussão dos dados 

 

 Nas produções textuais analisadas antes e após a intervenção, identificamos 

que os alunos conseguiram desenvolver os indícios de autoria estudados em nossa 

pesquisa. O Locutor A em seu texto “Maria e o pé de melancia” soube retextualizar 

sua paródia, aprendeu a gerenciar os discursos diretos e indiretos, soube omitir e 

apresentar informações que deram estilo ao seu texto, compreendeu a estrutura 

composicional da paródia de conto e conseguiu criar uma versão diferente para o 

conto “João e o pé de feijão”.  

 O locutor B no seu texto “o sono da bela” cresceu consideravelmente em 

relação a sua primeira escrita “a menina mágica”. Em sua produção inicial prevaleceu 

um amontoado de frases, a superficialidade e a ausência de indícios autorais. 

Todavia, em sua versão final, identificamos: profundidade, criatividade, densidade, 
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inovação, intertextualidade, pontos de vista, identidade cultural e conhecimento de 

mundo. Sua paródia nos permitiu evidenciar todos os aspectos trabalhados em nossa 

intervenção.  

 Em relação às análises das paródias do tópico 2 deste capítulo, destacamos 

os seguintes aspectos: 

 No T.1, intitulado “O patinho bonito”, o aluno conseguiu escrever com indícios 

de autoria. Vimos a intertextualidade, a criatividade, a fantasia atrelada a sua vivência, 

a inovação, a reflexão sobre aparência x essência, o perdão. L.A soube gerenciar as 

vozes do narrador e dos personagens, deixando explícito seu ponto de vista, ou seja, 

esse aluno mostrou que nossa intervenção o ajudou a escrever com indícios de 

autoria. 

 No T.2, intitulado “Rapunzel e seu golpes, a aluna soube retextualizar o conto 

da “Rapunzel” de forma humorística e fez uma boa relação entre a paródia e sua visão 

de mundo. Além disso, identificamos a intertextualidade explícita e a singularidade na 

construção de um príncipe faminto e mal-educado. LB conseguiu evitar a mesmice ao 

brincar com o duplo sentido da palavra golpes e ao descrever detalhadamente os 

comportamentos dos seus personagens, ou seja, soube dar vida a sua narrativa. Seu 

ponto de vista ficou evidente pelo modo como procedeu o gerenciamento das vozes, 

com predomínio do discurso indireto, e o narrador assumiu a responsabilidade 

enunciativa.  

 O T.3, intitulado “Cinderela da cidade”, foi a paródia em que mais 

evidenciamos elementos autorais. O locutor C aprendeu a evitar a repetição das 

palavras e fez uma versão paralela ao conto “Cinderela”, porém moderna e 

contextualizada. Soube fazer a troca do sapatinho por um celular, da madrasta por um 

padrasto, das irmãs por irmãos, ou seja, deu estilo próprio a sua paródia. Ao participar 

de todas as aulas da nossa intervenção, L.C conseguiu se posicionar em sua paródia 

e com isso identificamos seu ponto de vista e as marcas de responsabilidade 

enunciativa. 

 O T.4, intitulado “a princesa e o cavalo” foi aquele texto preenchido por 

inocência e amor. A aluna mostrou seu ponto de vista através do narrador e 

conseguimos identificar: intertextualidade, criatividade e estilo próprio. L.D conseguiu 

inovar na apresentação do seu conto, soube relacionar sua identidade cultural, suas 

crenças e princípios ao contexto imaginário. Sua paródia teve indícios de autoria e 

evidenciamos todos os elementos que tornaram seu texto autoral. 
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 No T.5, intitulado “Chapeuzinho vermelho e o lobo”, L.E deixou visível sua 

identidade cultural quando inseriu a motocicleta e outros elementos típicos da cidade 

de São Bento. Na construção dessa paródia, predominou o discurso de um narrador 

onisciente que vivenciou a narrativa sobre o inconsciente da protagonista e, nesse 

gerenciamento, identificamos o ponto de vista de L.E. A aluna, ao escrever sua 

paródia, utilizou humor para fazer o leitor refletir sobre as mazelas da vida. A 

criatividade de L.E atrelada ao seu conhecimento enciclopédico e conhecimento de 

mundo, construiu uma protagonista autônoma, ágil e alegre.  

 As análises de todos os textos selecionados, nos serviram de base para 

comprovar que é possível alunos do sexto ano do Ensino Fundamental escrevem 

textos que sinalizem indícios de autoria, sabendo demarcar no fio do dizer quem é o 

responsável pelas vozes proferidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nessa pesquisa refletimos sobre a relação teoria e prática no ensino de língua 

portuguesa. A partir dessa associação, promovemos estratégias para dinamizar e 

ressignificar as aulas de produção textual escrita, portanto este é o momento de 

apresentarmos os resultados conquistados com a execução dessa pesquisa. 

Quanto ao ensino de língua portuguesa e seus desafios na rede pública, 

observamos que algumas atitudes precisam ser tomadas em relação ao trabalho do 

docente e sua formação. Primeiro, o docente precisa reconhecer a importância de 

adequar sua metodologia à teoria, pois sem essa conscientização ficará difícil ele se 

atualizar em relação aos referenciais teóricos que podem consolidar sua prática 

pedagógica. Segundo, o estado (secretárias municipais e estaduais da educação) 

pode promover formações pedagógicas, palestras, debates, conferências, durante o 

ano letivo, para ouvir dos professores quais os desafios que enfrentam em suas 

realidades escolares. Em nossa pesquisa, citamos alguns desafios, mas se cada 

docente for ouvido em sua individualidade por autoridades públicas locais, teremos 

um maior progresso em relação ao tema.  

Destacamos também os desafios para o ensino em relação às dificuldades 

orçamentárias. Dissemos que a falta de recursos financeiros, na maioria das vezes, 

limita a formação contínua do docente e sua exclusividade para dedicar-se a uma 

instituição de trabalho. Não temos uma solução pontual para o problema, nem 

pretendemos que as soluções sejam imediatas, porém acreditamos que um maior 

investimento, por parte dos governantes, em livros gratuitos, aumentos salariais e 

bolsas de estudo para pesquisas, irá amenizar as consequências geradas pelos 

problemas citados. Com maiores possibilidades de aprendizado e maior poder 

aquisitivo, o professor terá tempo de estudar, selecionar, organizar, planejar e 

ressignificar suas aulas.  

As reflexões citadas adequam-se a todos os docentes sem distinção de 

disciplinas, mas pode causar um impacto maior nas aulas língua portuguesa porque, 

como disse Ferrarezi (2014), ela tem o poder de fazer “barulho” na sociedade 

brasileira. De modo geral, esse foi o nosso interesse:  ver um ensino de línguas voltado 

para a criticidade dos alunos, para as competências comunicativas e para o 

desenvolvimento de uma escrita que os permitam apresentar seus pontos de vista.   
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Nossa intervenção foi palco para as reflexões aqui suscitadas, pois ao 

executarmos os módulos, permitimos que os alunos fossem protagonistas no 

processo de aprendizagem. Isso os motivou a interagir, cooperar e ressignificar as 

aulas de produção textual escrita. Por isso, ao voltamos para a nossa pergunta de 

pesquisa: é possível escrever com autoria no sexto ano do Ensino Fundamental II? 

Respondemos que sim.  

Embora nosso trabalho tenha se voltado para os gêneros textuais conto 

maravilhoso e a paródia de conto, acreditamos que é possível observar autoria em 

outros gêneros textuais. Ratificamos que o resultado não foi de imediato, pois existia 

entre os alunos a falta de motivação para as aulas de produção e, consequentemente, 

a reprodução de textos originais se encontrava enraizada como caminho mais fácil 

para concretizar a atividade solicitada. Foram necessárias 18 aulas para vê-los 

escrevendo com segurança, espontaneidade e motivação. 

Em relação ao objetivo geral da pesquisa; conseguimos identificar como se 

configura a construção da autoria em textos escritos por alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental II a partir da atividade de retextualização de contos maravilhosos para a 

paródia de conto. Nossos objetivos específicos também foram consolidados: 

apresentamos as operações de retextualização utilizadas pelos alunos na passagem 

do conto maravilhoso para o gênero paródia de conto, descrevemos e interpretamos 

os marcadores linguísticos de responsabilidade enunciativa utilizados pelos alunos 

para atribuir pontos de vista ao narrador e representar as falas dos personagens na 

paródia de conto, e, por fim, analisamos os indícios de autoria presentes no gênero 

paródia de conto escritos pelos alunos do sexto ano “ B “ da escola André Pedro da 

Silva. 

Mais precisamente conseguimos: tornar as aulas de língua portuguesa atrativas, 

uma vez que os alunos se sentiram motivados a estarem no ambiente escolar; 

ressignificar as aulas de produção textual escritas; isso resultou na escrita de textos 

com os seguintes indícios de autoria: inovação, os textos parodiados ganharam versões 

únicas e estilo próprio; criatividade, conseguimos observar as novas vidas dadas aos 

personagens e os novos cenários onde foram inseridos; distanciamento do texto, os 

alunos escreveram com propriedade e souberam dar dinamicidade e continuidade aos 

seus enredos; identidade cultural, os textos apresentaram a cidade locus da pesquisa 

(São bento) e o bairro São Bentinho como espaço das narrativas; evitaram a mesmice, 
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articulando as palavras e evitando as repetições; conhecimento de mundo, introduziram 

nas narrativas seus medos, sonhos, projeções e a visão de mundo que carregam. 

Em relação à responsabilidade enunciativa discutida por Adam (2011), 

conseguimos identificar o ponto de vista dos enunciadores à medida que faziam o 

gerenciamento dos discursos diretos e indiretos dos personagens. Essa organização 

nos possibilitou reconhecer os posicionamentos dos locutores em relação ao narrador, 

aos protagonistas e aos antagonistas dos seus textos. Além de também percebemos 

suas relações com o mundo e suas projeções sobre si e os outros.  

Todo esse trabalho foi possível porque conseguimos adequar as teorias 

apresentadas ao contexto da sala de aula e inclusive a utilização do livro didático nos 

auxiliou consideravelmente. Como citamos na introdução que foi uma escolha nossa 

trabalhar com ele, mostramos, ao final, que o trabalho foi significativo. O livro nos 

possibilitou: selecionar os gêneros; conhecer sobre seu contexto histórico; efetuar 

leituras coletivas, enfim, o livro didático foi uma ferramenta indispensável em nossa 

proposta de intervenção a medida que nos auxiliou em todas as etapas da pesquisa. 

Em relação a vida em comunidade, a pesquisa nos ajudou a redimensionar a 

visão e o comportamento dos alunos na escola, pois aqueles que antes eram inquietos 

e não participavam das aulas, posteriormente passaram a interagir e a desenvolver 

atividades dentro e fora da escola, como por exemplo, envolver-se com os ensaios para 

nossa apresentação teatral final. É preciso ressaltar que suas mudanças foram 

diagnosticadas também por seus pais, muitos relataram os novos comportamentos dos 

seus filhos nas reuniões de pais e em conversas informais nos eventos da escola. 

No entanto, vivenciamos também dificuldades nessa empreitada: houve aluno 

que se recusou a reescrever o texto, alguns estudantes faltaram as aulas, não tivemos 

transporte ao nosso favor para trazer os alunos da zona rural para ver a exibição do 

filme. Na falta de incentivo financeiro por parte da secretaria, utilizamos recursos 

próprios para a compra de livros e indumentárias para a apresentação final dos alunos. 

O fato de a escola não ter biblioteca dificultou a constante atividade de leitura e escrita. 

Entretanto, os problemas citados não impediram a efetivação da nossa intervenção. 

Nesse sentido, compreendemos que o resultado dessa pesquisa não nos fez 

apenas verificar que houve progresso na escrita dos alunos dessa escola, mas 

também nos amplia as possibilidades de metodologias que possam ter o mesmo 

proveito. Por isso, ressaltamos que ela não teve a pretensão de finalizar toda a 

temática sobre produção textual escrita. Esperamos que outros pesquisadores, no 
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âmbito do PROFLETRAS e em outros programas de pós-graduação, continuem 

estudando sobre o tema para que possamos ajudar a construir cidadãos que tenham 

domínio da linguagem e possam também ser críticos e participativos nos contextos 

em que vivem.  

Outros profissionais da educação podem dar continuidade a esta pesquisa 

estudando a responsabilidade enunciativa em outros gêneros narrativos ou 

dissertativos; observando os indícios de autoria, aqui descritos, em uma carta aberta, 

um texto dissertativo-argumentativo, fábulas e demais gêneros que estão inseridos no 

ensino fundamental II. Desse modo, observamos que essa pesquisa é apenas um 

ponto de partida para os muitos trabalhos que podem surgir sobre produção textual 

escrita.  
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APÊNDICE A – LISTA DOS LIVROS10 SELECIONADOS PARA A PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO 
 

Lista de livros 1 
 
 A princesa e o sapo 
 Aladim 
 Ali Babá e os 40 ladroes  
 Cachinhos dourados e os três ursos 
 João e o pé de feijão 
 O flautista de Hamelin 
 O mágico de Oz 
 O patinho feio 
 O soldadinho de chumbo 
 Simbad, o marujo 
 
 
 
Lista de livros 2 
 A bela adormecida 
 A pequena sereia 
 Bambi 
 Branca de neve 
 Cinderela 
 Chapeuzinho vermelho 
 O pequeno polegar 
 Os três porquinhos 
 Peter Pan 
 Pinóquio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Os livros citados não foram as versões originais traduzidas. Os livros que utilizamos foram versões resumidas 

e ilustradas para que pudéssemos comtemplar todos os alunos. 
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PÊNDICE B – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

FICHA DE LEITURA (GÊNERO TEXTUAL CONTO MARAVILHOSO) 

 

Nome _____________________________________________________________ 

nº ____ 

 

Título da sua obra: 

______________________________________________________________________ 

Espaço da história: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Apresentação 

inicial:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Conflito: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Resolução 

final:__________________________________________________________________ 

Protagonista (mocinho ou mocinha):  

Antagonista (vilã ou vilão) 

___________________________________________________ 

Personagens secundários (no máximo três)  

Tipo de narrador: personagem (    ) narrador observador (    ) 
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APÊNDICE C -  ROTEIRO 

 

 

Roteiro para a teatralização da Peças A bela adormecida e malévola 

 

Apresentador: 

Os contos maravilhosos também conhecidos como contos de fadas sempre fizeram 

parte do nosso imaginário. Quem nesta sala não já se pegou sonhando em ser um príncipe ou 

uma princesa? Em viver nas florestas e nos lindos castelos do mundo dos contos? Pois é, todos 

nós já ouvimos ou contamos essas belas histórias. Por isso, hoje convido vocês a conhecerem 

mais sobre o mundo do ERA UMA VEZ.... 

 

HISTORIADOR 1 

Os contos tiveram sua origem na Europa e na idade média tinham a função de 

alertar as mocinhas a não desistirem do casamento e da vida em família. Mas com o passar 

dos tempos, as gerações foram narrando essas histórias e muitas receberam versões diferentes 

de acordo com suas crenças e costumes. 

 

Historiador 2 

No Brasil os contos maravilhosos Europeus ganharam espaço e se misturaram com 

as narrativas folclóricas Africanas dando origem a outras histórias. Podemos citar como autor 

reconhecido por essas narrativas o senhor Câmara Cascudo e Monteiro Lobato autor do Sítio 

do pica pau amarelo e muitas outras histórias. 

Essa peça faz parte da coletânea de atividades que vivenciamos com a professora 

PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS na sua proposta de intervenção do mestrado durante 

quase dois meses. 

 

 

Narrador da Bela adormecida O conto 

Muitos são os contos que vocês conhecem, mas hoje vamos apresentar o Conto 

  

A Bela adormecida. 

Era uma vez em um reino muito distante um casal que teve uma bela menina e resolveu fazer 

uma linda festa e convidar todos da região. A menina por nome de Aurora ganhou muitos 

presentes e bênçãos das fadas que ali habitavam... 

(as fadas falam) 

A primeira lhe concedeu sabedoria.. 

A segunda concedeu beleza ... 

Mas de repente chegou ao palácio uma (bruxa) que não havia sido convidada e com raiva pelo 

desprezo DO REI E DA RAINHA lançou uma severa maldição sobre a menina: 

Malévola fala 

- A menina crescerá com sabedoria e beleza, mas no seu décimo sexto aniversário a princesa 

espetará o dedo no fuso de uma roca de fiar e morrerá. 
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A terceira fada, que ainda não tinha pedido seu desejo, pediu que a Bela moça fosse acordada 

com um de um príncipe. 

Cena 1 

Aurora está dormindo... 

O príncipe chega e diz: 

- Óo minha doce amada, como és bela até mesmo em um sono profundo! 

- Eu te amo e faria qualquer coisa para casar contigo! 

- Sem ti meus dias não terão mais alegria. 

 

O príncipe a beija e Aurora levanta calmamente... 

Aurora acorda e diz: 

- Meu amado, tu me acordaste com beijo e eu quero viver contigo por toda vida! 

- Eu te amo! 

Os dois se abração e o narrador finaliza dizendo que foram felizes para sempre. 

 

Narrador de malévola O filme 

Como toda história tem dois lados vamos a outra versão da Bela adormecida. A obra ganhou 

seguidores no cinema quando estreado em 2012 e ainda hoje emociona muitos 

telespectadores. 

 

- Esta é uma velha história contada de um jeito novo: 

Malévola era uma doce menina que vivia em seu reino desfrutando do carinho de todos. 

Um dia conheceu um menino chamado Estefan e os dois se tornaram grandes amigos. Eles 

cresceram e se apaixonaram, mas o jovem rapaz era muito ganancioso e desejava ser as 

riquezas a tudo custo. 

Um dia, depois do fracasso de uma batalha contra malévola, o Rei falou a todos que 

quem matasse malévola seria seu sucessor. Estefan ouviu aquelas palavras e se encheu de 

desejo para ocupar o trono real. Sabendo do seu antigo amor por Malévola ele vai até a floresta 

e engana com uma bebida que a faz dormir profundamente. Ele arranca suas asas e leva como 

prova para mostrar ao rei que o vingou. 

Malévola enche seu coração de ódio dos humanos e quando sabe que Estefan 

conseguiu seu objetivo e ocupou o trono real passa a odiá-lo cada vez mais e busca uma 

ocasião para vingar-se. Esse dia chega. Estão todos na festa da linda princesa e as fadas 

começam a abençoar a menina: 

Cena 2 

A primeira fada diz: 

- Eu te concedo o dom da beleza! 

A segunda fada fala: 

-Eu te concedo o dom da sabedoria! 

A terceira fada diz: 

-Eu te concedo o dom do amor! A princesa será amada por todos que a conhecerem. 

Nesse momento chega Malévola batendo palma e dizendo:  

- Ora, ora, ora.. Esqueceram de me chamar? Estou desapontada! 
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O rei diz: 

-Vá embora daqui. Você não foi convidada. Sua presença não é bem-vinda aqui. 

 

Malévola invoca em alta voz seus poderes e diz: 

- A princesa realmente crescerá com graça e será amada por todos, mas no seu décimo sexto 

aniversário ela espetará o dedo no fuso da roca de fiar e dormirá o sono da morte. 

O rei: 

 Não por favor eu imploro...não faça isso! 

Ela sorrindo em alta voz impõe uma nova condição: 

- A princesa acordará com UM BEIJO DE AMOR VERDADEIRO 

O rei desesperado com a maldição mandou que as três boas fadas criassem Aurora bem longe 

dos olhos de todos e somente a trouxesse de volta após seu Decimo sexto aniversário. 

As fadas não tinham jeito com a meninas e quem cuidava da bebê era Malévola que de longe 

observava a dor de todos por causa da sua maldição. A bruxa tinha sua visão por meio do seu 

velho amigo corvo. 

A cada dia a Bruxa se encantava pelas travessuras da menina e via seu coração se derreter de 

amor. Um dia percebeu o quanto amava Aurora e gritou tentando revogar o feitiço  

Fala Malévola: 

- Eu revogo a maldição!!! Lanço o Bem e não o MAL. Eu revogo a maldição, lanço o Bem e não 

o mal!!!! 

As tentavas foram inúteis, pois ninguém poderia revogar a maldição dita em meio ao ódio e ao 

rancor. 

A menina todos os dias ia passar um tempo com malévola e a chamava de fada madrinha até 

que um dia descobriu a maldição e foi correndo contar a malévola  

AURORA: 

- Madrinha, porque nunca me contou da maldição? 

Malévola triste não sabia como dizer a verdade. 

Aurora descobre e segue desesperada paro castelo... 

Cena 3 

A menina está dormindo profundamente.  

As fadas trazem um príncipe e dizem 

- Beije-a agora! 

O príncipe beija e nada acontece. Malévola presencia tudo escondida por trás de uma cortina 

e quando sai diz o seguinte em lágrimas: 

Cena final 

Malévola 

- Não vou pedir perdão porque o que eu fiz a você é imperdoável. Eu estava cega de ódio e 

revolta. 

- Querida Aurora, roubaste o resto do meu coração e agora te perdi para sempre. 

-Eu juro não abandonar você enquanto eu viver e nenhum dia se passará sem que eu me sinta 

culpada. 

Ela em lágrimas beija Aurora na testa 

Aurora acorda e diz: 

-Olá fada madrinha!” 
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ANEXO A - CONTO DA RAPUNZEL 
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ANEXO B – CONTO DA CHAPEUZINHO VERMELHO DE RAIVA 
 
 

CHAPEUZINHO VERMELHO DE RAIVAi11 
Mario Prata 
Conto publicado no site do autor 
- Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais pertinho da vovó,fica. 
- Mas vovó, que olho vermelho... E grandão... Queque houve? 
- Ah, minha netinha, estes olhos estão assim de tanto olhar para você. 
Aliás, está queimada, heim? 
- Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leva a mal, 
não, mas a senhora está com um nariz tão grande, mas tão grande! Tá tão 
esquisito, vovó. 
- Ora, Chapéu, é a poluição. Desde que começou a industrialização do 
bosque que é um Deus nos acuda. Fico o dia todo respirando este ar horrível. 
Chegue mais perto, minha netinha, chegue. 
- Mas em compensação, antes eu levava mais de duas horas para vir de casa 
até aqui e agora , com a estrada asfaltada, em menos de quinze minutos chego 
aqui com a minha moto. 
- Pois é, minha filha. E o que tem aí nesta cesta enorme? 
- Puxa, já ia me esquecendo: a mamãe mandou umas coisas para a senhora. 
Olha aí: margarina, Helmmans, Danone de frutas e até uns pacotinhos de Knorr, 
mas é para a senhora comer um só por dia, viu? Lembra da indigestão do 
carnaval? 
- Se lembro, se lembro... 
- Vovó, sem querer ser chata. 
Ora, diga. 
- As orelhas. A orelha da senhora está tão grande. E ainda por cima, peluda. 
Credo, vovó! 
- Ah, mas a culpada é você. São estes discos malucos que você me deu. 
Onde á se viu fazer música deste tipo? Um horror! Você me desculpe porque foi 
você que me deu, mas estas guitarras, é guitarra que diz, não é? Pois é; estas 
guitarras são muito barulhentas. Não há ouvido que agüente, minha filha. Música 
é a do meu tempo. Aquilo sim, eu e seu finado avô, dançando valsas... Ah, esta 
juventude está perdida mesmo. 
- Por falar em juventude o cabelo da senhora está um barato, hein? Todo 
desfiado, pra cima, encaracolado. Que qué isso? 
- Também tenho que entrar na moda, não é, minha filha? Ou você queria 
que 
eu fosse domingo ao programa do Chacrinha de coque e com vestido preto 
com bolinhas brancas? 
Chapeuzinho pula para trás: 
- E esta boca imensa???!!! 
A avó pula da cama e coloca as mãos na cintura, brava: 
- Escuta aqui, queridinha: você veio aqui hoje para me criticar é?! 
Mario Prata 

ANEXO C – CONTO DA CINDERELA 

                                                 
11 Diponivel em: http://docs11.minhateca.com.br/808661701,BR,0,0,Mario-Prata---Chapeuzinho-Vermelho-De-

Raiva---co, Acesso em 03/10/2017, as 09:00h. 
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Cinderela moderna12 

Cinderela vivia com sua mãe num apartamento confortável perto da estação 

Santana do metrô.Suas únicas preocupações eram: ir ao colégio e pesquisar o que 

iria fazer no próximo final de semana.Toda noite quando a mãe chegava do trabalho 

perguntava o que ela tinha feito, e lá vinha ela com uma porção de reclamações.Era 

o barulho das crianças do prédio, era a falta de mesada para ir ao shoping, era 

reclamações e mais reclamações, a mãe já não suportava mais.Tudo piorou num 

final de semana que a mãe foi viajar .A jovem Cinderela se achando dona do 

pedaço, convidou a turma para uma festinha no apê.Adivinha! Foi muito mais gente 

do que o previsto e a Cindy(assim as colegas a chamavam) perdeu o controle da 

situação, o apartamento foi praticamente destruído! Sofás manchados, armários 

quebrados, piso arranhado, cortinas e tapetes rasgados e manchados, um 

verdadeiro caos. Quando a mãe dela chegou de viagem ficou possessa e mandou 

que ela fosse morar com o pai. Ela exultou! Era isso mesmo que ela queria , lá ela 

teria a liberdade sonhada. 

O pai meio a contragosto levou-a para a casa. Arrumou um quarto para ela nos 

fundos da casa, visto que os dormitórios já tinham donas que não queriam abrir mão 

deles, eram as filhas de sua madrasta, Isabel e Isadora. 

A partir desse dia, Cinderela perdeu as regalias que tinha com sua mãe, passou a 

lavar e a passar a própria roupa e a cozinhar para si. As enteadas do seu pai não 

gostavam dela e não queriam a sua amizade, assim ela passou a conversar com o 

gato e o cachorro da casa.Isabel e Isadora saiam todo dia para o shopping e 

compravam roupas finas e caras, enquanto Cinderela tinha que se arranjar com a 

mesada que seu pai lhe dava. 

O pai não lhe fazia companhia, nunca estava presente, sempre trabalhando além do 

horário para sustentá-las . 

Um dia o pai chegou com uma boa noticia: o filho do dono da empresa estava 

formando-se em engenharia e iria dar uma festa para comemorar a formatura e 

também o seu aniversário. 

As irmãs ficaram empolgadíssimas, era a oportunidade que esperavam para dar o 

golpe do baú e continuarem com suas vidas ociosas e sem perspectivas. Correram 

logo para as compras , procurando por belas roupas e sapatos. 

Cindy começou a pesquisar preços, com sua mesada não ia poder comprar roupas 

de grife assim como as irmãs comprariam. 

Reclamava ao gato: 

-Não sei o que fazer, tenho que ir a essa festa e não tenho uma boa roupa, será que 

                                                 
12 Diponivel em: https://www.recantodasletras.com.br/contosdefantasia/1766272 Acesso em 03/10/2017, as 

09:00h. 
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alguém pode ajudar-me? 

O gato miava e lambia-se, não tinha noção do que a menina falava. 

Uma senhora que passava pela rua, ouviu os lamentos de Cinderela e chamou-a. 

_Tenho exatamente o que precisas, venha a minha casa. 

Chegando lá a mulher lhe mostrou várias roupas lindas, pois era modista de uma 

famosa confecção. 

_Posso emprestar-te uma destas roupas mas terás que devolvê-la antes da meia 

noite 

Cinderela dava pulinhos de alegria, pegou a mais bela roupa e foi para casa esperar 

a hora da festa. 

Isabela e Isadora estavam todas emperiquitadas ao lado da madrasta, quando 

Cinderela chegou na festa num táxi que a trouxe e logo foi embora. 

Todos olharam para aquela bonita moça que chegava, até o aniversariante ficou 

encantado com ela. 

Todos dançaram e se divertiram muito, porém ,perto da meia noite o rapaz chamou 

a todos para anunciar que tinha achado a mulher de sua vida. 

Era uma amiga que conheceu na faculdade e que também estava se formando, que 

era uma moça meiga, delicada e trabalhadora e que iriam casar-se em breve. 

Ao ouvir isso, Cinderela percebeu que não iria tirar vantagem e que já estava 

chegando a meia noite ,correu para devolver a roupa a senhora .Quis passar ligeiro 

pela porta ,enganchou a roupa na maçaneta e rasgou-a, foi descer as escadas, 

torceu o pé e perdeu o sapato. 

Conclusão, teve que trabalhar para a senhora da confecção até descontar o preço 

do sapato e das roupas , suas irmãs preguiçosas também tiveram que ralar , pois 

sem o golpe do baú ficava difícil pagar as prestações das roupas de grife e a 

madrasta foi ser manicure num salão de beleza, já que o marido de tanto trabalhar 

para sustentar as preguiçosas , ficou doente e perdeu o emprego. 

 

Moral da história: Arregaça as mangas, estuda ,trabalha e corre atrás do prejuízo, 

que até os contos de fada já não são mais os mesmos! 
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ANEXO D– CONTO O PATINHO FEIO 

 

 

Marcelo Coelho13 

O patinho Bonito 

Era uma vez um pato chamado Milton. Sei que Milton não é nome de pato. Mas esse 

se chamava assim, e você vai logo saber por quê. Quando ele nasceu, todos tiveram 

a maior surpresa. Aliás, não foi quando ele nasceu, foi quando viram que o ovo dele 

- quer dizer, o ovo que depois seria ele - não era um ovo de pato comum. Era meio 

azulado e brilhante, quase como um ovo de Páscoa. Mas ovos de Páscoa são 

embrulhados. Esse ovo não era; a casca é que era meio azul. Os pais de Milton, 

quando viram o ovo no ninho, foram logo perguntando: 

- Mas que é que este ovo está fazendo aí? 

- Isso não é ovo de pato. 

- Acho que é ovo de galinha. 

- Não seja bobo! Galinhas têm ovos brancos! 

- Brancos nada! Já vi uns que são meio amarelos, meio beges. Se ovos de galinha 

podem ser amarelos, por que é que não podem também ser azuis? 

- Bom, então pode ser que seja um ovo de pato. Vai ver que também existem ovos 

de pato que são azuis. 

Acharam melhor esperar para ver o que acontecia. 

Um dia, a casca azulada do ovo começou a se quebrar e de lá saiu um lindo patinho. 

Era azul? Não, não era. Era um patinho normal. Só que muito mais bonito que os 

outros. Não sei bem como é que um pato normal pode ser mais bonito que os 

outros; mas os patos sabem. Acharam ele tão bonito que resolveram logo uma 

coisa. Não era justo dar para ele um nome qualquer. Ele era diferente. Era mais 

bonito. Como é que poderia tem um nome comum, como "Quém quém?". 

- Esse nome é para patos comuns, disse a mãe dele. 

- Então vamos chamá-lo de Quá-quá, disse a madrinha dele. 

- Isto também é para patos comuns, sua boba!, respondeu a mãe. Eu quero que ele 

seu chame Milton. 

- Ela gostava do nome Milton. Todos acharam meio estranho, mas acabaram 

concordando que um patinho tão bonito merecia um nome especial. 

O tempo foi passando, e Milton era o patinho mais bonito da escola. Todos olhavam 

para ele e diziam: "Como ele é bonito!" Ele se olhava no espelho e dizia: "Como eu 

sou bonito!" E ficava pensando: "Sou tão bonito que talvez eu nem seja um pato de 

verdade. Tenho até nome diferente. Meu ovo era azul. Eu me chamo Milton. Quem 

sabe eu sou gente? 

                                                 
13 Diponivel em: http://almanaque.folha.uol.com.br/folhinha_texto_marcelo_patinho.htm 
Acesso em 03/10/2017, as 09:00h. 
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E Milton começou a ficar meio besta. Diziam: "Milton, vem nadar!" Ele respondia: "Eu 

não. Pensam que eu sou pato como vocês?" Todos os outros patos começaram a 

achar o Milton meio chato. Ele foi ficando sozinho. E dizia: "Não faz mal. Sou mais 

bonito. Vou terminar na televisão. Vou ser o maior galã". 

Uma noite Milton resolveu fugir de casa. Foi até a cidade para tentar entrar na 

televisão. Quando chegou na porta da estação de TV, foi logo dizendo: "Eu me 

chamo Milton. Além de bonito, acho que eu tenho muito talento artístico". Ele tinha 

jeito para ser ator de novela. Juntou gente em volta. "Ih, não enche", disse alguém. 

"Todo dia alguém arranja uma fantasia de bicho e vem aqui procurar lugar na 

televisão". 

- Mas você não vê que eu não estou fantasiado? Perguntou Milton. Seu eu estivesse 

usando uma roupa de pato, se eu fosse uma pessoa com roupa de pato, eu seria da 

sua altura. Mas eu sou baixinho como um pato! Como um pato de verdade! 

- Então como é que você sabe falar? 

- Mas os patos falam!! disse Milton, quase chorando. 

- Não vem com essa, ô malandro, disse um guarda que estava ali perto. Para mim 

você é um pato mecânico. Deve ser uma espécie de robô com um computador na 

cabeça! 

E o guarda foi logo agarrando o Milton para arrancar a cabeça dele e ver o que tinha 

dentro. 

- Me larga! Me larga! Gritava Milton. "Eu sou um pato! Um pato de verdade! Sou um 

PATO! Um PATÔÔÔ..."! 

De repente Milton teve um estremeção. Abriu os olhos e viu que estava em casa. Ele 

tinha sonhado. Olhou para seus pais, ainda meio assustado, e disse: 

- Eu sou um pato... eu sou um pato... 

E seus pais disseram: 

- Puxa, ainda bem que você se convenceu! 

- É mesmo, já estava na hora de você achar que era um pato mesmo! 

- É, todo mundo estava cheio dessa história de achar que não era um pato, que era 

diferente... 

Milton ouviu tudo aquilo e ficou pensando: "Puxa, ainda bem que eu sou um pato, 

um patinho como todos os outros! Ainda bem!". 

E daí por diante não havia pato mais contente, que tivesse mais vontade de nadar 

na lagoa, do que o Milton. De vez em quando ele ainda dizia: "Sou um pato! Um pato 

mesmo!". E dava um suspiro de alívio. 
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ANEXO E – TEXTO 1 (PRODUÇÃO INICIAL) 
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ANEXO F – TEXTO 2 (REESCRITA DA PRODUÇÃO INICIAL) 
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ANEXO G – Produção inicial (P.I) 
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ANEXO H – Produção Final (P.F) parte 1
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ANEXO I – Produção final (P.F.) parte 2 
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ANEXO- J TEXTO 1 
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ANEXO K – TEXTO 2 
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ANEXO L – TEXTO 3 
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ANEXO M – TEXTO 4
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ANEXO N – TEXTO 5

 


