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“Quem conta um conto aumenta um 

ponto... 

Mas quem escreve um, aumenta dois!” 



 

RESUMO 

 

 

Entende-se que a prática de ler e de escrever deve ser incentivada nas crianças 

para que elas cresçam com uma capacidade maior de ver e viver o mundo com 

olhares mais críticos. Para tanto, a escola se encarrega dessa difícil tarefa, 

utilizando suas diversas formas de realização do trabalho pedagógico. Sendo assim, 

desenvolveu-se uma intervenção pedagógica em uma escola municipal da rede 

pública do estado do Ceará, objetivando intervir na produção escrita dos alunos 

através de uma sequência didática (SD) utilizando o conto maravilhoso como 

ferramenta didática nas aulas de Língua Portuguesa. A fundamentação teórica 

engloba autores que tratam sobre gêneros textuais, como também sobre o ensino 

dos mesmos, tais como Bakhtin (2003) e Marcuschi (2008), autores que tratam 

sobre o conto, como Gotlib (1999), Proop (2001), Bettelheim (2002) e Spalding 

(2008); Dolz, Noverraz e Schneuly (2004) também se fazem presentes na discussão 

por abordarem o trabalho com sequência didática, além de outros autores que 

julgamos importantes para esta pesquisa. Esta, por sua vez, foi realizada em uma 

turma de 6º ano, composta por 25 alunos. O trabalho foi desenvolvido através de 

uma sequência didática organizada em 16 aulas de 50 minutos cada. Após a 

sequência didática, fez-se uma análise das produções escritas dos discentes que 

tiveram participação total na sequência didática e observou-se que esses alunos 

conseguiram aprender e apreender as características que formam o conto 

maravilhoso. Por fim, conclui-se que é através de métodos e estratégias bem 

elaboradas e organizadas que se consegue proporcionar oportunidades efetivas de 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Gêneros discursivos. Sequência didática. Contos. Contos 

maravilhosos. Produção textual. 



 

ABSTRACT 

 

 

It is understood that the practice of reading and writing should be encouraged in 

children so that they grow up with a greater capacity to see and live the world with 

more critical views. For this purpose, the school takes charge of this difficult task, 

using its various forms of pedagogical work. Thus, a pedagogical intervention was 

developed in a municipal public school in the state of Ceará, aiming to intervene in 

the students' written production through a didactic sequence using the wonder tale as 

a didactic tool in Portuguese language classes. The theoretical basis includes 

authors dealing with textual genres, as well as their teaching, such as Bakhtin (2003) 

and Marcuschi (2008), authors dealing with the tale, such as Gotlib (1999), Vladimir 

Proop (2001); Bettelheim (2002) and Spalding (2008); Dolz, Noverraz and Schneuly 

(2004) are also present in the discussion for addressing the work with didactic 

sequence, in addition to other authors that we consider important for this research. 

This, in turn, was carried out in a 6th grade class, composed by 25 students. The 

research was developed through a didactic sequence that was organized in sixteen 

lessons of fifty minutes each. After finishing the didactic sequence, an analysis of the 

written productions of the students who participated in the whole didactic sequence 

was made and it was observed that these students were able to learn and apprehend 

the characteristics that make up the wonder tale. Finally, it is concluded that it is 

through well-designed and organized methods and strategies that we are able to 

provide effective learning opportunities. 

 

Keywords: Discursive genres. Didactic sequence. Tales. Wonder tales. Text 

production. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O trabalho com a produção textual em sala de aula tem sido alvo de várias 

discussões ao longo dos últimos anos. É um tema relevante que deve ser visto com 

importância no contexto educacional, visto que aborda uma prática comum inerente 

a realidade escolar. 

Nesse contexto, observamos que muitos alunos não conseguem 

compreender, nem interpretar textos de maneira satisfatória, e muito menos produzir 

textos. Com relação a este último aspecto, observa-se que os alunos têm dificuldade 

em organizar as ideias, não o fazem de modo que seus textos fluam, e não 

conseguem comunicar com precisão seus pensamentos. No geral, são textos 

truncados, cheios de incoerências, de erros ortográficos e gramaticais. Autores 

como Geraldi (2013) e Koch e Elias (2014) retratam algumas dessas dificuldades em 

suas pesquisas. 

Enfatizamos que muitas vezes tais dificuldades perduram nos alunos por 

muito tempo, os quais chegam ao final do Ensino Fundamental sem conseguir 

dominar habilidades leitoras, de interpretação, e de escrita de maneira satisfatória. 

Segundo Fernández (1991), tais problemas agravam-se por falhas no sistema de 

ensino, este, por sua vez, ao invés de voltar sua concepção para a aprendizagem 

efetiva dos conteúdos que irão servir para a vida, está mais (ou apenas) preocupado 

em doutrinar os alunos para responder às avaliações externas que avaliam a 

aprendizagem dos estudantes, garantindo aos municípios e estados maior 

investimento, caso os índices sejam alcançados.  

Ressalta-se ainda, que o desinteresse dos alunos pelas atividades 

escolares, a falta de incentivo ou estímulo na leitura e na escrita por parte da família, 

que em muitos casos, não têm o hábito de ler e de escrever, contribuem para 

agravar os problemas tornando-se grandes obstáculos no processo de ensino 

aprendizagem. 

De acordo com Curto, Morillo e Teixidó (2000), o modo como o professor 

utiliza as metodologias de ensino pode interferir no aprendizado e na futura 

formação dos seus alunos. Desse modo, ao analisar as metodologias empregadas 

pelos professores, pode-se ter um indicador do nível de conhecimento sobre o 

processo de aquisição da leitura e da escrita e das dificuldades que os alunos têm 

de aprender. 
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Muitas dessas dificuldades poderiam e deveriam ser resolvidas ou 

trabalhadas dentro da situação escolar. Porém, para que isto ocorra de forma 

adequada é necessário que os processos de aquisição da leitura e da escrita dos 

alunos sejam compreendidos de forma adequada, para que se possa distinguir as 

dificuldades que fazem parte da aprendizagem de modo geral, daquelas que podem 

se configurar como dificuldades na leitura e na escrita (CURTO; MORILLO; 

TEIXIDÓ, 2000). 

Envolto a muitas dessas dificuldades, o presente estudo de caráter 

interventivo focaliza uma experiência com alunos de uma escola pública da rede 

municipal de ensino de Maracanaú, região metropolitana do estado do Ceará, e visa 

à produção textual, mais especificamente à produção de contos, em aulas de Língua 

Portuguesa. Considerando que problemas relacionados à produção escrita foram 

identificados desde as séries iniciais do Ensino Fundamental, segmento no qual, é 

comum o trabalho com contos, surgiu a motivação em desenvolver este estudo. 

Assim sendo, é objetivo geral desta pesquisa: intervir na produção escrita 

dos alunos através de uma sequência didática (SD) utilizando o conto maravilhoso 

como ferramenta didática nas aulas de Língua Portuguesa, proporcionando aos 

alunos oportunidades para que eles percebam que através da produção de textos 

escritos - que pode ser uma atividade simples e prazerosa - eles alcançam as 

competências necessárias para ampliar seu conhecimento de mundo, sua criticidade 

perante os acontecimentos da sociedade, bem como melhorar o nível de 

interpretação e produção textual. Atrelados ao objetivo central, os objetivos 

específicos são: 

• verificar o nível de conhecimento acerca do gênero textual em questão; 

• apresentar diferentes formas de utilização da linguagem na produção de 

um conto maravilhoso; 

• proporcionar o domínio da produção escrita do gênero conto maravilhoso. 

Acreditamos que esse trabalho se enquadra na proposta do Programa de 

Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS, pois se trata de uma intervenção 

realizada dentro das perspectivas e dos objetivos do programa. Assim, esperamos 

que, com essa pesquisa, possamos oportunizar aos professores de Língua 

Portuguesa uma reflexão sobre suas práticas pedagógicas, e que possamos 

contribuir para os estudos sobre a produção escrita. 
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Diante o exposto, levantamos a seguinte hipótese: a produção escrita de 

contos pode favorecer as habilidades escritas do aluno, bem como essa prática 

pode influenciar no aprendizado da Língua Portuguesa. 

Para chegarmos ao nosso propósito obtendo respostas para a hipótese 

acima, desenvolvemos esta pesquisa baseada no ensino de gêneros textuais. Pois, 

conforme Schneuwly, Noverraz e Dolz (2004), o ensino da leitura e da escrita no 

ambiente escolar deve ser estruturado de maneira que os educandos possam refletir 

e, assim, possam usar variados gêneros textuais. 

O uso de gêneros textuais em sala de aula é defendido por diversos autores, 

como Antunes (2003), Bakhtin (2003), Koch e Elias (2014), Marchuschi (2008), entre 

outros, por ser algo presente no contexto social das pessoas, e por apresentarem 

textos diversificados, além de diferentes formas de linguagem. Marcuschi (2003, 

p. 19) diz que “[...] os gêneros textuais são fenômenos históricos profundamente 

vinculados à vida cultural e social [...] contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia a dia”. 

Observamos assim, que os gêneros estão presentes vivamente na 

sociedade. Sendo a escola uma instituição ativa, viva, com uma função social e 

educativa, faz-se necessário trabalhar os gêneros textuais, pois os mesmos fazem 

parte da realidade dos educandos. 

Segundo estudiosos como Bakhtin (2003) e Marcuschi (2008), existem 

diversos gêneros textuais, e outros novos gêneros são criados com veemente 

frequência. Assim, a escola deve trabalhar os gêneros para que os alunos se 

apropriem e façam uso dos mesmos no dia a dia. 

Não desmerecendo outros gêneros, pois todos eles devem ser estudados, e 

sim, partindo do princípio de que este trabalho se caracteriza como um projeto de 

produção escrita para aulas de Língua Portuguesa, tivemos como prioridade o gênero 

conto, pois observamos que o mesmo parece despertar nos alunos uma grande 

curiosidade e pode ser uma ótima ferramenta para melhorar a escrita através da 

produção de contos, além de estar presente no livro didático utilizado pelos discentes. 

Dessa forma, achamos importante e necessário um letramento que conduza e 

oportunize o aluno a entender o papel social da escrita, e passe a utilizá-la com maior 

propriedade. No decorrer deste estudo, apresentamos uma breve discussão sobre o 

conto, bem como um breve histórico do mesmo. 
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De acordo com Kleiman (2008), os estudos do letramento defendem uma 

concepção pluralista e multicultural das práticas de uso da língua escrita, e, ainda 

em se tratando de letramento, Lazarin (2013, p. 5) afirma que  

 
[...] o letramento procura estabelecer um significado maior ao ato da leitura 
e da escrita, fazendo com que o educando, ao realizá-las, tenha consciência 
dos significados, tornando-as uma prática social, que terá reflexos 
linguísticos e cognitivos. 

 
Assim, é através do letramento que o indivíduo consegue desempenhar 

tarefas como escrever uma carta, preencher um formulário, buscar informações 

específicas em documentos, preparar uma receita, e tantas outras tarefas que fazem 

parte do cotidiano. 

Nesse contexto, escolher gêneros textuais, para se trabalhar em sala de 

aula, que estejam presentes no cotidiano dos alunos, e com os quais eles tenham 

um maior contato, é de fundamental importância. O conto é uma boa escolha por ser 

histórico, e presente na vida das pessoas desde tempos remotos. Segundo Spalding 

(2008, p. 13),  

 
[...] de longínqua e milenar história [...] sua evolução confunde-se com a 
história da própria humanidade e suas profundas transformações, passando 
pelo período bíblico e a história de Caim e Abel, pelos contos do Oriente e 
as mil e uma noites, pelos contos eróticos de Bocaccio e pelas novelas 
exemplares de Cervantes. 

 
Uma vez escolhido o gênero textual, é importante traçar as metas e 

estabelecer o que se quer alcançar com as atividades a serem propostas. Pois, 

segundo Mendonça e Leal (2005), a organização do trabalho com os gêneros 

textuais em cada ano escolar depende dos objetivos pedagógicos propostos e das 

habilidades e competências que se pretende explorar. Para que tais objetivos/metas 

sejam alcançadas, seguimos uma SD descrita na terceira seção deste trabalho. 

Entendemos que a arte de contar histórias é uma atividade bastante antiga, 

que está presente na Terra desde os primórdios. Ela tem um poder mágico que vai 

além do fator comunicação, é capaz de fazer brotar, de despertar os mais diversos 

sentimentos e estados de espírito das pessoas, desperta a imaginação e a 

curiosidade para fatos da vida. Segundo Gotlib (1999, p. 82),  

 
[...] o conto traz um compromisso selado com sua origem: a da estória. E 
com o modo de se contar a estória: é uma forma breve. E com o modo pelo 
qual se constrói este seu jeito de ser, economizando meios narrativos, 
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mediante contração de impulsos, condensação de recursos [...] além disso, 
são modos peculiares de uma época da história. 

 
Consoante a isso, os contos podem se fazer presentes em quase todos os 

momentos da vida das pessoas e em quase todos os ambientes e lugares 

imagináveis, seja numa roda de amigos, numa mesa de bar, em baixo de uma 

árvore, na praia, à noite, durante o dia, enfim, os lugares e as ocasiões são extensas. 

Sendo assim, porque não utilizar-se dessa arte para fins didáticos? De acordo com 

Bettelheim (2002), os contos são bastante importantes na formação da criança, pois 

ao abordar assuntos relacionados aos problemas básicos da vida, contribuem na 

formação da personalidade dela. 

Bettelheim (2002) afirma que é importante a leitura do conto de fadas pelas 

crianças, e que essa importância pode estar relacionada a quatro aspectos 

fundamentais: a fantasia, a recuperação, o escape e o consolo. Desses quatro 

aspectos, o autor destaca o consolo como o mais importante por que “[...] requer que 

a ordem certa do mundo seja restabelecida: isto significa o castigo do malfeitor, 

equivalente à eliminação da maldade no mundo do herói e então nada mais impede 

o herói de viver feliz para sempre” (BETTELHEIM, 2002, p. 158). 

Dessa forma, as histórias trariam um consolo para as crianças: mesmo com 

todos os obstáculos, o bem, na figura do herói, sempre vencerá o mal, na figura do 

antagonista, e assim, a ordem natural das coisas seria mantida. 

Segundo Jolles (1976, p. 191), “O conto é uma forma de arte em que se 

reúnem, e podem ser satisfeitas em conjunto, duas tendências opostas da natureza 

humana, que são a tendência para o maravilhoso e o amor ao verdadeiro e natural”. 

Visto isso, percebemos que os contos são muito importantes e podem ser 

bastante úteis para o aprendizado dos discentes, além de serem exemplos 

acessíveis para se trabalhar em sala de aula com os educandos. 

Assim sendo, esta pesquisa pretende mostrar que a produção de contos nas 

aulas de Língua Portuguesa contribui de forma significativa para o aprendizado da 

língua, e que essa prática pode ajudar os estudantes a desenvolver e melhorar as 

habilidades de produção escrita. 

Para tanto, utilizamos inicialmente a pesquisa bibliográfica de caráter 

qualitativo, na qual apresentamos colocações de autores que tratam sobre gêneros 

textuais, bem como o ensino dos mesmos, tais como Bakhtin (2003) e Marcuschi 

(2008), além de autores que tratam sobre o conto, como Bettelheim (2002), Gotlib 
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(1997), Propp (2001) e Spalding (2008). Na busca para atingir os objetivos propostos 

com êxito, propomo-nos a realizar a intervenção em uma sala de aula do 6º ano do 

Ensino Fundamental II em uma escola da rede municipal de Maracanaú, município 

localizado no estado do Ceará. 

O trabalho desenvolvido em sala resultou nessa dissertação, a qual está 

organizada em cinco seções. Na primeira, discutimos sobre a necessidade de se 

realizar intervenções em sala de aula, para que haja, de fato, aprendizado, e 

apresentamos também uma justificativa para a realização deste trabalho e seus 

objetivos. Na segunda, discutimos questões sobre os gêneros textuais, sua 

utilização como ferramenta pedagógica nas aulas de Língua Portuguesa, fazendo 

também uma breve apresentação sobre SD. Nessa seção, apresentamos ainda o 

gênero textual conto, mostrando suas características e estrutura composicional, 

afunilando para o conto maravilhoso. Já na terceira, abordamos a metodologia 

utilizada na pesquisa, assim como o tipo, o ambiente e os participantes, além de 

descrevermos detalhadamente a SD. Na quarta, fazemos a discussão da análise 

dos resultados do projeto de intervenção. Por fim, na quinta e última, apresentamos 

nossas considerações finais sobre o trabalho desenvolvido. 
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2 TEXTO, GÊNERO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nesta seção, temos como propósitos apresentar uma concepção de texto, 

fazer uma discussão acerca dos gêneros textuais, retomando teóricos como Bakhtin 

(2003) e Marcuschi (2008), e debater sobre sua utilização como ferramenta 

pedagógica nas aulas de Língua Portuguesa. Ainda fazemos uma breve apresentação 

sobre Sequência Didática e discorremos sobre o gênero textual conto, mostrando 

suas características e estrutura composicional, primando para o conto maravilhoso. 

 

2.1 O TEXTO 

 

De acordo com o Dicionário de Latim – Português (2001), a palavra texto 

tem origem no latim significando tecer, entrelaçar, entrançar, construir ou construir 

entrelaçando, ou ainda escrever. Tempos depois, a palavra ganhou a acepção de 

“estrutura”. Já como objeto de estudo da linguística, o texto apresenta concepção 

mais complexa, que foi mudando, ou evoluindo ao longo dos anos. 

Diante disso, buscamos inicialmente apresentar uma definição acerca do texto 

exposta por alguns autores que pesquisam sobre o assunto, para depois demonstrar 

as possibilidades dialógicas do escrever. Assim, recorremos principalmente a 

Marcuschi (2008), apresentando brevemente sua concepção básica de texto. 

Nas palavras de Marcuschi (2008, p. 79), o texto “[...] se dá como um ato de 

comunicação unificado num complexo universo de ações alternativas e 

colaborativas”. Dessa forma, o texto vai muito além de regras fixas, e engloba as 

relações existentes entre os indivíduos. 

Consoante o referido autor, o texto possui um todo semântico, mediado por 

critérios de textualidade que servem de base para a estruturação do texto. Os 

critérios, apresentados a seguir, de forma breve, são: coesão, coerência, 

informatividade, situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade. 

• coesão: engloba recursos materiais da língua, por meio de mecanismos 

gramaticais e lexicais, que estabelecem uma conexão entre os termos em 

um texto; 

• coerência: está ligada a possibilidade de estabelecer sentido ao texto. 

Quando o texto não estabelece problemas de recepção para seus 

interlocutores, dizemos que é coerente; 
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• informatividade: refere-se ao grau de expectativa (ou falta dela), ao grau 

de conhecimento (ou falta dele) ou incerteza acerca do texto oferecido; 

• situacionalidade: diz respeito à relação que estabelecemos entre o evento 

textual e a situação, seja ela social, cultural, ambiental, etc. em que ele 

ocorre. Serve para interpretarmos e relacionarmos o texto ao seu contexto 

interpretativo; 

• intertextualidade: refere-se às relações que um determinado texto 

estabelece com outros textos produzidos outrora; 

• intencionalidade: este critério considera a intenção do autor como fator 

relevante para a textualização. Comumente liga-se às indagações que os 

receptores costumam fazer: “O que o autor quer transmitir?”; “O que ele 

pretende?”; “O que ele quer dizer com isso?”; 

• aceitabilidade: é um critério centrado no interlocutor, no receptor, diz 

respeito a sua atitude perante o texto, que recebe o recebe como uma 

configuração aceitável, tendo-o como coerente e coeso, ou seja, passivo 

de interpretação e significação. 

Ressalta-se, porém, que, segundo Marcuschi (2008), esses critérios não 

devem ser tomados como regras para construção do texto, e sim, que devem ser 

observados como princípios de acesso ao sentido do texto. 

Frente ao exposto, percebemos que o texto acaba sendo a materialização 

da língua, é onde de fato a comunicação acontece, “[...] é a unidade de 

manifestação da linguagem” (MARCUSCHI, 2008, p. 72). Na comunicação, esse 

todo semântico pode ser verbal e não verbal. Podemos dizer que o texto verbal é 

uma ocorrência linguística sociocomunicativa manifestada através da escrita ou da 

fala. Já o texto não verbal constitui-se de outras formas de linguagens, diferentes da 

verbal, como a visual, expressada através de uma pintura, um desenho, vídeo, 

fotografia; a musical, através da música e de sons; ou a corporal, como a dança, 

mímica, gestos, dentre outros. 

O texto, seja ele oral ou escrito, permite que se façam análises da língua. 

Essas análises podem ser das mais diversas, semântica, estilística, estrutural, etc., e 

é logicamente através do texto que se pode desenvolver atividades de produção 

textual. Segundo Marcuschi (2008), os seguintes pontos podem ser trabalhados 

através de produções textuais: a) as questões do desenvolvimento histórico da língua; 
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b) a língua em seu funcionamento autêntico; c) as relações entre as diversas variantes 

linguísticas; d) as relações entre fala e escrita no uso real da língua; e) a organização 

fonológica da língua; f) os problemas morfológicos em seus vários níveis; g) o 

funcionamento e a definição de categorias gramaticais; h) os padrões e a organização 

de estruturas sintáticas; i) a organização do léxico e a exploração do vocabulário; j) o 

funcionamento dos processos semânticos da língua; k) a organização das intenções e 

os processos pragmáticos; l) as estratégias de redação e questões de estilo; m) a 

progressão temática e a organização tópica; n) a questão da leitura e da 

compreensão; o) o treinamento do raciocínio e da argumentação; p) o estudo dos 

gêneros textuais; q) o treinamento da ampliação, redução e resumo de texto; r) o 

estudo da pontuação e da ortografia; e s) os problemas residuais da alfabetização. 

Conforme Marcuschi (2008), as possibilidades de análises são abrangentes, 

enfatizamos, assim, o estudo dos gêneros textuais. Visto isso, entendemos que o 

texto vai além da junção de palavras e frases, é dialógico na construção de sentido. 

Assim, corroboramos com o autor quando diz que: 

 
Se a língua é atividade interativa e não apenas forma, e o texto é um 
evento comunicativo e não apenas um artefato ou produto, a atenção e a 
análise dos processos de compreensão recaem nas atividades, nas 
habilidades e nos modos de produção de sentido bem como na 
organização e condução das informações. (MARCUSCHI, 2008, p. 242). 

 
Dessa forma, neste estudo, compreendemos a definição de texto também 

como uma unidade linguística concreta, vinculado a interação entre os sujeitos, e 

ressaltamos que o foco desse trabalho é o texto verbal escrito, pois como visto, 

existem ainda textos não verbais, como um quadro, uma pintura, uma placa de 

trânsito, gestos, etc. Assim, podemos dizer que um texto vai além de sua estrutura 

sintática, agregando também o campo semântico onde a comunicação está presente 

com informações linguísticas, visuais e/ou sonoras. 

A atividade textual considera ainda o conhecimento de mundo do indivíduo, 

bem como as práticas comunicativas, a cultura, a história na construção de sentidos 

na comunicação, gerando reflexão que leva à extração de pensamentos sobre o que 

está escrito. Assim, no processo de comunicação, o locutor, ou seja, o enunciador, 

aquele que fala, utiliza-se do texto para atingir seu objetivo, comunicar algo ao seu 

interlocutor, aquele que faz parte da interação comunicativa, e nesse processo, 

várias situações devem ser levadas em consideração: crenças, visão de mundo, 

conhecimentos, convicções, expectativas, etc. Em suma, a produção textual é uma 
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interação que ocorre entre sujeitos, que dispõe de objetivos sociocomunicativos, 

sendo o principal deles a comunicação. 

No que se refere à interlocução, necessitamos da leitura e da escrita para 

toda e qualquer atividade. Sabemos que ambas estão presentes em nosso cotidiano 

e devemos torná-las um hábito para que melhor entendamos o mundo em que 

vivemos. Ao nos referirmos à escrita, entendemos que se trata de um processo que 

“[...] envolve aspectos de natureza variada (linguística, cognitiva, pragmática, sócio -

histórica e cultural)” (KOCH; ELIAS, 2014, p. 31). No entanto, seu ensino é complexo 

e pode ser desenvolvido sob diferentes perspectivas, de acordo com a teoria 

curricular adotada pela instituição e por seus professores. 

A escrita é considerada atualmente uma porta de entrada para a cultura, 

para o saber tecnológico e científico, um bem social importante para o cotidiano das 

pessoas. Nesse sentido, Antunes (2003) contribui para o assunto, para quem a 

escrita é uma atividade textual e a comunicação acontece por meio dos textos, 

sejam eles orais ou escritos, e não por frases justapostas, dispostas de maneira 

aleatória, por palavras soltas em frases sem unidade. É uma atividade 

contextualizada de interação verbal entre sujeitos, na qual, para a interpretação de 

um sentido, os sujeitos agem de modo constante. Para a autora, escrever exige uma 

prática, já que nossa competência comunicativa é desenvolvida através dos textos. 

Antunes (2003, p. 43) afirma ainda que 

 
A atividade da escrita é então uma atividade interativa de expressão, (ex.: 
‘para fora’), de manifestação verbal das ideias, informações, intenções, 
crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com alguém, para, de 
algum modo interagir com ele. Ter o que dizer é, portanto, uma condição 
prévia para o êxito da atividade de escrever. 

 
Dessa forma, na produção de um texto, as frases e as palavras não 

funcionam isoladamente, mas se conectam entre si estabelecendo uma relação de 

sentido. Consoante a isso, o uso da escrita serve justamente para estabelecer de 

maneira eficaz o processo de comunicação. 

Conforme visto, os textos não são unidades isoladas, nem apenas um 

amontoado de palavras e frases; mas sim integrações de sentido, apresentam um 

discurso com mensagem significativa a ser apresentada ao leitor. É importante frisar 

ainda que, conforme Caldas (2008, p. 3), 

 



21 

É fundamental que os estudantes compreendam que texto não são somente 
aquelas composições escritas tradicionais com a qual se trabalha na escola 
– descrição, narração e dissertação – mas sim que o texto é produzido 
diariamente em todos os momentos em que nos comunicamos, tanto na 
forma escrita como na oral.  

 
Assim, para que os educandos atinjam a compreensão linguística eficaz 

diante o uso do texto, as escolas precisam repensar suas estratégias e práticas de 

ensino, utilizando o texto desde sua funcionalidade e complexidade à transformação 

da realidade na aquisição e construção de novos conhecimentos; apresentando o 

texto como ele é, um vasto campo de significações concretizado através dos gêneros 

textuais, tema apresentado no tópico a seguir. 

 

2.2 OS GÊNEROS TEXTUAIS/DISCURSIVOS 

 

Resguardando a prática da produção textual na escola, defendemos a 

importância de os alunos vivenciarem a produção de texto como instrumento de 

construção significativa de conhecimento. Para tanto, faz-se necessário conhecer e 

compreender a diversidade de gêneros textuais, bem como suas funções sociais 

como direção para fazerem uso proficiente da escrita em seu cotidiano, discutindo 

aqui a ideia de gênero textual. Entretanto, antes de discutir sobre os gêneros, 

comentemos sobre os tipos textuais que são “[...] sequências textuais presentes no 

conteúdo do texto” (GUIMARÃES; CASTILHOS; DREY, 2008, p. 12). 

Com relação aos tipos textuais, de modo bem preciso, afirma Marcuschi 

(2008, p. 154-155) que 

 
Tipo textual designa uma espécie de construção teórica (em geral uma 
sequência subjacente aos textos) definida pela natureza linguística de sua 
composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, 
estilo). O tipo caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas 
(sequências retóricas) do que como textos materializados; A rigor, são 
modos textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia 
de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, 
descrição e injunção. O conjunto de categorias para designar tipos textuais 
é limitado e sem tendência a aumentar. Quando predomina um modo num 
dado texto concreto, dizemos é esse que é um texto argumentativo ou 
narrativo ou expositivo ou descritivo ou injuntivo. 

 
De forma resumida, podemos dizer que o narrativo consiste em apresentar 

uma situação inicial e uma situação final; o argumentativo apresenta ordenação de 

argumentos, contra-argumentos, verbos de opinião; o expositivo analisa ou sintetiza 

representações conceituais em ordem lógica; o descritivo apresenta propriedades, 
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qualidades, componentes de uma entidade, situação no espaço, etc.; e, o injuntivo 

que se caracteriza por aqueles cuja natureza é instrucional, cuja finalidade é a 

instrução do leitor. Apresentamos um pequeno quadro, para melhor visualização. 

 
Quadro 1: Tipos e gêneros textuais 

Tipos textuais Gêneros textuais 

Narração, argumentação, exposição, 
descrição, injunção, diálogo. 

São inúmeros, diversos, híbridos. 

Caracterizam-se pela natureza linguística de 
sua composição: aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. 

Caracterizam-se por suas propriedades 
sociocomunicativas: propriedades funcionais, 

conteúdos, estilos e composição 
característica. 

Fonte: Adaptado de Marcuschi (2008).  

 
Frente ao exposto, percebemos que os tipos textuais são reduzidos, limitados 

e materializam-se nos gêneros textuais, sobre os quais discorreremos a seguir, 

elencando principalmente as ideias de Bakhtin (2003) e Marcuschi (2008), além de 

Koch e Elias (2014), por apresentarem contribuições para o assunto abordado. 

Estudos mais atuais mostram que os gêneros textuais não são novos. 

Segundo Marcuschi (2008, p. 146), atualmente “[...] estamos presenciando uma 

explosão de pesquisas na área”. A possibilidade desta explosão no campo dos 

gêneros se dá devido à necessidade em remodelar as práticas de ensino no Brasil. 

Para Marcuschi (2008, p. 149), a definição formal de gêneros não é tarefa 

fácil, entretanto os considera “formas de ação social”, pois abrangem “[...] uma 

categoria cultural, um esquema cognitivo, uma forma de ação social, uma estrutura 

textual, uma forma de organização social e uma ação retórica”. Assim, define 

baseado no fato de que os gêneros são entidades sociodiscursivas, configurados 

como textos sociocomunicativos utilizados no dia a dia, necessários a qualquer 

forma de comunicação. 

 
Assim, toda a postura teórica aqui desenvolvida insere-se nos quadros da 
hipótese sociointerativa da língua. É neste contexto que os gêneros textuais 
se constituem como ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo e dizer 
o mundo, constituindo-o de algum modo. (MARCUSCHI, 2005, p. 22). 

 
Sob esse viés, os gêneros manifestam, inclusive, regras de funcionamento e 

de controle social. Pois, de acordo com Marcuschi (2008), alguns gêneros expressam 

o exercício do poder social e cognitivo legitimando o discurso. Marcuschi (2008, p. 

154) afirma que “[...] os gêneros textuais operam, em certos contextos, como formas 
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de legitimação discursiva, já que se situam numa relação sócio-histórica com fontes 

de produção que lhes dão sustentação muito além da justificativa individual”.  

Visto isso, é de se pensar que os gêneros ditam as ações comunicativas, 

que por sua vez, são produzidas por determinada organização social, o que ressalta 

os gêneros como produtos sociais. 

Nessa perspectiva, entendemos que são organizações sistematizadas do 

discurso em diferentes situações de uso, em que cada ação comunicativa, 

principalmente escrita, exige diferentes formas de expressão. Daí a exatidão dessa 

prática ter sido constituída ao longo da história da humanidade, como ferramenta 

eficaz na comunicação social. 

De acordo com Marcuschi (2008, p. 150), “[...] cada gênero textual tem um 

propósito bastante claro que o determina e lhe dá uma esfera de circulação”. 

Exemplificando o que vem a ser um gênero textual, o autor relata 

 
Telefonema, sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, 
reportagem, aula expositiva, reunião de condomínio, notícia jornalística, 
horóscopo, receita culinária, bula de remédio, lista de compras, cardápio de 
restaurante, instruções de uso, inquérito policial, resenha, edital de concurso, 
piada, conversação espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo por 
computador, aulas virtuais e assim por diante. (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 

 
Conforme descrito acima, há uma infinidade de gêneros, e as pessoas 

enquanto falantes/ouvintes, escritores/leitores, constroem, ao longo de sua 

existência, uma competência metagenérica1, que diz respeito ao conhecimento dos 

gêneros textuais, de sua caracterização e de sua função. O que nos permite 

exercitar a capacidade metatextual2 é o contato, o entendimento e a construção de 

uma diversidade de textos presentes em nosso dia a dia. 

As fundamentações sobre os gêneros textuais retratadas por Marcuschi 

(2008) nos remetem também à heterogeneidade deles, pois podem se modificar de 

acordo com o contexto sociocultural, histórico e linguístico em que se realizam. 

Heterogeneidade esta apontada por Bakhtin (2003) quando diz que é condição 

essencial analisar a distinção entre os gêneros discursivos primários (simples) e 

secundários (complexos), pois os secundários contemplam o convívio cultural e mais 

 
1  Competência metagenérica, segundo Koch (2004), é a capacidade do indivíduo de identificar os 

diferentes gêneros mesmo que estejam em diferentes suportes. Por exemplo, o indivíduo, graças a 
sua competência metagenérica, é capaz de identificar um bilhete mesmo que esteja escrito na 
parede. 

2  De acordo com Bazerman (2005), está relacionado à capacidade do indivíduo em refletir sobre a 
estrutura e a organização de textos de gêneros diversos. 
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desenvolvido, como pesquisas científicas, poesia, etc., e os simples consistem na 

“comunicação discursiva imediata”, (BAKHTIN, 2003, p. 263), ou seja, diálogos do 

cotidiano. 

Como os gêneros estão no dia a dia dos sujeitos e as sociedades ao se 

desenvolverem são diretamente influenciadas pela dinâmica cultural, a língua, por 

sua vez, também sofre essa influência direta e muda com o passar do tempo. Sobre 

a estabilidade de enunciados e a influência nos gêneros do discurso, Bakhtin (2003, 

p. 267-268) afirma que 

 
[...] as mudanças históricas dos estilos de linguagem estão 
indissoluvelmente ligadas às mudanças dos gêneros do discurso. [...] Os 
enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros do discurso, são correias de 
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem.  

 
Assim, a dinâmica na alteração dos gêneros é inevitável, pois estes estão 

relacionados às práticas sociais, logo, as mudanças sociais implicam diretamente 

nas mudanças nos gêneros. Percebemos então, o gênero como produto social, 

heterogêneo e sujeito a variações. Diante tamanha heterogeneidade surgem as 

dificuldades em conceituar o caráter genérico dos enunciados, para tanto se faz 

necessário detalhar as diferenças existentes entre o gênero do discurso primário e o 

gênero do discurso secundário. 

É válido ressaltar que, de acordo com Bakhtin (2003), os gêneros complexos 

podem modificar os gêneros simples, por possuírem maior complexidade. Assim, 

quando um gênero primário é incorporado por um gênero secundário, passa a ter a 

complexidade do gênero secundário. Bakhtin (2003, p. 263) relata essa 

transmutação de gêneros colocando que 

 
Os gêneros discursivos secundários [...] surgem nas condições de um 
convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e 
organizado (predominantemente o escrito) - artístico, científico, sociopolítico, 
etc. No processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos 
gêneros primários (simples), que se formaram nas condições da comunicação 
discursiva imediata. Esses gêneros primários, que integram os complexos, ai 
se transformam e adquirem um caráter especial: perdem o vinculo imediato 
com a realidade concreta e os enunciados reais alheios. 

 
Assim, mesmo que ocorra a transmutação dos gêneros, os enunciados 

verbais continuam os mesmos, a diferença está na complexidade e na elaboração 

em que se apresentam. 
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Sob a ótica bakhtiniana acerca dos gêneros discursivos, percebemos que a 

comunicação é fruto da necessidade de expressão humana. O que é tratado por 

Bakhtin (2003) como atitude responsiva ativa caracteriza as inferências que o 

receptor faz durante a comunicação. É esta atitude responsiva ativa que torna o 

receptor emissor, e se dá pela compreensão do discurso apresentado, pois “[...] toda 

compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma, a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante” (BAKHTIN, 2003, p. 271). E assim, a 

resposta pode vir como uma ação.  

Ainda conforme Bakhtin (2003), a partir do interesse e intencionalidade, o 

ser humano serve-se da língua, realizando enunciados linguísticos de diversas 

maneiras, considerando que as esferas (ideológica, científica, cotidiana, oficial, etc.) 

na atividade humana são variadas e em cada uma delas as condições 

comunicativas devem atender à necessidade de expressão do homem. São essas 

condições comunicativas que produzem “[...] tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 262), os chamados gêneros do discurso, a 

materialização da língua. Para Bakhtin (2003), a língua é vinculada à vida, portanto 

os gêneros se reportam entre a língua e a vida.  

Seja por meio da fala ou da escrita, os gêneros do discurso estão presentes 

na comunicação. Segundo Bakhtin (2003, p. 261), 

 
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 
uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana [...] O 
emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 
atividade humana [...] Evidentemente, cada enunciado particular é individual, 
mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso.  

 
Consoante o autor supracitado, os enunciados são formados por conteúdo 

(temático), estilo (da linguagem) e construção composicional, o que torna cada um 

necessário para a interpretação e compreensão da proposta no gênero do discurso. 

O conteúdo é o assunto que trata o enunciado, a mensagem a ser transmitida. O 

estilo é a seleção dos recursos léxicos, fraseológicos e gramaticais da língua, 

considera o vocabulário e as preferências gramaticais. E a construção composicional 

trata da organização, disposição e acabamento da totalidade discursiva e da relação 

dos participantes da comunicação discursiva, trata-se da estrutura propriamente dita. 
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Pelo que foi contemplado anteriormente, a perspectiva bakhtiniana acerca 

dos gêneros discursivos se caracteriza, então, por relacionar a comunicação 

humana, que é feita através dos gêneros, às influências histórico-sociais atendendo 

a objetivos específicos das esferas sociais existentes nas culturas. Os gêneros são 

tomados como produtos culturais, ligados à atividade social da linguagem, e 

apresentam uma visão do mundo, como afirma Bakhtin (2003), eles constituem os 

pontos necessários de qualquer produção verbal. 

Assim, o gênero textual é tido como base imprescindível à construção de 

novos textos, direcionados a novos interlocutores como objetos de ensino 

direcionados a novas práticas educativas que têm a linguagem como prática social. 

Pois diante sua flexibilidade, os gêneros definem o que pode ser dito. 

Os gêneros textuais apresentam uma estrutura definida mediante sua função 

e se caracterizam por um plano composicional. Bakhtin (2003, p. 262) introduz o 

termo gêneros do discurso apresentando definições dos “[...] tipos relativamente 

estáveis de enunciado”, permitindo, assim, a compreensão dos enunciados como 

fenômenos sociais únicos, construído pela história humana suscetível a 

modificações. Bakhtin (2003, p. 282) defende que 

 
Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos 
os nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 
construção do todo. Dispomos de um rico repertório de gêneros de discurso 
orais (e escritos). Em termos práticos, nós os empregamos de forma segura 
e habilidosa, mas em termos teóricos podemos desconhecer inteiramente a 
sua existência. 

 
Essa relativa estabilização dos gêneros se renova a cada interação, que por 

sua vez, regulam a linguagem. Segundo Bakhtin (2003, p. 262), em cada esfera da 

atividade humana, “[...] é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e 

se diferencia a medida que se desenvolve e se complexifica num determinado 

campo”. Compreendemos assim, que o gênero está diretamente relacionado à 

esfera que o utiliza. 

De acordo com Bakhtin (2003), para o emissor do enunciado, os gêneros 

são como parâmetros sociais na construção dos enunciados; para o interlocutor 

funcionam como significado do enunciado. O domínio de um gênero permite ao leitor 

compreender os sentidos nas diversas situações de comunicação. 
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Compreender determinado gênero, bem como sua composição, determina a 

prática adequada da linguagem e o nível de proficiência, que contribuem no uso da 

linguagem até nas práticas sociais. 

Pensando na interação e na linguagem da interação como fenômenos 

complexos que envolvem múltiplos fatores em múltiplas relações, não há como 

pensar em tema, estilo e construção composicional sem pensar no extralinguístico, 

ou seja, no contexto que envolve a produção e recepção dos enunciados. 

Nas palavras de Bakhtin (2006, p. 117), “[...] a situação social mais imediata 

e o meio social mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir 

do seu próprio interior, a estrutura da enunciação”, ou seja, o gênero e suas 

especificidades. A situação dá forma ao enunciado, obrigando-o a dizer isso e não 

aquilo, a se inscrever de uma maneira e não de outra, dependendo do que se pede, 

dependendo do contexto e do momento. 

Assim, a enunciação é produto da interação e interação pressupõe, no 

mínimo, a participação de dois indivíduos, como afirma Bakhtin (2006, p. 116): “[...] 

socialmente organizados [...] mesmo que não haja um interlocutor real, este pode 

ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor”. 

Nesse sentido, são elementos essenciais da situação social mais imediata os 

parceiros da interlocução: o locutor e seu interlocutor e são as implicações dessa 

parceria situada em um dado momento sócio-histórico e acrescida da apreciação 

valorativa do locutor que determinam muitos dos aspectos temáticos, 

composicionais e estilísticos do enunciado. 

Bakhtin (2003, p. 262) postula que “[...] cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados”, qual sejam os gêneros do discurso3. Argumenta ainda que 

os gêneros permitem a expressão das condições e finalidades em cada campo. 

Assim, estudar e compreender os gêneros textuais é necessário para uma 

comunicação eficiente entre os sujeitos. 

Concluímos, então, que cada situação de enunciação é, então, única, não se 

repete e seus sentidos estão, assim, condicionados a um contexto específico de 

comunicação, contexto esse repleto de ideologias, absorvidas pela palavra e 

 
3  Salientamos que Bakhtin utiliza o termo “Gênero do discurso” para tratar sobre os gêneros textuais, 

desse modo, neste estudo empregamos ambas as terminologias com o mesmo sentido. 
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veiculadas pelo gênero. Assim, pensamos que os gêneros podem ser considerados 

instrumentos que possibilitam a comunicação humana. 

Considerando a definição de gênero textual apontada por Marcuschi (2008), 

bem como a visão bakhtiniana dos gêneros discursivos, percebemos a necessidade 

da escola ofertar aos seus alunos situações nas quais utilizem e compreendam os 

gêneros textuais, em especial os secundários, que diante sua complexidade não 

estão presentes no âmbito social dos alunos. 

Koch e Elias (2014) colaboram na discussão ao colocarem que os gêneros 

textuais contribuem para a compreensão do processamento cognitivo do texto, 

facilitando a recepção e produção de textos, bem como, auxiliando professores a 

preparam seus alunos para a vida na escola e fora dela. A diversidade de gêneros 

conhecidos e compreendidos no processo de escolarização é respaldada na 

necessidade em compreender o mundo social em que o aluno vive, que no futuro 

estará presente em seu meio de trabalho, em suas relações sociais, em seus 

discursos políticos e até mesmo na leitura de uma receita e de uma notícia. 

Desse modo, compreendemos a infinidade de gêneros e as “[...] variações 

na sua constituição, que, em muitas ocasiões, resultam em outros gêneros, novos 

gêneros” (KOCH; ELIAS, 2014, p. 101). Isso faz com que o ensino e a aprendizagem 

deles sejam constantes no processo educativo, pois além da amplitude, sofrem 

variações influenciadas pelas necessidades da comunicação social. 

Dada essa diversidade, é comum que dificuldades na transmissão dos 

gêneros textuais para os discentes sejam observadas. Assim, a mediação do professor 

para o entendimento dos gêneros é de suma importância. Koch e Elias (2014, p. 74) 

enunciam que, “[...] quanto mais claramente o objeto do trabalho é descrito e explicado, 

mais ele se torna acessível aos alunos não só nas práticas linguageiras de 

aprendizagem, como em situações concretas de interação pela linguagem”. 

Assim, entendemos que os gêneros são de demasiada importância para o 

processo de ensino e aprendizagem, nos quais o educador, como mediador de seu 

educando, possibilita a função social que o aluno irá desenvolver, desde que 

conheça os modelos de gênero e compreenda como proceder em determinada 

produção escrita. Percebemos que muitas vezes a mensagem passada aos alunos 

não é clara, e quando é, o aluno não conhece o que está sendo pedido em uma 

atividade de produção escrita, haja vista não saber transpor para o papel o que não 

compreende ou o que não foi ensinado. 
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Dessa forma, o direcionamento no ensino dos gêneros textuais facilita a 

apropriação dos mesmos contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Para tanto, urge a necessidade na preparação do professor para lidar com esse 

desafio, como apresentaremos a seguir. 

 

2.3 OS GÊNEROS TEXTUAIS E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A utilização dos gêneros textuais como objeto de estudo e tendo o texto 

como unidade de ensino-aprendizagem, tem contribuído para as práticas de ensino 

de Língua Portuguesa. Atualmente, o texto passou a ser um dos instrumentos de 

linguagem mais apropriados para se ensinar uma língua, isso porque, conforme 

vimos anteriormente, é no texto que se encontram os elementos necessários para 

uma comunicação efetiva. 

Assim, a mudança na forma de ensinar a língua materna, recebendo 

influência dos estudos acerca dos gêneros textuais, acaba por fornecer aos 

discentes conhecimentos linguísticos, gramaticais, culturais e sociais importantes 

para que os mesmos reflitam nas variadas formas comunicativas presentes na 

sociedade. De acordo com os PCN de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998, p. 66), 

 
Além dos novos conteúdos a serem apresentados, a frequentação a 
diferentes textos de diferentes gêneros é essencial para que o aluno 
construa os diversos conceitos e procedimentos envolvidos na recepção e 
produção de cada um deles. 

 
Esses gêneros pertencem à língua e estão presentes no cotidiano, na 

sociedade em que vivemos. São textos compostos por estilo, composição e intenção 

comunicativa, que surgem em respostas às necessidades de comunicação no 

contexto histórico, social e cultural de quem os produz. Segundo Lovato (2009) e 

Nascimento (2007), o ensino de língua materna por meio dos gêneros textuais, é 

capaz de produzir conhecimentos sobre as diferentes formas de realização da 

linguagem, seja ela oral ou escrita. 

Assim, quanto mais exploradas as formas de se trabalhar as linguagens na 

Língua Portuguesa, maior será a capacidade de os alunos compreenderem a sua 

estrutura, de refletirem sobre seu uso no cotidiano, sobre os valores ideológicos, 

sociais e políticos que perpassam a sociedade, ocasionando, também, a melhoria do 

ensino. 
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As discussões se tornam mais explícitas a partir da publicação dos PCN de 

Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), dos PCNEM (BRASIL, 

1999), desdobrado em outro documento conhecido como Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio, editado em 20064 e dos PCN+ (BRASIL, 2002), já que os 

documentos em pauta adotam o texto como unidade de aprendizagem e os gêneros 

como objeto mediador do processo didático, principalmente, nas aulas de Língua 

Portuguesa, foco dos nossos estudos. 

Tais documentos são referenciais para todas as escolas do país, e surgiram 

como proposta do Ministério da Educação de tornar mais eficiente a educação 

escolar brasileira, garantindo aos estudantes uma educação básica de qualidade, e 

ao mesmo tempo oferecendo bases para os currículos escolares, assim como os 

conteúdos a serem ministrados nas disciplinas. 

Em se tratando da Língua Portuguesa, o uso dos gêneros textuais em sala 

de aula é bastante defendido nos documentos supracitados. Segundo o PCNEM 

(BRASIL, 2000, p. 118), 

 
O contato repetido do aluno com textos de variados gêneros, que abarquem 
múltiplos temas e situações (de natureza semelhante ou não), estimula-o a 
mobilizar suas competências de análise, comparação, associação, 
identificação, reconhecimento e seleção.  

 
Observamos, assim, a importância de os alunos terem contato com os mais 

variados gêneros textuais em sala de aula, para que desenvolvam suas 

competências comunicativas. 

Bakhtin (2003) salienta que os gêneros discursivos são componentes culturais 

e históricos, configurações repetitivas de interação de um grupo, que organizam a 

nossa sociedade. Assim, podemos afirmar que o uso da língua está inserido num 

contexto sócio-histórico, em que se confrontam as construções econômicas, 

semióticas e culturais produzidas ao longo da história da humanidade e as práticas de 

linguagem escolarizadas, confinadas às quatro paredes da sala de aula. 

Os gêneros são formas linguísticas relativamente estáveis que as pessoas 

usam na interação verbal; são textos que as pessoas utilizam diariamente, que são 

caracterizados por padrões sociocomunicativos, cuja definição se dá por meio de 

composições funcionais, objetivos da enunciação e estilo. Os gêneros discursivos 

 
4  Mesmo sendo um documento com orientações para o Ensino Médio, achamos importante citá-lo, já 

que também traz informações pertinentes para se trabalhar a disciplina de Língua Portuguesa em 
sala de aula. 
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cada vez mais flexíveis no mundo moderno nos dizem sobre a natureza social da 

língua (BRASIL, 2000). 

Tendo em vista esse contexto, os gêneros são transpostos para a sala de 

aula e colocados como conteúdo didático a ser entendido e estudado pelos alunos 

do último ano do Ensino Médio das escolas públicas, a fim de que possam obter um 

bom desempenho nos exames em circulação no país, e dos vestibulares e para que 

consigam melhor desempenho na expressão e comunicação em diversos contextos, 

por exemplo, uma entrevista de emprego ou um discurso de formatura. 

O trabalho com a língua escrita baseado em textos e na produção de 

gêneros textuais diversos tem gerado intenso debate e reflexões acerca de sua 

aplicação prática no ensino. Concordamos com o PCN+ (BRASIL, 2006, p. 80), 

quando informa que 

 
Os procedimentos indicados especialmente quanto à recepção dos textos 
devem contribuir também para os processos de produção textual. Um 
primeiro aspecto a ser considerado na produção de textos diz respeito à 
crescente percepção, pelos alunos, das condições em que essas unidades 
de sentido são produzidas. Diante de uma dada proposta de produção, o 
aluno deve ter clareza sobre: • o que tem a dizer sobre o tema proposto, de 
acordo com suas intencionalidades; • o lugar social de que ele fala; • para 
quem seu texto se dirige; • de quais mecanismos composicionais lançará 
mão; • de que forma esse texto se tornará público. 

 
Observamos, assim, que é preciso escrever de forma real, com objetivos 

concretos e com função social ativa; se assim o fizermos, a escrita irá se configurar 

como uma prática social, pois haverá uma interação, um contato entre autor e leitor, 

entre quem escreve e quem lê. 

Porém, visto que muito se diz sobre a dicotomia teoria e prática, que se 

manifestaria na dificuldade que os educadores encontrariam em aplicar os novos 

conceitos às suas práticas de ensino, e visando a esclarecer e problematizar esta 

questão, Brait (2000), Martins (2008) e Rojo (2000) oferecem importantes contribuições.  

Brait (2000) propõe uma discussão a respeito do modo como o conceito de 

gênero discursivo vem atraindo o interesse de professores e pesquisadores, 

principalmente em função de sua introdução nos PCN. Para tanto, propõe-se a 

apresentar as diferenças entre gêneros discursivos (ou gêneros do discurso) e 

tipologias textuais e suas consequências para o ensino da língua escrita. A autora 

apresenta excertos importantes dos documentos, os quais apontam para o trabalho 

que se deve fazer com ênfase na ideia de gêneros discursivos, e não somente nas 
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tipologias, visto que em Bakhtin (autor, segundo Brait, a quem se deve toda a 

concepção de gêneros discursivos transpostos em gêneros textuais presentes nos 

documentos, apesar deste não ser citado literalmente) o dialogismo é presente, não 

permitindo um “engessamento” de gêneros ou tipos, como mostra o trecho a seguir: 

 
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam estão 
sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que 
o caráter e os modos de utilização sejam tão variados como as próprias 
esferas da atividade humana, o que não contradiz a unidade nacional da 
língua. A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 
escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou outra 
esfera da atividade humana. (BAKHTIN, 1995 apud BRAIT, 2000, p. 21). 

 
Segundo Brait (2000), uma interpretação errada que se faz ao transpor os 

gêneros do discurso para os gêneros textuais é acreditar que somente alguns gêneros 

devam ser privilegiados, sendo que os gêneros variam conforme a esfera de produção 

em que se manifestam. Afirma a autora, ao concluir o artigo: 

 
Sem qualquer pretensão de querer fechar Bakhtin em uma única leitura, o 
que seria incoerente com sua concepção dialógica de linguagem, as 
indicações dos PCN podem ser coerentes e produtivas, mas encerrando o 
trabalho com o texto em modelos preestabelecidos, afastam-se da proposta 
do dialogismo bakhtiniano diante do texto, dos discursos, da vida, do 
conhecimento. (BRAIT, 2000, p. 24). 

 
Assim, pode-se dizer que a autora reforça a necessidade de os educadores 

aprofundarem seus estudos sobre os gêneros do discurso e mesmo da concepção 

de linguagem e língua segundo uma visão enunciativa e dialógica, antes de aplicar 

estes conhecimentos às suas práticas de ensino, para que não ocorra privilégio de 

gêneros textuais em detrimento de outros. Tal demanda se faz ainda mais 

necessária, se for considerado o fato de que quase todos os materiais didáticos 

disponíveis trazem esta nova visão de ensino, nas diversas atividades propostas 

relativas à escrita e ao trabalho com a produção de textos. 

Rojo (2000) também discute a aplicação dos pressupostos teóricos 

presentes nos PCN no que tange o ensino da língua materna e à questão dos 

gêneros textuais no trabalho com textos. De partida, a autora já afirma que estes 

documentos apresentam um diferencial em relação aos documentos anteriormente 

publicados no Brasil por apresentarem diretrizes que subsidiarão currículos e 

conteúdos mínimos, para uma formação comum. 

Em relação ao trabalho com gêneros textuais, Rojo (2000) destaca que os 

gêneros discursivos ou textuais são tomados como objetos de ensino nos PCN, 
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tornando-se responsáveis pela seleção dos textos a serem trabalhados como unidades 

de ensino. Quanto à forma de trabalho em sala de aula, dois tipos de agrupamentos 

têm sido sugeridos. Dolz e Schneuwly (2004) sugerem um agrupamento de gêneros 

regido pelas capacidades de linguagem exigidas pelas práticas de uso de linguagem, 

distribuídos em cinco domínios: o narrar, o relatar, o expor, o argumentar, e o 

instruir/prescrever, conforme mostra o quadro abaixo. 

 
 Quadro 2: Agrupamento de gêneros 

Domínios sociais de 
comunicação 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
Capacidades de linguagem 

dominantes 

Exemplos de gêneros e 
escritos 

Cultura literária ficcional 
NARRAR 

Mimesis da ação através da 
criação de intriga 

Conto maravilhoso 
Fábula 
Lenda 

Narrativa de aventura 
Narrativa de ficção científica 

Narrativa de enigma 
Novela fantástica 

Conto parodiado... 

Documentação e memorização 
de ações humanas 

RELATAR 
Representação pelo discurso 

de experiências vividas, 
situadas no tempo 

Relato de experiência vivida 
Relato de viagem 

Testemunho 
Curriculum vitae 

Notícia 
Reportagem 

Crônica esportiva 
Ensaio biográfico... 

Discussão de problemas 
sociais controversos 

ARGUMENTAR 
Sustentação, refutação e 

negociação de tomadas de 
posição 

Texto de opinião 
Diálogo argumentativo 

Carta do leitor 
Carta de reclamação 
Deliberação informal 

Debate regrado 
Discurso de defesa (adv.) 

Discurso de acusação (adv.) 

Transmissão e construção de 
saberes 

EXPOR 
Apresentação textual de 

diferentes formas dos saberes 

Seminário 
Conferência 

Artigo ou verbete de 
enciclopédia 

Entrevista de especialista 
Tomada de notas 

Resumo de textos “expositivos” 
ou explicativos 

Relatório científico 
Relato de experiência científica 

Instruções e prescrições 
DESCREVER AÇÕES 
Regulação mútua de 

comportamentos 

Instruções de montagem 
Receita 

Regulamento 
Regras de jogo 

Instruções de uso 
Instruções 

 Fonte: Dolz, J., Noverraz, N. e Schneuwly, B. (2004, p. 121). 
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O segundo agrupamento de gêneros, proposto pelos documentos específicos 

para o ensino de Língua Portuguesa, é o agrupamento de gêneros textuais a partir de 

esferas discursivas, em função de sua circulação social, distribuídos em gêneros 

literários, de imprensa, publicitários e de divulgação científica, que levam em conta os 

usos sociais mais frequentes (leitura/ escuta; produção de textos orais e escritos) dos 

textos. Os dois quadros adiante mostram detalhadamente tais agrupamentos. 

 
Quadro 3: Gêneros privilegiados para a prática de escuta e leitura e leitura de textos 

Gêneros privilegiados para a prática de escuta e leitura de textos 

Linguagem oral Linguagem escrita 

Literários 
Cordel 

Texto dramático 
Canção 

Literários 

Conto 
Novela 

Romance 
Crônica 
Poema 

Texto dramático 

De imprensa 

Comentário 
radiofônico 
Entrevista 

Debate 
Depoimento 

De imprensa 

Notícia 
Editorial 
Artigo 

Reportagem 
Carta do leitor 

Entrevista 
Charge e tira 

De divulgação científica 

Exposição 
Seminário 

Debate 
Palestra 

De divulgação científica 

Verbete enciclopédico 
(nota/artigo) 
Relatório de 
experiências 

Didático (textos, 
enunciados de 

questão) 
Artigo 

Publicidade Propaganda Publicidade Propaganda 

Fonte: Brasil (1998, p. 54). 
 
Quadro 4: Gêneros sugeridos para a prática de produção de textos orais e escritos 

Gêneros sugeridos para a prática de produção de textos orais e escritos 

Linguagem oral Linguagem escrita 

Literários 
Canção 

Textos dramáticos 
Literários 

Crônica 
Conto 
Poema 

De imprensa 

Notícia 
Entrevista 

Debate 
Depoimento 

De imprensa 

Notícia 
Artigo 

Carta ao leitor 
Entrevista 

De divulgação científica 
Exposição 
Seminário 

Debate 
De divulgação científica 

Relatório de 
experiências 

Esquema e resumo de 
artigos ou verbetes de 

enciclopédia 

Fonte: Brasil (1998, p. 57). 
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Rojo (2000) acredita que todas as indicações presentes nos PCN podem ser 

pautas organizadoras para a produção de livros didáticos e materiais diversos para o 

trabalho com a língua escrita desenvolvido no Ensino Fundamental e propõe a 

combinação dos dois agrupamentos. 

 
Mais uma vez, aqui, as práticas de leitura/escuta de textos e de produção de 
textos orais e escritos estariam integradas na abordagem do texto como 
unidade de ensino para a construção do gênero como objeto de ensino e as 
práticas e análise linguística ou de reflexão sobre a linguagem seriam 
resultantes destas e estariam também integradas nas práticas de uso da 
linguagem. (ROJO, 2000, p. 35). 

 
Assim, a autora destaca que os PCN, ao oferecerem as duas possibilidades 

de agrupamentos, ampliam a forma de trabalho com a língua escrita, mas também 

incluindo os gêneros nas práticas orais, via textos de leitura e escuta presentes nos 

programas de ensino. A finalidade seria proporcionar ao aluno o maior contato 

possível com todos os gêneros textuais em circulação na sociedade. 

Já Martins (2008), ao abordar a questão dos gêneros do discurso no ensino 

de Língua Portuguesa, constrói seu artigo em torno da ideia de que há uma 

tendência para a didatização ou para a escolarização dos gêneros do discurso, que 

segundo a autora, é algo que parece não se coadunar, por princípio, com a 

teorização de base bakhtiniana que lhe dá sustentação. 

Da mesma forma que Brait (2000) e Rojo (2000), Martins (2008) discute a 

aplicação dos pressupostos teóricos presentes nos PCN, em relação aos gêneros 

textuais presentes nos conteúdos de ensino de Língua Portuguesa, e contribui para 

a discussão deste tema questionando os avanços reais conquistados para a prática 

escolar. 

Ao vislumbrar uma didatização ou escolarização dos gêneros do discurso, 

Martins (2008) analisa que nos documentos há uma tendência do que ela considera 

como uma reestabilização do fato linguístico, que ela explica como uma visão de 

língua como algo estático, que teria por consequência sua idealização. Por este 

motivo, segundo a autora, o PCN de Língua Portuguesa se configuraria em um 

retrocesso, visto que os documentos chegaram às escolas como parâmetro advindo 

das instâncias administrativas, e não como proposta previamente discutida entre os 

professores, além de trazer a possibilidade da imposição de conteúdo. 

Para Martins (2008), esta prática significa que o trabalho em sala de aula se 

pauta em padronizações, com idealizações e, em decorrência disso, uma tendência à 
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estereotipia, havendo pouca ou nenhuma sugestão que aponte para uma 

aprendizagem significativa da leitura e da escrita, inserida em situações reais de uso 

da língua escrita, algo que, segundo a autora, vem sendo defendido há mais de duas 

décadas. Com isso, os gêneros textuais seriam impostos, sem qualquer vinculação 

com a realidade e o contexto de vida dos alunos. 

Neste ponto, é preciso dizer que muitos materiais didáticos disponíveis para 

o ensino de Língua Portuguesa, sejam eles livros, apostilas ou outros, trazem 

predeterminação dos textos a serem explorados, de acordo com cada série ou ano 

escolares. A leitura rápida dos conteúdos de coleções de autores de livros didáticos 

revela quase que um mesmo roteiro predeterminado e seguido pela maioria destes 

materiais e, na maioria das vezes, os autores se justificam afirmando que o material 

produzido está de acordo com o PCN de Língua Portuguesa. Ou seja, os 

documentos servem como justificativa para uma padronização e até imposição de 

conteúdos e rotinas a serem seguidas em sala de aula, nas diversas práticas ligadas 

à escrita e à produção de textos. 

As visões aqui apresentadas apontam - como já afirmado anteriormente - 

para a necessidade de aprofundamento teórico por parte dos educadores, para que 

estes efetivamente saibam como proceder em sua prática cotidiana de ensino da 

língua escrita, desde o planejamento dos programas de curso até a escolha dos 

materiais didáticos. No entanto, na maioria das vezes, o que ocorre é a imposição de 

metodologias e de conteúdos de ensino, sem prévia discussão com professores, ou 

ao menos, a criação de oportunidades para que isso aconteça, como por exemplo, 

uma rotina de cursos de formação em serviço, que proporcionasse troca de 

experiências que permitisse a apropriação do conhecimento teórico. 

A partir destas reflexões sobre as dificuldades e os desafios relacionados ao 

ensino da Língua Portuguesa, dentro dos novos pressupostos teóricos, trata-se a 

seguir de uma alternativa pertinente de trabalho pedagógico para o ensino da língua 

escrita. 

No Ensino Fundamental II, a partir das tipologias do narrar, relatar e 

prescrever e expor-argumentar são trabalhados os diversos gêneros textuais 

presentes nessas tipologias, desenvolvendo quatro grandes campos: linguagem e 

sociedade, leitura e escrita, funcionamento da linguagem e produção e compreensão 

oral. 
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As aulas de Língua Portuguesa possuem uma relação direta com os gêneros 

textuais, pois esses textos têm formato próprio, suporte específico, ou seja, têm o 

que os estudiosos chamam de características sociocomunicativas, definidas, 

segundo Bakhtin (2003), pelo conteúdo, a função, o estilo e a composição. Os 

gêneros textuais são uma condição didática para trabalhar com os comportamentos 

leitores e escritores. 

Antigamente, a palavra gênero voltava-se quase especificamente ao campo 

literário e à retórica, porém, atualmente, os gêneros se prendem a diversas esferas 

da produção textual, pois eles evoluíram juntamente com as sociedades e antigos 

gêneros ainda se fazem presentes, enquanto que alguns desapareceram ou deram 

origem a novos.  

Sob esta análise, esta pesquisa reúne autores e ideias com um pressuposto 

epistemológico em comum, que estudem, descrevam e ensinem a linguagem em 

uma concepção sócio-histórica, entendida como interação humana, em elaboração 

constante entre seus interlocutores, na qual a língua seja estudada a partir de suas 

práticas de uso, a partir de elementos de comunicação do cotidiano. 

Assim, entendemos que o trabalho com gêneros textuais é uma forma de 

lidar com as linguagens nos seus mais variados usos cotidianos. Segundo 

Marcuschi (2008), nada do que fazemos está fora de ser algum gênero, nem mesmo 

as conversas rotineiras, os diálogos informais. 

O processo de ensino-aprendizagem através dos gêneros textuais pode ser 

entendido como ferramenta indispensável na socialização, usado para interagir nas 

mais variadas formas de comunicação social. É por meio do texto que o usuário da 

língua, o aluno, desenvolve sua capacidade de organizar o pensamento, de 

transmitir opiniões, de formar conceitos. Nesse sentido, os gêneros textuais 

possibilitam um ensino da língua materna contextualizado com a realidade dos fatos 

que estão acontecendo na sociedade, oportunizando aos professores levarem à sala 

de aula não só atividades gramaticais de Língua Portuguesa, mas sim discursos e 

valores ideológicos que estão na sociedade, permitindo, dessa maneira, que os 

alunos sejam sujeitos participantes do processo e ampliem seus conhecimentos. 

Assim, respaldamo-nos em Bakhtin (2003) e entendemos que as práticas 

discursivas são resultantes das estruturas e processos históricos de uma sociedade, 

surgindo assim novos gêneros de atividades que devem ser levados para a sala de 

aula, resultando em um processo de ensino-aprendizagem com gêneros textuais 
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variados, como a charge, as notícias, a história em quadrinhos, o conto, o discurso 

de formatura, o filme, o jornal. A partir desses gêneros, às vezes retirados de fontes 

diversas, ocorre o processo de ensino-aprendizagem da língua materna. 

Ressalta-se que para que esse processo funcione de forma eficaz, os 

educadores devem buscar estratégias e metodologias capazes de dar suporte a sua 

prática em sala de aula. Assim, por ser um conjunto de atividades desenvolvidas de 

forma organizada para a produção de gêneros textuais, a sequência didática, tema 

descrito a seguir, pode ser uma ferramenta bastante útil para o ensino de Língua 

Portuguesa. 

 

2.4  AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

COM GÊNEROS TEXTUAIS 

 

Entendemos que a rotina em sala de aula requer do professor a estruturação 

e reestruturação através da reflexão sobre sua prática, tanto para pensar suas 

formas de intervenção quanto para estabelecer mudanças significativas no processo 

de ensino, além de propor e promover as reformulações necessárias para 

potencializar a aprendizagem.  

Nessa perspectiva, buscamos encontrar instrumentos para dar suporte a 

nossa inquietação no que toca à prática docente, no sentido de facilitar a 

apropriação dos conhecimentos da produção escrita por parte dos alunos, além de 

contribuir com a mediação do processo ensino-aprendizagem e refletir seus 

resultados. 

Em busca de mudanças em nossa forma de construir o conhecimento na 

sala de aula, apoiamo-nos em Bakhtin (2003) quando afirma que todas as esferas 

da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com 

a utilização da língua. Por isso, buscamos centrar nosso trabalho no ensino da 

produção escrita através do gênero conto, a partir de uma perspectiva ligada às 

práticas, na produção de gêneros textuais escritos. 

Nessa perspectiva, concordamos que o desenvolvimento das atividades não 

deve abandonar um diálogo intencional e proposital no sentido de desenvolvimento 

dos instrumentos semióticos. Para tanto, apoiamo-nos no trabalho sobre sequência 

didática proposto por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). 
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Partindo do princípio de que o conto é um dos gêneros propícios para 

trabalhar a produção de texto nas aulas Língua Portuguesa, a sistematização de 

nosso trabalho ocorreu por meio de uma sequência didática, doravante SD. De 

acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), sequências didáticas constituem 

um conjunto de atividades escolares que são organizadas de maneira sistemática, 

em torno de um gênero textual, seja ele oral ou escrito. Assim, ajudariam o aluno no 

domínio de um gênero. 

Para esses autores, as sequências didáticas são compostas de uma 

apresentação da situação, uma produção inicial, módulos, e por fim, por uma etapa 

chamada produção final, o que pode ser melhor especificado de acordo com o 

esquema a seguir: 

 
Esquema 1: O esquema das sequências didáticas 

 
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98). 

 
Em nossa pesquisa, o conto é o gênero textual trabalhado e é utilizado como 

ponto de partida para explorar aspectos pontuais de dificuldades de grupos de 

alunos, com atividades organizadas por meio da SD. 

Para melhor entendimento do leitor, detalhamos a seguir cada passo da SD 

proposta pelos autores acima. 

A apresentação da situação consiste em descrever de maneira detalhada 

para os alunos a tarefa - o projeto ou intervenção - a ser desenvolvida por eles, ao 

término do estudo, auxiliando o trabalho e a organização do professor. De acordo com 

os autores, a apresentação da situação 

 
[...] é, portanto, o momento em que a turma constrói uma representação da 
situação de comunicação e da atividade de linguagem a ser executada. 
Trata-se de um momento crucial e difícil, no qual duas dimensões principais 
podem ser distinguidas. (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 99). 

 
A primeira dimensão a qual os autores falam é a do projeto coletivo de 

produção de um gênero oral ou escrito, que deve ser proposto aos alunos de 
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maneira clara e explícita. Deve-se dar indicações para que se respondam às 

questões como: Qual é o gênero que será abordado?, A quem se dirige a 

produção?, Que forma assumirá a produção?, e Quem participará da produção? Já 

a segunda dimensão é a dimensão dos conteúdos. Na apresentação da situação, os 

alunos devem perceber a importância dos conteúdos com os quais irão trabalhar. 

A produção Inicial consiste em uma primeira (tentativa de) elaboração de um 

texto oral ou escrito de um determinado gênero textual seguindo as orientações 

apresentadas na apresentação da situação. Essa fase da SD é importante tanto 

para o professor, pois o permite saber um pouco sobre o conhecimento do aluno, 

suas capacidades e potencialidades, quanto para os alunos, visto que podem 

perceber o que já sabem e/ou o que precisam melhorar. No entendimento dos 

autores, 

 
[...] a produção inicial tem um papel central como reguladora da sequência 
didática, tanto para os alunos quanto para o professor. Para os alunos, a 
realização de um texto oral ou escrito concretiza os elementos dados na 
apresentação da situação e esclarece, portanto, quanto ao gênero abordado 
na sequência didática. Ao mesmo tempo, isso lhes permite descobrir o que já 
sabem fazer e conscientizar-se dos problemas que eles mesmos, ou outros 
alunos, encontram. (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 102). 

 
Pode-se dizer que essa etapa funciona como uma forma de avaliação 

(diagnóstica), uma avaliação formativa, visto que os alunos irão desenvolver suas 

capacidades de linguagem gradativamente, apropriando-se dos instrumentos de 

linguagem inerentes ao gênero que irão trabalhar, e que durante esse momento, é 

possível ao docente inferir as melhores maneiras para a condução das atividades 

seguintes, que serão organizadas e divididas em módulos. 

Os módulos são a parte da SD que tratam de trabalhar as dificuldades dos 

alunos encontradas na produção inicial e tratam, também, de dar suporte aos 

alunos, fazendo com que os mesmos superem tais dificuldades. Nesse ponto, o 

trabalho e estudo das competências relevantes ao planejado para a sequência das 

atividades, bem como os instrumentos para a superação das dificuldades 

encontradas são apresentados aos estudantes. 

Ainda conforme com os autores, 

 
A atividade de produzir um texto escrito ou oral é, de uma certa maneira, 
decomposta, para abordar, um a um e separadamente, seus diversos 
elementos [...]. O movimento geral da sequência didática vai, portanto, do 
complexo para o simples: da produção inicial aos módulos, cada um 
trabalhando uma ou outra capacidade necessárias ao domínio de um gênero. 
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No fim, o movimento leva novamente ao complexo: a produção final. (DOLZ; 
NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 105). 

 
Sobre o movimento de a sequência ser complexo, três questões são 

colocadas quanto ao encaminhamento de trabalho sobre problemas isolados, mas 

logo depois tais questões são respondidas: 1) Que dificuldades da expressão oral ou 

escrita abordar? É preciso trabalhar problemas de níveis diferentes, os alunos devem 

ser capazes de produzir textos, e isso requer quatro níveis principais na produção de 

textos: representação da situação de comunicação; elaboração dos conteúdos; 

planejamento dos textos e realização do texto. 2) Como construir um módulo para 

trabalhar um problema particular? Variar as atividades e exercícios, e observando três 

grandes categorias de atividades e exercícios: atividades de observação e de análise 

de textos; tarefas simplificadas de produção de texto e elaboração de uma linguagem 

comum. 3) Como capitalizar o que é adquirido nos módulos? Capitalizar as 

aquisições, realizando os módulos, os alunos aprendem também a falar sobre o 

gênero abordado. 

Por fim, após a etapa dos módulos, tem-se a produção final. A última etapa 

da SD, que consiste na realização do trabalho (ou produção) final, em que os alunos 

podem demonstrar na prática os conhecimentos que foram adquiridos durante todo 

o trabalho, principalmente durante os módulos. 

É importante frisar que, para que a SD funcione com eficácia, é preciso 

atentar para as escolhas pedagógicas, escolhas psicológicas, escolhas linguísticas, 

bem como as finalidades gerais, sobre todo o procedimento de ensino da expressão 

oral e escrita. Deve-se atentar também para a diferenciação do trabalho com a 

escrita e com o oral, onde as diferenças mais importantes são: a possibilidade de 

revisão, a observação do próprio comportamento e a observação de textos de 

referência. 

A proposta apresentada por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) para se 

trabalhar com gêneros é bastante relevante, pois concebe a língua em uma 

perspectiva de linguagem sociointeracionista, fazendo com que o aluno tenha 

consciência sobre aquilo que vai ser abordado em sala de aula, ou seja, que gênero 

ele vai estudar; além de saber para quem ele vai produzir e onde o gênero vai 

circular.  

Nessa mesma perspectiva sociointeracionista de linguagem, a escrita é vista 

como um evento comunicativo, tendo em vista que leva em conta a ativação de 
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conhecimentos e a mobilização de estratégias na produção textual. Koch e Elias 

(2014, p. 34) asseveram que a 

 
[...] ativação de conhecimentos sobre os componentes da situação 
comunicativa (interlocutores, tópico a ser desenvolvido e configuração 
textual adequada à interação em foco); seleção, organização e 
desenvolvimento das ideias, de modo que a garantir a continuidade do tema 
e sua progressão; ‘balanceamento’ entre informações explícitas e implícitas, 
entre informações ‘novas’ e ‘dadas’, levando em conta o compartilhamento 
de informações com o leitor e o objetivo da escrita; revisão da escrita ao 
longo de todo o processo, guiada pelo objetivo da produção e pela interação 
que o escritor pretende estabelecer com o leitor. 

 
Dessa forma, não adianta apenas “escrever por escrever”, é preciso que a 

escrita mantenha uma relação entre o autor e o leitor do texto, estabelecendo, assim, 

uma função comunicativa com valor interacional; algo que, muitas vezes, nas práticas 

pedagógicas de ensino de Língua Portuguesa não ocorre. 

Visto isso, concordamos com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) e 

entendemos que as SD visam ao aperfeiçoamento das práticas de escrita e de 

produção oral. A perspectiva adotada é textual, e leva a diferentes níveis do 

processo de elaboração de textos. As produções envolvem ainda questões de 

gramática e sintaxe, e podemos dizer que os textos produzidos durante a aplicação 

da sequência permitem observar os pontos problemáticos e melhorar as frases e 

orações, por exemplo. Há ainda que se falar sobre a ortografia, pois será normal que 

os educandos cometam muitos desvios, ou erros, os quais serão fonte de 

informação para o professor, pois ele poderá fazer um levantamento dos erros mais 

frequentes e elaborar soluções pra sanar esses erros. Isso engloba a atividade 

essencial de revisão ortográfica, de reescrita do texto, pois os alunos precisam 

escrever com frequência para que consigam desenvolver melhor suas capacidades 

ortográficas. 

Feitas essas considerações sobre texto, produção textual, escrita, gêneros 

textuais e sequências didáticas, discorremos a seguir sobre o conto, gênero textual 

escolhido para a produção e aplicação da intervenção pedagógica. 

 

2.5 O GÊNERO TEXTUAL CONTO 

 

O conto é uma das mais antigas formas de expressão literária, transmitindo 

valores e costumes de geração a geração. A data de sua criação é imprecisa, porém 



43 

sabe-se que sua existência remonta a períodos anteriores à escrita, sendo então 

transmitidos por meio da oralidade. Ou seja, mesmo povos antigos, que ainda não 

detinham o domínio da escrita, utilizavam os contos através da linguagem oral. 

De acordo com Magalhães Júnior (1972, p. 9), o conto “Na forma primitiva, a 

oral, existe até entre os nossos índios, narrando, de modo ingênuo, histórias de 

bichos, lendas e mitos”. É, de maneira geral, de difícil conceitualização, tendo sido 

alvo de muitos estudos ao longo dos anos. O autor afirma que 

 
Numerosas são as definições de conto. Tão numerosas, tão amplas e tão 
concessivas, que Mário de Andrade chegou a citar, em tom de gracejo uma 
que dizia que ‘conto é tudo o que o autor diz que é conto’. [...] A essa 
definição pitoresca poderíamos opor outra, igualmente elástica, mas não 
menos verdadeira: ‘Conto é tudo aquilo que, pela leitura, reconhecemos e 
aceitamos como conto, ainda que o próprio autor nos afirme o contrário’. Não 
há nenhum absurdo nesse enunciado. (MAGALHÃES JÚNIOR, 1972, p. 12). 

 
Tratando sobre um possível conceito, Gotlib (1999) indica que, para Julio 

Casares, há três acepções de conto que Julio Cortázar utiliza em seu estudo sobre 

Poe5: 1) relato de um acontecimento; 2) narração oral ou escrita de um 

acontecimento falso; 3) fábula que se conta às crianças para diverti-las. Para a 

autora, “[...] todas apresentam um ponto em comum: são modos de se contar 

alguma coisa e, enquanto tal, são todas narrativas” (GOTLIB, 1999, p. 11). 

Ainda sobre uma possível conceitualização do conto, Cortázar (1993), 

utilizando-se de uma linguagem poética, porém efetiva, apresenta-nos a seguinte 

passagem: 

 
É preciso chegarmos a ter uma ideia viva do que é o conto, e isso é sempre 
difícil na medida em que as ideias tendem para o abstrato, para a 
desvitalização de seu conteúdo, enquanto que, por sua vez, a vida rejeita 
esse laço que a conceitualização lhe quer atirar para fixá-la e encerrá-la numa 
categoria. Mas se não tivermos a ideia viva do que é um conto, teremos 
perdido tempo, porque um conto, em última análise, se move nesse plano do 
homem onde a vida e a expressão dessa vida travam uma batalha fraternal, 
se me for permitido o termo; e o resultado dessa batalha é o próprio conto. 
(CORTÁZAR, 1993, p. 150). 

 
Assim, ainda que apenas desenhemos um projeto de conceitualização do 

conto em nossa mente, um fato concreto é que ele se tornou bastante popular no 

mundo inteiro, ganhando vários adeptos tanto como produtores/autores, como 

apreciadores, ouvintes/leitores. Outro fato que precisa ser ressaltado é que o conto 

 
5  Edgar Alan Poe, escritor americano que se tornou famoso no século XIX por escrever contos que 

envolviam mistério e terror. Julio Cortázar traduziu, analisou e organizou antologias das obras de 
Poe, além de ter escrito alguns ensaios sobre o referido autor. 
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passou por diversas modificações ou evoluções ao longo dos anos, muitas delas de 

acordo com os acontecimentos ou experiências vividas em cada época. 

Dessa forma, os contos foram se agrupando de acordo com temáticas e 

estilos, criando-se assim, subgêneros como os contos de ação, de ideias, de 

personagens, de cenários, de enigmas, de exemplos, de fadas (muitas vezes 

também chamados de contos maravilhosos), conto fantástico, de terror, etc. 

A finalidade do conto, segundo Magalhães Júnior (1972, p. 10), “[...] é narrar 

uma história, que tanto pode ser breve como relativamente longa, mas obedecendo 

a certas características próprias do gênero”. Essa história tende a provocar no 

leitor/ouvinte um sentimento de curiosidade, indagação, de reflexão e busca do 

entendimento pelo que está se passando, coloca também ao seu alcance não só o 

mundo interior da obra, mas também o exterior. 

Gomes e Almeida (2006 apud SARMENTO; CERISARA, 2004, p. 4) 

conceituam o conto observando os seguintes elementos que o compõe: “[...] enredo, 

um único conflito e clímax, uma história com poucas personagens, tempo e espaço 

reduzidos e um desfecho”. Tais elementos estão associados às características do 

conto, que por sua vez estão diretamente ligadas à sua estrutura e serão 

apresentados no tópico a seguir. 

 

2.5.1 A estrutura narrativa do conto 

 

Quanto à estrutura, o conto geralmente apresenta alguns elementos que são 

essenciais para seu desenvolvimento e, principalmente, para causar efeitos e 

sensações diversas no leitor, como surpresa, espanto, curiosidade, etc. Constituem 

esses elementos, personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Corroboramos 

Pinna (2006, p. 138) quando indica que: 

 
Toda narrativa se estrutura sobre cinco elementos essenciais, sem os quais 
não pode existir. Sem os acontecimentos não se é possível contar uma 
estória. Quem vive os acontecimentos são as personagens, em tempos e 
espaços determinados. Por fim, é necessária a presença de um narrador — 
elemento fundamental à narrativa — uma vez que é ele que transmite a 
estória, fazendo a mediação entre esta e o ouvinte, leitor ou espectador. 

 
Assim, tais elementos se fazem necessários em uma narrativa. E os 

mesmos se fazem presentes no gênero conto. Discorremos um pouco sobre cada 

um deles a seguir. 
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Personagens: são os elementos que dão vida ao conto, que fazem com que 

a história aconteça. Por isso, a importância deles na construção do texto é notória. 

Podem ser pessoas, animais, seres fictícios ou mesmo coisas, objetos. Subdividem-  

-se em personagens principais, aquelas com maior enfoque e destaque na história - 

é onde se enquadra o protagonista, personagem central, principal da história, que ao 

longo da narrativa sofre alguma mudança significativa, seja ela material ou 

psicológica -, personagens secundárias, aquelas cujo papel é menos relevante, são 

coadjuvantes das ações principais; e ainda aquela(s) que vão fazer oposição às 

ações do protagonista, o(s) chamado(s) antagonista(s), criando obstáculos na 

narrativa a fim de impedir que o protagonista saia bem-sucedido em suas ações na 

história. 

Narrador: de acordo com o Dicionário de Latim - Português (2001), o termo 

“narrar” se origina de “narrare”, palavra do latim que significa “dar a conhecer”, 

“contar”, “narrar”, “expor numa narração”. Sendo assim, o narrador é aquele que 

narra, que conta uma história. 

O narrador é a instância da narrativa difusora de um conhecimento, 

transmitindo-o através da narração. É a pessoa que conta uma história. Ele atua como 

mediador entre a ação, ou ações, narrada(s) e o leitor, assumindo, assim, uma 

posição no tocante ao fato narrado (foco narrativo). Essa posição, ou ponto de vista, 

compõe a perspectiva a partir da qual o narrador conta a história. A narração pode ser 

feita em 1ª pessoa ou 3ª pessoa. Em 1ª pessoa, o narrador é uma das personagens, 

sendo protagonista ou personagem secundário. Assim, ele participa dos 

acontecimentos, e apresenta esses fatos ao leitor. Segundo Pinna (2006, p. 161), é 

possível que em uma obra a narrativa possa apresentar 

 
Narrador na primeira pessoa, ou narrador personagem. O narrador é 
também personagem da narrativa, sendo normalmente o protagonista, um 
dos protagonistas (quando existem dois ou mais, normalmente o de maior 
importância no enredo) ou ainda um auxiliar do protagonista, um adjuvante 
cujo papel, apesar de não ser o principal, possui destaque no enredo.  

 
Já na narração em 3ª pessoa o narrador é onisciente. Porém, mesmo 

sabendo de tudo que se passa na narrativa, apresenta uma visão distanciada da 

mesma. É também chamado de narrador personagem, e é através dele que 

conhecemos e sabemos mais sobre as personagens, como seus pensamentos, 

sentimentos, suas intenções, ideias e desejos, que são informados devido à 

onisciência do narrador. Pinna (2006, p. 158) assevera que 
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O narrador na terceira pessoa ou narrador observador é aquele que se 
encontra fora dos acontecimentos que está narrando, possuindo um ponto 
de vista imparcial. Suas principais características são a onisciência — o 
narrador sabe tudo o que acontece na estória — e onipresença — o 
narrador está presente em todos os lugares da estória, a todo momento. 

 
Tempo: retrata quando, na narrativa, a ação se passa, o momento em que 

tudo acontece. Pode ser classificado em cronológico e psicológico. Conforme a 

acepção do termo, o tempo cronológico é marcado pela ordem natural dos 

acontecimentos, tende a descrever os eventos de forma linear e sucessiva. “Chama-

-se cronológico porque é mensurável em horas, dias, meses, anos, séculos” 

(GANCHO, 2004, p. 21). 

Já o tempo psicológico é indicado pela imaginação, pelas emoções, e pelas 

lembranças do passado das personagens, voltando-se para seu mundo interior, e 

estando mais relacionado com os aspectos de caráter sentimental delas. O tempo 

psicológico é, segundo Gancho (2004, p. 21), 

 
[...] tempo que transcorre numa ordem determinada pelo desejo ou pela 
imaginação do narrador ou dos personagens, isto é, altera a ordem natural 
dos acontecimentos. Está, portanto, ligado a um enredo não linear (no qual os 
acontecimentos (estão fora da ordem natural). 

 
Assim, nesse tipo de tempo, os acontecimentos tendem a não seguir uma 

linearidade, e é muito comum o uso de flashbacks, técnica que consiste em uma 

volta ao tempo em situações já vividas pelas personagens num fluxo de consciência. 

Espaço: o lugar onde ocorrem os fatos, as ações. O espaço pode ser físico 

(geográfico), representado por casas, ruas, sítios, praças, cidades, dentre outros; ou 

social, nesse caso, referindo-se às condições sociais e econômicas das 

personagens. O espaço social possibilita situar as personagens na época e no grupo 

social nos quais a história acontece. Gancho (2004, p. 23) enuncia que 

 
O espaço tem como funções principais situar as ações dos personagens e 
estabelecer com eles uma interação, quer influenciando suas atitudes, 
pensamentos ou emoções, quer sofrendo eventuais transformações 
provocadas pelos personagens. [...] De qualquer maneira é possível 
identificar-lhe as características, por exemplo, espaço fechado ou aberto, 
espaço urbano ou rural, e assim por diante.  

 
Observamos assim, que o espaço é bastante importante para a narrativa, 

pois interage diretamente com as personagens ou pode por elas ser modificado. 
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Ressalta-se ainda a possibilidade de os fatos ocorrerem em lugares indeterminados, 

indefinidos. 

Ainda sobre os elementos tomados como essenciais para a narrativa, 

principalmente para os contos, passemos então, agora, à descrição do enredo, 

elemento fundamental que estrutura os momentos da narrativa, como ela se organiza. 

De forma bem geral, os momentos de uma narrativa podem ser organizados da 

seguinte maneira: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou geralmente como 

muitos livros didáticos costumam apresentar: situação inicial, conflito, clímax e 

desfecho. Assim, na introdução encontra-se a situação inicial; o desenvolvimento “[...] 

(ou complicação) é a parte em que a estória toma forma, sendo normalmente a parte 

mais extensa do enredo” (PINNA, 2006, p. 145), é onde surge o conflito; e por fim, 

“Fazem parte da conclusão o clímax (momento culminante da estória) e o desfecho” 

(PINNA, 2006). Detalhamos a seguir cada um desses itens. 

Situação inicial: também chamada de introdução, constitui o começo da 

narrativa, e é, geralmente, o momento em que o narrador apresenta os fatos iniciais, 

revela as personagens, e eventualmente demarca o tempo e/ou espaço, basicamente 

em uma situação de equilíbrio. Conforme Pinna (2006, p. 145), 

 
A introdução (apresentação, exposição ou situação inicial) é a parte do 
enredo que situa o ouvinte / leitor / espectador diante da narrativa. Nela são 
apresentadas as personagens, os acontecimentos até o momento em que a 
estória tem início e a situação presente no momento em que a estória se 
inicia. Muitas vezes, apresenta-se nesta parte também o espaço e o período 
de tempo em que a estória se passa. A introdução coincide, geralmente, com 
o início de uma estória, pois é nela que, tradicionalmente, são apresentados 
os elementos conflitantes e, em seus momentos finais, dá-se início ao conflito. 

 
Essa parte do enredo é bastante importante, pois situa o leitor diante do 

discurso apresentado e daquilo que poderá acontecer na história. 

Conflito: também chamado complicação. É nessa parte do enredo que 

começam a ser instauradas situações-problema, situações nas quais o equilíbrio 

inicial começa a ser rompido. Surgem problemas provocados por algum motivo, 

geralmente causados por algum antagonista. 

Clímax: trata-se do momento de maior tensão da narrativa, aquele no qual o 

conflito atinge seu ápice, ou seja, seu ponto máximo. 

Desfecho: é o último momento da narrativa, e onde se solucionam os 

problemas relatados no conflito. Ressalta-se que o desfecho pode não ser o esperado 

pelo leitor, revelando-se muitas vezes como surpreendente, podendo ser trágico, 
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cômico, triste, alegre, etc., causando assim as mais diversas sensações e emoções 

no leitor. “No desfecho (ou desenlace), há a resolução do conflito e o destino das 

personagens se revela” (PINNA, 2006, p. 146). O quadro abaixo mostra de forma 

breve como se estrutura os momentos da narrativa. 

 
Quadro 5: Os momentos da narrativa 

Situação inicial Conflito Clímax Desfecho 

Começo da narrativa. 
Situação de equilíbrio. 

São apresentados 
alguns elementos, 
como personagens 

(principais e/ou 
secundários), tempo e 

espaço. 

Situação de 
desequilíbrio. 

Problema provocado 
por algum motivo, 

geralmente por algum 
antagonista. 

Momento culminante 
da narrativa. 

Final da narrativa. 
Solução dos fatos 
apresentados no 

conflito. 

Fonte: Adaptado de Pinna (2006). 

 
Os elementos, bem como os itens que compõem os momentos da narrativa 

são bastante peculiares nos mais diversos tipos de contos, inclusive, no conto 

maravilhoso. 

 

2.5.2 O conto maravilhoso 

 

Os contos maravilhosos originaram-se dos contos populares, de tradição 

oral, e são bastante antigos, sendo histórias contadas pelo povo de geração a 

geração. São contos que mostram diferentes situações, mas que tratam, sobretudo, 

sobre aspectos existenciais. Por muitos autores, também são conhecidos e 

mencionados como contos de encantamento ou contos de fadas6. Alcoforado (1985, 

p. 89) afirma que 

 
Os contos de encantamento ou contos de fadas, como são mais 
conhecidos, são aqueles que, partindo de uma indefinição espaço-temporal, 
falam de um herói que parte para uma aventura onde se depara com 
problemas de difícil resolução e, só através da ajuda de elementos mágicos, 
pode superá-los, ser reconhecido como herói e se casar com um 
descendente real. Esse herói dos contos de encantamento pode ser homem 
ou mulher do povo, via de regra, como um príncipe ou princesa que, 
circunstancialmente, e por tempo ilimitado, perdeu sua condição social.  

 
Costumam fazer parte desse tipo de narrativa, personagens como reis, 

rainhas, príncipes e princesas, camponeses, fadas, bruxas, anões, gigantes, 

 
6  Optamos por utilizar o termo conto maravilhoso por este ser o mais frequente nos livros didáticos 

utilizados nas turmas do fundamental II, especialmente nas turmas de 6º ano. 
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monstros, magos, animais e/ou objetos que falam. Além disso, ambientes como 

florestas, campos repletos de flores e árvores, bosques, castelos, e montanhas 

também se fazem presentes nas histórias. Há, ainda, a presença de ações como 

feitiços, encantamentos, transformações ou metamorfoses. 

Foi somente a partir do século XVII que os contos maravilhosos passaram a 

ser reunidos, escritos e publicados. Ao recontar uma história, é comum que algumas 

modificações, bem como algumas adaptações, sejam feitas ao público ouvinte. 

Desse modo, as histórias tradicionais refletem não só o modo de vida, mas também 

o modo de pensar dos povos de distintas épocas e lugares. Segundo Magalhães 

Júnior (1972, p. 10), 

 
Os que reduziram os primeiros contos orais à forma escrita, limitaram-se, 
em geral, a recolher criações anônimas, que outros, mais tarde, ao 
reescrevê-las, à sua maneira, procuraram ampliar, enriquecer e embelezar, 
seguindo à risca o velho provérbio: quem conta um conto aumenta um 
ponto. 

 
Assim, algumas pessoas se dedicaram a recolher e, principalmente, a 

registrar em escritos essas histórias. Surgiram nomes como Charles Perrault (1628-

1703), que se tornou referência no que viria a ser chamado contos de fadas. Uma 

característica do referido autor era a moral da história, que sempre fazia parte de 

seus escritos. 

Em seu livro Histoires ou ontes du temps passé, avec des moralités, 

traduzido em português para Histórias ou contos do tempo passado com 

moralidades, o autor mostra através das histórias que as virtudes são sempre 

compensadas e os maus costumes são sempre punidos, ou seja, as injustiças que 

ocorrem são sempre restauradas e as maldades são vingadas. Tal ideologia sinaliza 

para a prática de boas ações, principalmente para as crianças, assim, elas são 

advertidas, devendo optar pelo caminho do bem. 

Perrault escreveu obras que se tornariam clássicas, como A bela 

adormecida no bosque, Chapeuzinho vermelho, O gato de botas, A gata borralheira, 

dentre outras. 

Já no século XIX, Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-1859) Grimm, os 

famosos irmãos Grimm, realizaram uma coleta de histórias intitulada Kinder und 
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Haus Märchen7, que em uma tradução para o português seria Contos para crianças 

e famílias. Mais tarde essas histórias ficariam conhecidas como contos de fadas. Os 

irmãos Grimm logo fizeram sucesso na Alemanha e no mundo com seus clássicos 

Rapunzel, Cinderela, Branca de neve, O ganso de ouro, dentre outros. Na 

Dinamarca, Hans Christian Andersen (1805-1875) também acabou se destacando 

com O patinho feio, O soldadinho de chumbo, A pequena sereia, dentre outras 

histórias. 

A popularidade desse tipo de história aumentou, e, outros autores também 

registraram grandes obras, como Collodi (1826-1890), com o clássico Pinóquio; 

Lewis Carrol (1832-1898), com Alice No País das Maravilhas, e A Morsa e o 

Carpinteiro; Frank Baum (1856-1919) e seu O Mágico de Oz. Muitos desses autores 

elaboraram histórias baseadas em contos folclóricos e culturais, criando algumas 

“morais de história”. 

No Brasil, o tipo de narrativa dos contos maravilhosos europeus misturou-se 

com narrativas do folclore brasileiro indígena e do folclore africano, algumas dessas 

histórias foram recolhidas e publicadas por Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) 

em sua obra Contos tradicionais do Brasil. Mas o nome de maior destaque é o 

escritor Monteiro Lobato (1882-1948), imortalizado por seus personagens do Sítio do 

pica-pau amarelo. 

Apesar de aparentemente conter variedade estrutural muito abrangente, os 

contos maravilhosos apresentam vários elementos em comum que nos permitem 

identificá-los como tal. No início do século XX, o estudioso russo Vladimir Propp 

(1895-1970), tomando uma obra publicada por Alexandr Afanassiév (1855-1863) 

como Corpus8, pesquisou e identificou algumas características que eram comuns em 

muitos dos contos populares russos. Propp (2001) chamou essas características de 

funções e contabilizou 31 no total. Nas palavras do próprio autor, 

 
Observamos que, na realidade, o número de funções é muito limitado: puderam 
ser isoladas apenas trinta e uma funções. A ação de todos os contos de nosso 
material, sem exceção, e de muitos outros contos maravilhosos provenientes 
dos mais variados povos se desenvolve dentro dos limites destas funções. 
Além disso, alinhando sucessivamente todas as funções, vemos com que 
necessidade lógica e artística cada função se desprende da precedente. 

 
7  A palavra “Märchen” tem origem no alto alemão “Märi”, significando lenda ou fábula, sendo ainda 

um diminutivo para a palavra “Marc”, que significa narrativa ou tradição. 
8  Esse Corpus era composto por 100 narrativas: os contos enumerados de 50-151 da coletânea 

Contos de fadas russos (1855-1863), publicada por Aleksandr Afanássiev (1826-1871) em 8 
volumes com um total de 600 contos. 
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Observamos também que uma função não exclui a outra [...]. Todas elas 
pertencem ao mesmo eixo e não a vários eixos diferentes. (PROPP, 2001, 
p. 36-37). 

 
O conto maravilhoso geralmente inicia-se situando o herói (ou heroína) em seu 

ambiente familiar, no tempo e espaço, e apresentando alguma característica sua. 

Frequentemente atribui ações iguais a personagens diferentes, e isso permite estudar 

os contos a partir das funções das personagens.  

Conforme Propp (2001), é somente depois da situação inicial que vêm as 

funções.  

 
O conto maravilhoso, habitualmente, começa com certa situação inicial. 
Enumeram-se os membros de uma família, ou o futuro herói (por exemplo, 
um soldado) é apresentado simplesmente pela menção de seu nome ou 
indicação de sua situação. Embora esta situação não constitua uma função, 
nem por isso deixa de ser um elemento morfológico importante. [...] 
Definimos este elemento corno situação inicial. (PROPP, 2001, p. 19). 

 
Ressalta-se que dentre todas as funções apresentadas no estudo de Propp, 

destacam-se cinco, que são constantes e indispensáveis à articulação da narrativa 

dos contos maravilhosos: a partida do herói, a tarefa difícil, a ajuda de elementos 

mágicos, o reconhecimento e o final feliz. Segundo Alcoforado (1985), essas 

funções podem passar por arranjos, readaptações e receber novos encaixes, 

organizando-se em novas sequências narrativas e possibilitando uma infinidade de 

rearticulações. A autora afirma que: 

 
Se essa variabilidade de formas, por um lado, dificulta delimitar matriz e 
variante, por outro lado traz para o conto de encantamento complexidade e 
riqueza, tanto a nível da fabulação, como a nível do seu significante. 
Certamente por isso o conto de encantamento, mais do que qualquer outro 
do gênero popular, desencadeia a fantasia em crianças e adultos. 
(ALCOFORADO, 1985, p. 90). 

 
Concordamos com a autora, pois muitas das características que se 

encontram nos contos maravilhosos são perceptíveis em muitos contextos 

socioculturais da vida “comum”, e são reflexos inerentes à própria condição humana, 

estes por sua vez, sempre em transformação, enfrentando desafios a fim de 

encontrar uma autorrealização nos mais variados campos da vida. É uma reflexão 

sobre a própria vida. 

Elaboramos um quadro-síntese com as funções propostas por Propp (2001), 

que pode ser visualizado logo abaixo. 
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Quadro 6: Síntese das funções do conto maravilhoso 

 Função 

I Afastamento 

II Proibição 

III Transgressão 

IV Interrogatório 

V Informação 

VI Ardil 

VII Cumplicidade 

VIII Dano, carência 

IX Mediação 

X Início da reação 

XI Partida do herói 

XII Primeira função do doador 

XIII Reação do herói 

XIV Fornecimento, recepção de meio mágico 

XV Deslocamento no espaço, transferência do herói 

XVI Combate 

XVII Marca, estigma 

XVIII Vitória 

XIX Reparação de dano ou carência 

XX Regresso do herói 

XXI Perseguição 

XXII Salvamento, resgate 

XXIII Chegada incógnito 

XXIV Pretensões infindadas 

XXV Tarefa difícil 

XXVI Realização da tarefa 

XXVII Reconhecimento 

XXVIII Desmascaramento do antagonista 

XXIX Transfiguração do herói 

XXX Castigo, punição 

XXXI Casamento 

Fonte: Adaptado de Propp (2001). 

 
Podemos, ainda, relacionar essas características ou funções, identificadas 

por Propp (2001), com as vivências naturais dos seres humanos, e talvez por isso, 

esses contos perpassaram séculos, continuando vivos e fazendo parte da cultura do 

povo, sendo, até hoje, contados e recontados ao redor do mundo; sendo, também, 

recriados por artistas de diferentes campos de atuação, que dão a eles uma nova 

roupagem. 

Um exemplo disso é que muitas obras foram transformadas em filmes e 

adaptadas para o cinema - vide obras de Walt Disney (1901-1966) - ou mesmo para 

peças de teatro, e servem de inspiração para a criação de outras histórias, mesmo 

que muitas vezes apareçam diferentes versões, com muitas semelhanças em 

relação à narrativa original. Ressalta-se que essa nova roupagem está, quase 

sempre, relacionada com o modo de vida da sociedade, retratando seus hábitos e 

seus costumes. 
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Assim, em uma sociedade onde acreditamos que a educação seja o ponto 

principal de desenvolvimento, é importante que utilizemos todos os meios possíveis 

para que consigamos um ensino de qualidade, o que é possível através da utilização 

dos gêneros discursivos em sala de aula.  

Dessa forma, acreditamos que o trabalho pedagógico com a produção de 

contos pode contribuir para o desenvolvimento escolar do aluno, ampliando sua 

visão e concepções de mundo, pois, o mesmo, à medida que ler e escreve se 

apropria de um repertório cultural oferecido pelas histórias, constrói sentidos, e 

reflete sobre aspectos linguísticos relativos à escrita. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, discorremos sobre o tipo de pesquisa desenvolvida nesse 

trabalho, bem como sobre os procedimentos metodológicos e estratégias utilizadas 

para desenvolver uma intervenção pedagógica de produção textual, objetivando 

ainda evidenciar a importância do trabalho com o gênero conto maravilhoso no 

Ensino Fundamental II. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Este estudo se caracteriza na vertente qualitativa, por acreditarmos que 

enfoca o pensamento reflexivo-investigativo no decorrer do processo de pesquisa. 

Segundo Franco e Ghedin (2008, p. 108), “[...] a metodologia da pesquisa, na 

abordagem reflexiva, caracteriza-se fundamentalmente por ser a atitude crítica que 

organiza a dialética do processo investigativo; que orienta os recortes e as escolhas 

feitas pelo pesquisador”, assim, podemos apresentar tanto o foco como a realidade 

na qual o objeto de estudo faz parte. 

 
À medida que a pesquisa qualitativa favorece que a cotidianidade seja 
percebida, valorizada, mostre-se como geradora e germinadora dos valores 
e papéis sociais, vai possibilitando aos pesquisadores a apropriação das 
relações entre particularidade e totalidade, entre o indivíduo e o ser humano 
genérico, entre cultura e história. (FRANCO; GHEDIN, 2008, p. 62). 

 
Franco e Ghedin (2008) nos ajudam a compreender que a abordagem é 

fundamental para aprofundar o objeto pesquisado, o que nos levou a optar pela 

pesquisa-ação em busca de compreender como a produção escrita, a ser 

desenvolvida através do gênero conto maravilhoso, pode contribuir para o processo 

de ensino e de aprendizagem do aluno do 6º ano do Ensino Fundamental II, na 

escola lócus deste estudo, e assim, proporcionar fundamentos necessários para a 

prática pedagógica de Língua Portuguesa em busca de um ensino de qualidade. 

Esse estudo nos possibilitou trabalhar, através da produção de contos maravilhosos, 

algumas dificuldades dos alunos no que concerne à produção escrita. 

Inicialmente fizemos um levantamento bibliográfico que buscou garantir a 

fundamentação teórica para a análise, e que teve como propósitos: conhecer mais o 

gênero textual conto maravilhoso e instigar sua produção nas aulas de Língua 

Portuguesa. A escolha desse gênero se deu por entendermos que, “[...] para uma 
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história atrair a criança e sua atenção, ela deve, além de entretê-la, despertar sua 

curiosidade e estimular sua imaginação” (BETTELHEIM, 2002, p. 5). Esses 

estímulos estão amplamente contidos nesse gênero textual. 

Apresentamos ainda diferentes formas de utilização da linguagem na 

produção de um conto. Esse levantamento serviu como ponto de articulação entre a 

questão investigada e os eixos norteadores da pesquisa, buscando despertar o 

interesse dos alunos pelo gênero conto maravilhoso, bem como estimular nos 

alunos a prática da escrita, além de contribuir para o debate em torno da proposta 

através dos estudos e pesquisas dos especialistas na área. 

É importante salientar que por meio da pesquisa-ação, de forma a valorizar a 

investigação-ação, considerada por Tripp (2005) como um processo que segue um 

ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da 

prática e investigar a respeito dela: “Planeja-se, implementa-se, descreve-se e 

avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr 

do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação” (TRIPP, 

2005, p. 446). 

O diagrama idealizado por esse autor a seguir indica as fases do ciclo básico 

da investigação-ação: identificação do problema, planejamento da solução, 

implementação, monitoramento e avaliação de sua eficácia. 

 
Esquema 2: Representação do ciclo básico da investigação-ação em 4 fases 

 
Fonte: Tripp (2005, p. 446). 

 
Tal ciclo não exclui o fato de que diferentes tipos de investigação-ação 

possam utilizar processos diferenciados em cada uma das etapas mencionadas e 

obtenham resultados diferentes. O processo utilizado para a investigação depende 

dos objetivos e circunstâncias que serão aplicados. “Tudo afeta o processo e o 
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resultado da investigação-ação. O mais importante é saber que o tipo de investigação-

-ação utilizado deve se adequar aos objetivos, prática, participantes e situações a que 

está exposta” (TRIPP, 2005, p. 446). 

Tripp (2005) define a pesquisa-ação como uma forma de investigação-ação 

que utiliza técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que será tomada 

para melhorar uma prática. Para que a pesquisa-ação tenha êxito em atingir os 

objetivos propostos, é necessário que trate de tópicos de interesse mútuo, como 

detalha Tripp (2005, p. 455), 

 
[...] baseie-se em um compromisso compartilhado de realização da 
pesquisa; permita que todos os envolvidos participem ativamente do modo 
que desejarem; partilhe do controle sobre os processos de pesquisa o 
quanto possível, de maneira igualitária; produza uma relação de custo-         
-benefício igualmente benéfica para todos os participantes; estabeleça 
procedimentos de inclusão para a decisão sobre questões de justiça entre 
os participantes. 

 
Frente ao exposto entendemos o porquê a pesquisa-ação tem sido 

aplicada em diversas áreas de conhecimento: na educação, na comunicação, 

práticas políticas, etc., pois enquanto linha de pesquisa está associada às diversas 

possibilidades de ações coletivas, dirigidas em função da resolução de situações 

problemas ou de objetivos de transformação que se pretenda obter. 

Assim, esta pesquisa é de natureza social e está associada à resolução de 

um problema (dificuldade de escrita dos alunos) em que o pesquisador participa de 

forma cooperativa (professor-pesquisador juntamente com os alunos), discute e 

associa teoria e prática, bem como sugere (e realiza) intervenções sobre a prática 

pedagógica, neste caso, a construção e aplicação de uma SD. 

 

3.2 AMBIENTE DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi realizada com uma turma do 6º ano de uma escola 

localizada no bairro Novo Oriente, no município de Maracanaú, Região 

Metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará. A referida escola foi inaugurada no 

ano de 1999, e recebe o nome em homenagem a um morador do Conjunto Novo 

Oriente, que foi líder comunitário, fundador e Presidente da Associação dos 

Moradores do citado conjunto. 
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Nessa instituição funciona o Ensino Fundamental I e o Ensino Fundamental II. 

Pela manhã a escola tem cerca de 297 alunos, e pela tarde por volta de 249 alunos 

conforme tabela abaixo; segundo dados da escola, os alunos, em sua grande maioria, 

são oriundos de famílias de comunidades locais. 

 
Quadro 7: Quantidade de alunos por turma 

Turmas Matrícula inicial Turmas Matrícula inicial 

1º A 24 1º B 21 

2º A 23 2º B 24 

3º A 31 3º B 29 

4º A 24 4º C 25 

4º B 24 5º B 22 

5º A 28 5º C 20 

6º A 27 6º C 28 

6º B 27 7º B 29 

7º A 32 8º B 29 

8º A 31 9º B 22 

9º A 26   

Total 297 Total 249 

Demanda inicial: 546. Evasão: 0. Número de alunos matriculados: 546 

Fonte: Adaptado de documentos oficiais da referida escola (2019). 

 
A escola dispõe de um grande terreno, muito espaçoso, propício para 

realização de atividades pedagógicas e de lazer, com instalações elétricas, 

hidráulicas e sanitárias em bom estado de conservação e uso, porém algumas 

partes não são tão bem aproveitadas, com vários lugares sendo consumidos por 

uma vegetação não cultivada e sem utilidade, principalmente no período chuvoso, 

no qual cresce mais rapidamente. A gestão contrata um serviço de limpeza em 

determinado período do ano. Com relação ao quadro de pessoal, a escola tem cerca 

de 45 funcionários, sendo que todos os professores são efetivos, oriundos de 

concurso público, 90% dos professores possui pós-graduação. 

Com relação à área construída, a instituição tem uma sólida estrutura, 

contendo doze salas de aula, uma secretaria, uma diretoria, uma sala dos 

professores, uma cozinha, um depósito de merenda, de material escolar e material 

de limpeza, um pátio, uma quadra esportiva, inaugurada em 2015, objetivando 

atender a necessidade de um espaço adequado para a realização das aulas de 

Educação Física, bem como outras atividades esportivas, culturais e de lazer, além 

de servir para eventos para a comunidade local, uma sala de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) para alunos com alguma deficiência comprovada, 

que tem como função complementar e/ou suplementar à formação dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
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habilidades/superdotação, uma biblioteca, com acervo de cerca de 400 livros, um 

laboratório de informática, com disponibilidade de lousa digital, e cerca de 15 

computadores, dois banheiros (masculino e feminino) para os alunos, e adaptados 

para alunos com necessidades especiais, e mais dois banheiros (masculino e 

feminino) para os professores. 

A escola possui muitos recursos materiais de uso pedagógico, tais como: 

livros paradidáticos (infantil, infantojuvenil e juvenil), gibis, livros para pesquisa, 

jornais, revistas, aparelhos de som, televisão, DVD e projetor de imagens, tela de 

projeção de imagens, jogos pedagógicos, caixa acústica, microfone, CDs, DVDs, 

material de consumo (lápis de cor, canetas, canetinhas, lápis de cera, pincéis, papel 

ofício, etc.). 

A comunidade é caracterizada como sendo uma população migrante, 

possuindo perfil socioeconômico de baixa renda e também de renda mediana. 

Nessa localidade, as oportunidades de emprego se dão, principalmente, nos 

setores de atividade econômica, indústria e comércio. Existindo ainda os 

profissionais liberais, bem como trabalhadores autônomos, os que desenvolvem 

suas atividades profissionais na metrópole e os que não tiveram oportunidade de 

trabalho. Muitos residentes do local têm o ensino fundamental incompleto ou não 

tem escolaridade; no entanto, segundo informações da secretaria de Educação do 

município, atualmente todas as crianças estão dentro da escola. Grande parte das 

crianças e dos adolescentes é contemplada pelo Programa Bolsa Família, 

instituído pelo Governo Federal. 

  

3.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Escolhemos uma turma de 6º ano por entendermos que o trabalho com 

contos maravilhosos pode facilitar o processo de aprendizagem no que concerne à 

produção escrita, e por esse gênero discursivo estar incluso em boa parte do livro 

didático que os alunos da referida turma utilizam.  

Ressalta-se que a escola tem três 6º anos, dois pela manhã (A e B) e um à 

tarde (C), e que a aplicação desta intervenção ocorreu no 6º B por ser uma turma 

que os alunos são mais assíduos do que os alunos das turmas A e C, pois 

entendemos que para uma SD ser eficaz para os alunos, estes têm que participar de 
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todas as aulas, pois a ausência em uma delas acarreta prejuízos para o 

entendimento dos conteúdos, e das atividades propostas. 

A selecionada turma é composta por 25 alunos, com faixa etária entre 10 e 

11 anos. No geral, são alunos participativos, mas pecam no quesito comportamento, 

gostam muito de conversar, mesmo desenvolvendo as tarefas que são propostas em 

sala. Sendo assim, utilizamos essa característica da turma como forma de aplicá-la 

no nosso estudo, e melhorar o rendimento dos discentes. 

Além disso, são alunos que gostam de ler, pois estão sempre pegando livros 

de histórias na biblioteca para leitura, e quando questionados se realmente leem, 

dizem que sim, e até resumem o que leram. Vale ressaltar, que na referida escola, 

esse trabalho de leitura de livros de histórias e/ou contos é bem comum nos anos 

anteriores, 4º e 5º anos, por exemplo. 

Assim, levando em consideração toda a proposta deste trabalho descrita 

inicialmente e pensando na melhoria do rendimento escolar dos discentes da turma 

do 6ª B concernente à Língua Portuguesa, foi desenvolvida e aplicada uma SD 

sobre o gênero textual conto maravilhoso. As atividades desenvolvidas durante a 

SD serão descritas detalhadamente no tópico seguinte. 

 

3.4 DESCRIÇÃO DA SD 

 

Conforme descrito anteriormente, nosso trabalho se baseou no modelo 

didático sobre sequência didática proposto pelos autores Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004). Assim, a nossa SD foi organizada e distribuída em 16 aulas de 

50 minutos cada, e finalizada em aproximadamente um mês e meio, objetivando 

utilizar o gênero conto maravilhoso como recurso didático capaz de aproximar os 

educandos de uma realidade escolar mais efetiva, na qual os mesmos atuam como 

autores de seu conhecimento, melhoram sua habilidade escrita, seu rendimento e 

ampliam sua visão de mundo. 

Ao desenvolvermos a SD em sala de aula, para que os alunos da turma 

pudessem apreender e compreender a exposição e a explanação dos conteúdos 

de maneira mais dinâmica e eficiente, utilizamos ambientes auxiliares como a 

biblioteca da escola, e a sala de informática, bem como materiais diversos como 

livros, cadernos, lousa, computadores, caixinhas de som, e data show, este último 

para projetar alguns slides em power point mostrando aportes teóricos e atividades 
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e, assim gerar uma melhor visualização sem deixar o assunto monótono ou 

desinteressante. 

Assim, a primeira aula foi iniciada e teve como propósito apresentar a 

situação inicial, pois, de acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a 

apresentação da situação prepara os alunos para a produção final. Dessa forma, 

com o intuito de resgatar conhecimentos prévios dos discentes e, posteriormente, 

explanar sobre o conto maravilhoso, foram feitas perguntas aos alunos do tipo: 

“Vocês sabem o que é um conto?”, “Já leram algum conto?”, “E o conto 

maravilhoso?”, “Conseguem lembrar a história, e as personagens?”. Aqueles que 

já haviam lido algum conto foram convidados a contar a história, de maneira breve. 

A participação nesse momento foi bastante elevada. Em seguida, foi explicado aos 

alunos que seria realizado um trabalho escolar com eles, uma sequência didática 

sobre o gênero conto maravilhoso, abordando as características, sua finalidade, o 

suporte, sua estrutura composicional, a linguagem, e também sobre os elementos 

da narrativa que o compõe. Assim, foi realizada a leitura de três contos 

maravilhosos previamente selecionados: O pequeno polegar, As três penas, e A 

princesa e a ervilha (Anexo A). Os contos foram projetados no data show. Após a 

leitura dos contos, já na segunda aula, os alunos foram questionados acerca das 

histórias que haviam lido, mostrando suas opiniões sobre o texto, se o haviam 

entendido e gostado dele. 

Antes que terminasse a aula, os alunos foram convidados a irem à 

biblioteca a fim de escolher um livro de contos para levarem para ler em casa. 

Dentre o acervo da escola, os livros foram previamente selecionados pelo 

professor de Língua Portuguesa e pela professora responsável pela biblioteca, 

organizados de forma que haveria livros para todos individualmente. 

A terceira aula foi dedicada ao relato das histórias escolhidas e lidas em 

casa pelos alunos. Essa tarefa não foi obrigatória, e sim voluntária, visto que alguns 

alunos da turma não gostam tanto de se expressar oralmente, e a ideia era que eles 

se sentissem a vontade para relatar a experiência e falar sobre o que leram. Alguns 

alunos expuseram timidamente seus relatos, enquanto outros (vários) alunos 

participaram expressivamente contando sobre o que leram, resumindo a história e 

mostrando seu posicionamento acerca da mesma com bastante entusiasmo. 

Na quarta e quinta aulas foram estudadas as características 

composicionais do gênero conto, primando pelo conto maravilhoso. As aulas foram 
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mescladas ora entre exposição oral, ora entre apresentação de slides através do 

Power point. Foi apresentada a estrutura do texto narrativo, bem como foram 

retomados os conceitos e explicações sobre a tipologia textual, enfatizando a 

narração e a descrição. Foram projetados para análise, para que os alunos 

percebessem com mais clareza, os contos A princesa e a ervilha, e O gato de 

botas (Anexo B). O quadro abaixo mostra uma atividade de identificação dos 

elementos constitutivos dos contos maravilhosos apresentados em sala. 

 
Quadro 8: Elementos da narrativa presentes nos contos maravilhosos 

CONTO 1 

Conto Personagens Tempo Espaço 

A princesa e a ervilha. 
Princesa, príncipe, rei, 

rainha. 
Indeterminado, linear. Castelo. 

Narrador Conflito Clímax Desfecho 

Onisciente. 

A princesa chega ao 
castelo em condições 

que colocam em 
dúvida seu status de 

princesa. 

A rainha, para saber 
se a moça é realmente 

uma princesa, a 
convida para dormir no 

castelo, mas antes 
coloca uma ervilha no 

colchão. 

Comprova-se que a 
moça é mesmo uma 

princesa. E, assim, ela 
casa-se com o 

príncipe. 

CONTO 2 

Conto Personagens Tempo Espaço 

O gato de botas. 

O gato de botas, o 
moleiro, o filho mais 

novo do moleiro 
(Marquês de 

Carabás), o rei, a 
princesa, o feiticeiro. 

Indeterminado, linear. 
Floresta, castelo, 

bosque. 

Narrador Conflito Clímax Desfecho 

Observador. 

Após ouvir da boca de 
seu dono que seria 
devorado, o Gato 

propõe ao rapaz que 
acredite nele, pois ele 

mudará sua vida. 

O Gato acaba 
persuadindo o 
feiticeiro a se 

transformar em um 
pequeno ratinho, 
então o devora. 

O filho mais novo do 
moleiro casa-se com a 

princesa, e o gato 
torna-se um ilustre 

fidalgo. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Pensando na importância dos estudos sobre o conto maravilhoso do autor 

Vladimir Propp (2001), e atentando para o fato de que muitas das histórias escritas 

pelos grandes autores citados surgiram de uma tradição oral, e que muitas 

ganharam novas roupagens ao longo dos anos, sendo adaptadas frequentemente 

para o campo cinematográfico, a sexta aula foi dedicada à exposição de um vídeo, 

no laboratório de informática, sobre a estrutura narrativa em animações Disney, de 

acordo com a obra Morfologia do conto maravilhoso, estudo proposto por Vladimir 

Propp (2001). 
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Imagem 1: Estrutura narrativa em animações Disney - Morfologia do conto maravilhoso, 
Vladimir Propp 

 
Fonte: Youtube (2018). 

 
A aula foi apresentada de maneira mesclada entre a exposição de partes do 

vídeo com explicações acerca de algumas passagens mais técnicas e acadêmicas 

para que os alunos pudessem compreender melhor o que era apresentado. Nessa 

aula, os aprendizes puderam observar características dos contos maravilhosos 

comuns em vários filmes e/ou animações da Disney por eles conhecidas. 

Após todas as explanações apresentadas até esse ponto, foi então proposta 

a atividade de Produção Inicial, momento em que “[...] os alunos tentam elaborar um 

primeiro texto oral ou escrito e, assim, revelam para si mesmos e para o professor as 

representações que têm desta atividade” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, 

p. 101). Então, as duas aulas seguintes foram dedicadas a essa produção, que teve 

como orientação: “De acordo com o que foi apresentado e estudado, crie e escreva 

um conto maravilhoso. Sua história será exposta em um mural de contos, na 

biblioteca, e as melhores serão selecionadas para compor um livreto de contos, que 

fará parte do acervo da biblioteca da escola”. Assim, os discentes foram orientados a 

produzir um conto maravilhoso. 

Com as aulas sete e oito destinadas à primeira produção, ou seja, à 

produção de um conto maravilhoso, os estudantes puderam explorar seu lado mais 

criativo para elaborar suas histórias e escrevê-las. Nessa etapa, foi dada aos 

discentes a escolha de fazer a produção individualmente ou em duplas, pois, de 

acordo com as orientações encontradas no módulo III do Programa de Formação de 
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Professores Alfabetizadores (BRASIL, 2001, p. 17), se os critérios de agrupamento 

forem adequados, 

Esse tipo de agrupamento favorece que os alunos socializem seus 
conhecimentos, permitindo-lhes confrontar e compartilhar suas hipóteses, 
trocar informações, aprender diferentes procedimentos, defrontar-se com 
problemas sobre os quais não haviam pensado. 

 
Os alunos se mostraram bastante interessados e motivados a escrever. 

Mesmo optando por escrever individualmente, a participação foi geral; durante todo 

o tempo destinado à tarefa, os discentes se comportaram bem, fazendo com que 

aquele tempo estabelecido fosse bem aproveitado por eles. Todos os educandos 

que estavam presentes (um total de 19 alunos) entregaram suas produções ao 

término da aula. 

Com base nas produções textuais que os discentes escreveram e 

entregaram ao professor, foi feito um levantamento de erros, ou desvios, de 

naturezas diversas, como por exemplo, de ordem textual e composicional do gênero, 

e assim, foram elaborados dois módulos e utilizados nas quatro aulas seguintes. 

Pois, através da produção inicial, “[...] os pontos fortes e fracos são evidenciados; as 

técnicas de escrita ou de fala são discutidas e avaliadas; são buscadas soluções 

para os problemas que aparecem” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, 

p. 103). 

Visto isso, os módulos foram destinados a trabalhar as dificuldades 

encontradas na primeira produção escrita, com o objetivo de oferecer aos alunos os 

meios necessários para superar as dificuldades, uma vez que 

 
[...] o princípio essencial de elaboração de um módulo que trate de um 
problema de produção textual é o de variar os modos de trabalho [...] Em 
cada módulo, é muito importante propor atividades as mais diversificadas 
possível, dando, assim, a cada aluno a possibilidade de ter acesso, 
através de diferentes vias, às noções e aos instrumentos, aumentando, 
deste modo, suas chances de sucesso. (DOLZ; NOVERRAZ; 
SCHNEUWLY, 2004, p. 105). 

 
Assim, para as próximas aulas foram elaboradas atividades que abordassem 

questões textuais e discursivas do conto maravilhoso, de análise textual, fazendo 

com que os alunos fossem indagados sobre perguntas do tipo: Quem produz o 

conto? Qual o objetivo? O conto chama atenção? É interessante? Por quê? Qual o 

comportamento das personagens? E o narrador? Ele participa da história? Também 

foram abordadas questões linguísticas, para identificação de marcas de 

temporalidade, uso dos tempos verbais; questões sobre a composição do gênero, 
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tais como parágrafos, ordem dos fatos narrados, etc. Todas as atividades 

trabalhadas durante os módulos I e II estão no Anexo C deste trabalho. 

Assim, após as atividades dos módulos terem sido finalizadas, e feitas todas 

as explanações acerca dos conteúdos nelas presentes, e para que os alunos 

pudessem melhorar sua produção textual, observando tudo o que foi estudado na 

apresentação da situação e atendendo ao que foi proposto na produção inicial, as 

aulas 13 e 14 foram dedicadas a produção final. Momento em que os alunos 

produziram um texto no gênero discursivo estudado durante toda a SD. Assim, foi 

observado se os alunos que participaram de toda a SD conseguiram adquirir as 

habilidades para a produção de um conto maravilhoso. 

Vale ressaltar que após a produção final, houve ainda uma última etapa de 

preparação de um livreto, pois como os alunos iam publicar, foi preciso essa ação 

para organizar o material. Tal atividade foi realizada em duas aulas no laboratório de 

informática da escola e envolveu todos os alunos presentes no dia, 17 alunos. 

Devido a um problema recorrente de falta de internet na escola, alguns professores 

não realizam atividades no referido espaço escolar, já que para muitos, tal ambiente 

só tem funcionalidade se tiver acesso à internet, assim, o intuito principal foi 

diversificar o ambiente, e fazer com que o espaço fosse aproveitado da melhor 

forma possível. Visto que muitos alunos não têm tanta habilidade para os comandos 

dos editores de textos instalados nos computadores, como o Word para o Windows 

e o Write, para o Linux, sistemas operacionais dos computadores presentes no 

laboratório, bem como não têm o domínio de todas as funções do teclado, o 

professor do laboratório, assim como o professor de Língua Portuguesa os 

auxiliaram durante toda a aula. 

Terminadas todas as produções, e finalizados todos os ajustes (configuração 

e digitação, por exemplo), os melhores contos foram escolhidos para compor um 

livreto, fazendo parte do acervo da biblioteca da escola, para que outros alunos 

possam, assim, ter acesso às histórias criadas pelos discentes participantes desse 

trabalho desenvolvido nessa instituição de ensino. 

Ao término da intervenção, foi realizada uma análise dos dados da SD, 

possibilitando fazer uma relação entre a primeira produção e a última, a fim de 

observar se os objetivos iniciais foram alcançados e se os resultados foram 

satisfatórios. A análise dos dados é, então, a próxima seção deste trabalho. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nessa parte do trabalho, apresentamos nossa análise dos dados de acordo 

com as produções textuais dos discentes. Conforme destaca Antunes (2010), 

analisar textos é procurar descobrir, entre outros pontos, o esquema de composição; 

a orientação temática, o propósito comunicativo; é procurar identificar suas partes 

constituintes. 

Assim, nessa análise, observamos nos textos produzidos, se os discentes 

utilizaram corretamente os elementos tomados como essenciais para a construção 

da narrativa de um conto. Além disso, observamos também se/quais os aspectos 

que compõem o gênero conto maravilhoso foram utilizados. Ressalta-se que para a 

análise das produções foram levadas em consideração também as funções 

estabelecidas por Propp (2001). 

Para a escolha das produções, foi estabelecido o seguinte critério: 

participação total na SD, ou seja, 100% de frequência dos discentes durante toda a 

SD. Pretendemos observar se os alunos conseguiram avançar na aprendizagem e, 

principalmente, na produção escrita do conto maravilhoso. 

Selecionamos sete produções, que atenderam ao critério proposto, para 

integrar um livreto de contos o qual, conforme dito foi produzido e disponibilizado na 

biblioteca da escola, para leitura e também servir de fonte de pesquisa de outros 

alunos. 

Para a análise, categorizamos os participantes, sendo o aluno 1 (A1), aluno 2 

(A2), assim sucessivamente até o aluno 7 (A7), e chamamos a primeira produção de 

cada aluno de P1 e a produção final de P2. Salientamos que todas as produções 

finais (P2) foram escritas após a aplicação dos módulos da SD. 

Analisando as produções, constatamos que os alunos progrediram bastante, 

principalmente em relação à estrutura textual do conto maravilhoso, pois 

observamos que na produção inicial, alguns alunos fizeram textos que mais se 

aproximam de outros gêneros textuais do que de um conto maravilhoso, e já na 

produção final, os textos melhoraram substancialmente.  

Adiante, apresentamos a produção inicial do aluno 1, seguida de sua 

respectiva análise, depois, a produção final do aluno 1, e sua análise. Em seguida, a 

produção inicial do aluno 2, e sua análise, produção final do aluno 2, e sua análise, e 

assim, por diante. Passamos então a análise das produções dos alunos. 
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4.1 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DE A1 

 

P1 de A19 
 

A praia 
 

Quando eu fui para a praia com meus primos, minha irmã, meus pais, e 
amigos e pessãos que eu não conhecia so o meu pai. No meio do caminho 
da praia a minha irmã tinha provocado. Quando chegamos na praia a minha 
família já tinha arrumado uma mesa e eu tambem ja tinha botado protetor 
solar então fuibrincar. Aconteceu algo estranho, quase afogo na água mais 
algo acho que me sauvo. de pois de muito tempo na praia viemos para 
casa. 

 
O texto A praia, mesmo apresentando algumas das características da 

narratividade do conto: narrador, personagens, tempo, espaço, etc., aproxima-se 

mais de um relato pessoal, no qual o aluno conta um fato marcante ou memorável 

que aconteceu com ele, ou no qual ele estava presente. O texto é narrado em 1ª 

pessoa, não havendo precisão do tempo e descrição das personagens, apenas 

citação das mesmas, além disso, é estruturado em apenas um parágrafo, onde o 

aluno expõe toda a história: alguém vai à praia, diverte-se, quase se afoga, depois 

todos voltam para casa. O desenvolvimento da estrutura típica dos momentos da 

narrativa consoante Pinna (2006) não foi realizado no texto, pois tanto introdução, 

quanto desenvolvimento e conclusão são expostos de maneira muito breve, além 

disso, também não observamos as funções elencadas por Propp (2001)10. 

Consoante Bakhtin (2003), podemos reconhecer um determinado texto como 

pertencente a um determinado gênero por seu conteúdo temático, estilo e 

construção composicional, este último relacionado à estrutura, à organização e ao 

acabamento do texto, assim, tal produção não atendeu à proposta inicial de trabalho, 

pois não encontramos traços característicos de um conto maravilhoso em P1 de A1. 

 
P2 de A1 

 

O rio 
 

A muito tempo atrás, em um reino muito distante, havia um enorme 
castelo onde morava um rei. Era um homem bom, porém os tempos eram 
difíceis e muitas pessoas passavam por necessidades. Muitos achavam que 
uma maldição havia sido lançada sobre o reino porque o rei se opôs às 
vontade de seu irmão, um homem que tinha uma áurea sombria. 

 
9  Visto que os textos digitalizados poderiam ficar não muito nítidos, optamos por apresentá-los aqui, 

na análise, de forma digitada, porém reproduzimos os textos exatamente iguais aos textos originais 
dos discentes, escritos à mão. Contudo, ressaltamos ainda que, por via de dúvidas, os originais 
foram escaneados e encontram-se nos anexos. 

10  Ver funções na página 52 deste trabalho. 
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Próximo ao castelo, às margens de um rio quase vazio, estava um 
garoto cujo nome era Trev, e seus primos que haviam ido buscar água e 
tentar pegar algum peixe para a irmã de Trev, que estava meio adoentada, 
e que passava mal. Trev era respeitado por seus amigos e familiares, pois 
era forte, inteligente e corajoso. 

Trev se afastou um pouco dos outros e seguiu uma voz que ouviu 
chamar seu nome. Olhou com atenção e percebeu que um sapo falava com 
ele. 

- Devo estar ficando louco. Pensou ele. 
- Não está não. Respondeu o sapo. – Você quer que a sua irmã fique 

bem? Então ouça: você precisa ir até o vale das sombras e destruir uma 
pequena árvore de pedra, pois ela é responsável por tudo de ruim que está 
acontecendo no nosso reino. 

Então Trev aceitou a missão, pois sabia que só ele era capaz. Recebeu 
do sapo uma pequena semente, mas não sabia para que ela servia. 

Trev explicou para os outros que precisava sair, então partiu em sua 
missão, sozinho. Caminhou durante horas, exausto e com fome, tropeçou 
em um galho, caiu em um lago e quase se afogou, mas algo estranho 
aconteceu, algo o salvou. 

O irmão do rei já havia percebido o plano e tentou impedi-lo dificultando 
o caminho de Trev, que após caminhar por mais um bom tempo, conseguiu 
chegar até a árvore de pedra. Chegando lá, o irmão do rei o esperava, e 
com um golpe de lança tentou acertar Trev, que desviou rapidamente, e o 
atingiu com um golpe de tronco de madeira o fazendo cair desacordado. 
Trev jogou a semente no chão próximo a árvore, e esta começou a se 
transformar em uma árvore de verdade. 

Com isso, Trev retornou ao reino, ao castelo do rei, e chegando lá 
percebeu que tudo estava mais bonito, o rio estava cheio, e sua irmã estava 
bem de saúde. O rei o agradeceu, lhe deu uma posição de destaque no 
castelo e a paz voltou a reinar lá por muito tempo. 

 
Analisando a P2 do A1, percebemos um texto conciso, porém, mais 

elaborado em relação ao primeiro. Observamos, assim, que os módulos, que 

trataram de questões de análise textual e composicional do gênero, dentre outras, 

oportunizaram o discente a produzir seu texto de forma mais eficaz, pois, consoante 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 106), “[...] realizando os módulos, os alunos 

aprendem também a falar sobre o gênero abordado”. 

Visto isso, notamos que o texto acima apresenta muitas características do 

conto maravilhoso, segue uma sequência linear, com início, meio e fim, e é 

estruturado em vários parágrafos. No início, são apresentadas as personagens 

principais e feita uma breve descrição sobre as mesmas. O tempo é indeterminado, 

iniciado pela expressão “A muito tempo atrás”, e há o predomínio do uso de verbos 

no passado, o lugar onde as ações acontecem é um reino distante, ambientado por 

castelos, vales e rios. O narrador é observador, apenas conta a história, não 

participando dela. 

O texto segue com precisão todos os momentos da narrativa descritos por 

Pinna (2006), as ações se desenvolvem de maneira gradativa, o conflito é retratado 
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através de uma situação que afeta o desequilíbrio da história, uma árvore de pedra 

possivelmente criada pelo antagonista está causando malefícios ao reino, o clímax 

acontece quando o protagonista enfrenta seu opositor, o irmão do rei, e o desfecho 

quando Trev o derrota, estabelecendo a paz no reino. 

A narrativa apresenta, ainda, muitas das funções destacadas por Propp 

(2001), como a partida do herói: Trev se afasta do lugar onde reside por causa de 

uma missão que recebe do rei; a tarefa difícil: o herói, após receber a missão, parte 

em busca da árvore de pedra para destruí-la; separação: o herói, por causa de sua 

partida, separa-se, mesmo que momentaneamente, de seus primos e de sua irmã; 

transmissão de objetos mágicos: na história, a semente é o objeto mágico, entregue 

ao herói para ajudá-lo em algum momento da narrativa, havendo ainda a presença 

de um sapo falante; luta contra o malfeitor e vitória: protagonista luta contra o 

antagonista e o vence; reparação do dano: a quebra do feitiço, ou seja, a árvore de 

pedra passa a ser uma árvore de verdade; realização da tarefa: Trev consegue, 

mesmo com as dificuldades impostas, realizar o que foi solicitado; reconhecimento 

do herói: Trev retorna ao castelo, e todos o recebem agradecidos, o tendo como 

uma figura corajosa, que salvou o reino; recompensa: ao voltar ao reino, consegue 

um bom lugar no castelo do rei, além da saúde de sua irmã ter sido revigorada; final 

feliz: juntamente com a recompensa, o reino obteve paz por muito tempo. 

Por tudo isso, a P2 de A1 é considerada um conto maravilhoso, visto que 

todas essas características são inerentes a esse gênero textual. 

 

4.2 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DE A2 

 

P1 de A2 
 

O anel da maldição 
 

Um dia um menino estava brincando numa rua, naquela rua tinha 20 
casas e um beco sem saída, mas naquela rua só estava sendo ocupada 3 
casas, tinha casa do menino que se chamava Deny morava só com sua 
mãe Matilda, na vizinha morava a Dona Maria e os dois filhos gêmeos 
Gabriel e Gael, e a terceira casa a do lado do beco sem saida, o nome do 
dono era Dracola, e tinha um morcego de estimação e na sua casa tinha o 
tumulo da sua esposa Angela. La na rua chuvia todo o segundo, e as 
arvores não tinha folhas, e eram resecadas. Tinha três tipos de animais que 
morava naquela rua, coelhos, lobos e corujas. Dracola ele tinha um anel 
que amaldiçou Matilda e muitos outros. Jeny enfrentou ele e venceu. A paz 
reinou naquela rua. 
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Com relação ao gênero conto, neste texto, o discente apresenta a situação 

inicial proposta por Pinna (2006), escrevendo uma narrativa linear, com narrador em 

terceira pessoa, apresentando as personagens no início do texto, e fazendo uma 

breve descrição local, basicamente em uma situação de equilíbrio.  

O texto do discente é desenvolvido em apenas um parágrafo, abordando os 

outros momentos da narrativa, conflito, clímax e desfecho, de forma bastante 

resumida.  

Segundo Bettelheim (2002), todos os personagens dos contos maravilhosos 

são mais típicos do que únicos, assim é comum encontrarmos personagens 

característicos em muitas histórias, tais como fadas, anões, duendes, bruxas, etc., 

porém, nessa produção discente não há a presença desses seres, há apenas uma 

referência ao Conde Drácula, personagem de um romance de ficção gótica bastante 

conhecido lançado no final do século XIX. 

Ademais, não observamos as principais funções indispensáveis à articulação 

dos contos maravilhosos de acordo com Alcoforado (1985), a saber: a partida do 

herói, a tarefa difícil, a ajuda de elementos mágicos, o reconhecimento e o final feliz; 

não constatamos, assim, maiores características que classifique o texto P1 de A2 

como um conto maravilhoso.  

 
P2 de A2 
 

O anel da maldição 
 

Um dia, Gael, um garoto órfão curioso e corajoso, que morava em um 
vilarejo, brincava contente, quando de repente começou a escurecer e a 
chover. Gael olhou para o horizonte e avistou um lugar estranho. Algumas 
pessoas vendo a face curiosa dele, falaram para que ele nunca fosse até lá, 
pois era uma região escura, perigosa, e quase abandonada pelo povo. Era 
bem distante do vilarejo. 

Um belo dia, o garoto resolveu brincar e foi andando, andando e 
quando percebeu já estava na região proibida. Em uma espécie de rua sem 
saída, com umas 20 casas, algumas poucas habitadas. Na última casa, lá 
no cantinho mais escuro, e próximo a uma árvore bem alta, morava um 
homem muito estranho, de nome Dracola, ele tinha um morcego de 
estimação. Estava sempre sozinho, e com olhar tristonho. Dizem que 
guardava o túmulo da sua mulher, Ângela, em sua própria casa. Chovia 
bastante, mas as folhas da árvore estavam sempre secas. 

Gael se aproximou da casa, uma enorme coruja tentou impedi-lo, mas 
ele correu e conseguiu se sair dela. A porta da casa se abriu e Gael entrou. 
Assim que entrou, ouviu uma voz trêmula: 

- Quem está aí? 
- Gael é meu nome. Respondeu o garoto. 
Dracola então se aproximou. Gael não sentiu medo. Os dois 

começaram a conversar, e Gael descobriu que Dracola vivia sob um 
encanto lançado pór um mago há alguns anos, e resolveu ajudá-lo. 
Somente alguém puro de coração poderia desfazer o encanto. Essa pessoa 
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deveria levar o anel que Dracola usava até uma fonte, que ficava do outro 
lado do vilarejo, em uma floresta. 

Gael, juntamente com o morcego, parte então rumo à floresta em 
busca da fonte. Durante sua jornada, se depara com alguns obstáculos. Um 
terrível lobo feroz o segue e avança em sua direção. Gael consegue fugir, 
se abrigando em uma espécie de caverna. 

Após um breve descanso, e alívio, uma enorme coruja persegue Gael. 
Ele observa que é a mesma que o atacou na casa de Dracola. Gael tropeça 
em um galho, e cai desacordado, o morcego que o acompanhava o ajuda 
espantando a coruja a fazendo voar para longe. 

Depois de alguns instantes, Gael acorda e segue sua caminhada. Ao 
chegar à fonte se depara com o lobo feroz, mas dessa vez não foge. Os 
dois travam uma luta e Gael consegue arremessar o lobo em uma árvore, 
depois o lobo foge. Gael consegue jogar o anel na fonte, mas nada 
acontece. 

Gael cautelosamente retorna a casa de Dracola, com seu morcego, e 
ao chegar percebe que muita coisa estava diferente. A enorme árvore tem 
folhas grandes e verdes. Ao entrar na sala, Gael percebe que Dracola está 
mudado, aparenta estar mais novo, e feliz. Quando ele olha para o lado, ver 
o morcego que o acompanhou se transformando em uma linda mulher. Ela 
revela para o garoto que ele é filho dela e de Dracola. Todos se abraçam. 
Após isso, todo o vilarejo voltou a ser como antes, e viveram felizes por 
muitos anos. 

 
O anel da maldição é um texto que visivelmente apresenta a estrutura 

narrativa do conto. Na situação inicial, é apresentada uma das personagens 

principais, Gael, com uma breve descrição sobre a mesma. Quando outra 

personagem é mencionada na história, percebemos que o discente manteve a nítida 

referência ao Conde Drácula, porém, utilizou a grafia “Dracola”. 

Expressões de tempo como um dia, um belo dia, depois de alguns instantes 

remetem para um tempo indeterminado, onde não é possível precisar quando a 

história aconteceu, sabendo-se apenas que foi no passado, pois maior parte dos 

verbos são usados no pretérito. O espaço é marcado e restrito, as ações acontecem 

em um vilarejo, e em seus arredores mais distantes, como uma floresta. 

A história é narrada em 3ª pessoa, e é utilizado no texto, mesmo que uma 

vez, o discurso direto. A índole das personagens é determinada por suas ações. 

Segundo Bettelheim (2002), em praticamente todo conto de fadas, o bem e o mal 

recebem corpo na forma de algumas figuras e de suas ações, e justamente por 

conta de suas ações na história, percebemos quem é o protagonista e o antagonista. 

Este último se materializa nas formas dos desafios, como o lobo feroz, e a enorme 

coruja. 

A linearidade de acontecimentos corrobora os momentos da narrativa 

descritos de maneira detalhada. Na situação inicial, temos a apresentação da 

personagem Gael e, de certa forma, sua localização na história. No 
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desenvolvimento, que, conforme Pinna (2006), é a parte mais extensa da narrativa, 

temos os acontecimentos sendo elencados um a um, Gael saindo para brincar, mais 

adiante chegando à casa de Dracola, encontrando-o, conhecendo-o e partindo em 

uma missão. Reconhecemos o clímax quando Gael está prestes a encontrar a fonte, 

e novamente tem que enfrentar inimigos, como o lobo e a coruja. Já o desfecho é 

percebido nas últimas ações da história. Gael realiza a missão, retorna a casa de 

Dracola, conhece e reconhece sua mãe, bem como seu pai. 

Com relação às funções elencadas por Propp (2001), observamos e 

reconhecemos várias delas na narrativa em questão. Elencamos algumas, não na 

ordem em que aparecem, pois conforme Propp (2001) elas podem variar em 

incidência e nas formas de articulação. Proibição: o protagonista ou herói recebe 

uma proibição, Gael é advertido pelas pessoas a não ir para além do vilarejo; 

Transgressão: Gael não ouve os conselhos das pessoas e acaba indo para longe; 

partida do herói: Gael, após conversar com Dracola, parte em uma missão, a fim de 

ajudá-lo; tarefa difícil: chegar do outro lado do vilarejo, em uma floresta onde há uma 

fonte, para jogar um anel dentro dela; transmissão de objeto mágico: apresenta-se 

aqui na própria figura do morcego, que ajuda o protagonista em sua tarefa, havendo 

ainda, a metamorfose que se realiza quando o morcego se transforma na mãe de 

Gael; salvamento: o morcego ajuda Gael algumas vezes, e o salva da coruja; luta 

contra o malfeitor e vitória: conforme dito, nessa história o antagonista se apresenta 

na forma de animais que tentam atrapalhar o protagonista, mas Gael os vence; 

realização da tarefa: Gael, após vencer os obstáculos e os inimigos, consegue 

realizar a tarefa; reparação do dano: a quebra do feitiço acontece, e Dracola volta a 

ser quem era antes, bem como sua esposa volta a ser uma mulher; regresso: Gael 

retorna ao seu lugar de origem; recompensa: Gael retorna a casa de Dracola, e fica 

sabendo que ele é seu pai, e que Ângela, o morcego, é sua mãe, ou seja, para 

quem era órfão, até então, Gael ganhou uma família. Tudo caminha para o final feliz, 

quando todos se abraçam, e todo o vilarejo volta a ser como antes e eles vivem 

felizes para sempre. 

Visto isso, notamos que os módulos realizados ajudaram o aluno a melhorar 

sua produção textual. Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 106) pontuam que 

realizando os módulos os alunos “[...] constroem progressivamente conhecimento 

sobre o gênero”. Assim, a P2 de A2 é caracterizada como um conto maravilhoso, 
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pois todas as características descritas acima estão relacionadas ao gênero textual 

em questão. 

 

4.3 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DE A3 

 

P1 de A3 
 

A menina das palavras 
 

Há muito tempo atras existiu uma garota muito bonita ela morava em 
um reino feichado que era muito distante da cidade, porém havia uma 
maldição que foi jogada quando era recém-nascida sua mãe percebeu isso 
quando viu que ela não entendia o que escrevia foi então um dia sua mãe 
viu a garota brincando e ela percebeu que havia uma bruxa de trás da 
árvore ela achou, bem estranho. Mas não pensou em nada ruim mas aparti 
daí ela teve um sonho revelador pois nesse sonho contava um motivo da 
bruxa observa sua filha 

E nesse sonho contava o porque a garota não conseguia ler palavras, 
enteder historia, escrever algu. 

 
Nas produções textuais realizadas pelos discentes, comprovamos a 

evolução deles com relação à apreensão e aprendizagem das características do 

conto maravilhoso, pois se percebe a apropriação da linguagem nas histórias, a 

utilização dos elementos presentes nas mesmas, os diálogos, bem como outros 

itens, que também foram devidamente utilizados pelos alunos. 

Um exemplo do que foi dito pode ser notado em A menina das palavras, na 

qual o aluno apresenta as personagens, descrevendo a protagonista, e fazendo 

menção ao lugar onde mora, um reino. O narrador é observador, e apenas descreve 

os fatos. A expressão há muito tempo atrás retrata imprecisão do tempo, e apesar 

de as ações não serem detalhadas, observa-se uma linearidade de acontecimentos, 

porém dispostos em apenas dois parágrafos. 

De acordo com Propp (2001), um conto maravilhoso consiste no desenrolar 

de narrativa ocasionada por uma malfeitoria, apresenta na história o envolvimento 

de magia, encantamento, ações que não são explicadas pela razão. Esses 

elementos são perceptivos em P1 de A3. 

Outros traços característicos do conto maravilhoso também são observados 

nessa produção discente como a magia ou feitiço, bem como a presença de 

personagens como a bruxa. Os momentos da narrativa, tais como conflito e clímax 

não foram desenvolvidos de forma mais detalhada, até mesmo o desfecho ficou 

bastante vago, não mostrando ao leitor detalhes das ações. 
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Observamos pouca pontuação, mas isso não atrapalhou o entendimento da 

história. Após os módulos, o aluno desenvolveu esse texto, e o resultado final ficou 

bastante satisfatório, conforme pode ser visto a seguir.  

 
P2 de A3 
 

A menina das palavras 
 
Há muito tempo atrás, existia uma garota muito bonita, que morava em um 
reino fechado, distante da cidade, onde todos eram muito inteligentes. Ela 
tinha aproximadamente 14 anos e, não sabia ler, nem escrever. 
Um dia, quando ela ainda era bem pequena, e estava brincando lá ao longe 
no quintal, sua mãe avistou a imagem de uma mulher segurando as mãos 
de sua filha e quando gritou pela garota, essa mulher sumiu entre as 
árvores. A mãe da garota achou bem estranho. A partir daquele dia, a 
garota não conseguiu aprender a ler nem a escrever. 
Em uma noite, a mãe da garota teve um sonho e através dele ela entendeu 
o que havia acontecido com sua filha. Um pássaro muito bonito e de penas 
brilhantes apareceu e contou que sua filha estava sob um encanto colocado 
pela mulher da floresta, que julgavam ser uma bruxa. Para que esse 
encanto fosse quebrado, a menina deveria ir até um bosque, além da 
floresta, encontrar a mulher e segurar em suas mãos. 
No dia seguinte, a garota partiu em busca da bruxa, seguindo viagem até o 
bosque. No caminho, se deparou com algumas armadilhas. Uma serpente 
quase que pica uma de suas pernas, mas ela se esquivou e conseguiu fugir. 
Logo depois, um vento muito forte quase a arremessa para um desfiladeiro, 
porém, com muita agilidade, ela conseguiu escapar. 
Finalmente a garota conseguiu chegar ao bosque. Lá, ela avista a mulher 
da floresta, mas cansada, não consegue chegar até ela. De repente ela teve 
uma ideia. 
- Olá! Preciso entregar isso a você. Disse a garota, fingindo segurar alguma 
coisa, e se escondeu atrás de uma árvore. 
- Quem é você? Perguntou a mulher. – Espere! Estou indo. Continuou. 
Então ela se aproximou, e rapidamente apareceu atrás da garota, que ficou 
muito assustada. Nesse momento, o pássaro apareceu novamente 
refletindo uma luz forte que quase cega a bruxa. Nesse instante, a garota 
agarrou as mãos da mulher e nisso olhou para a roupa dela e conseguiu ler 
a mensagem: ‘Ler e escrever: Vida’. Nisso, as duas caíram no chão 
desacordadas. 
Quando a garota despertou, estava sozinha. Voltou para casa, encontrou 
sua mãe, deu um abraço bem forte nela e contou o que tinha acontecido. A 
partir daquela dia, ela conseguiu ler e escrever tudo o que queria e viveu 
feliz para sempre. 

 
A menina das palavras é um conto maravilhoso, pois apresenta uma 

situação que mesmo se baseando em algo da vida comum, perpassa a realidade. A 

incapacidade de ler e escrever ocasionada por algum tipo de magia. Há o 

encantamento, já que ocorrem fatos incomuns, desencadeados por algum tipo de 

magia, um pássaro brilhante refletindo uma luz forte, o segurar de mãos da bruxa. 

Mesmo o discente não apresentando paragrafação em seu texto, isso não 

comprometeu o entendimento da história. O conto segue a estrutura padrão do 

gênero em estudo, consoante Pinna (2006). A situação inicial, que mostra a 
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protagonista da história, uma garota bonita, porém, que não sabia ler nem escrever, 

e que morava em um reino distante; a complicação, que se inicia quando a mãe da 

garota percebe que algo de estranho aconteceu com sua filha, e quando ela teve um 

sonho através do qual constatou o que pensava, que sua filha estava sob um 

encanto, daí as ações vão acontecendo, até que a garota irá se encontrar com a 

bruxa para tentar desfazer esse encanto chegando ao clímax nesse momento, e o 

desfecho quando o conflito é solucionado, ou seja, o encanto é desfeito, e a garota 

retorna para casa, agora sabendo ler e escrever. 

Nessa história o tempo é indeterminado, iniciado pelo dêitico Há muito 

tempo atrás, e contendo outros como um dia, em uma noite, no dia seguinte, há 

predominância de verbos no passado, existia, sumiu, partiu, etc. O espaço é 

demarcado por um reino, rodeado por uma floresta. 

O narrador é observador, não participa da história, apenas a apresenta ao 

leitor. A quantidade de personagens é reduzida, limitando-se a uma garota, que é a 

protagonista da história, mas que não se sabe seu nome, sua mãe, um pássaro e 

uma bruxa. 

Reconhecemos em P2 de A2 várias das funções elencadas por Propp 

(2001) e destacamos as principais delas de acordo com Alcoforado (1985), a partida 

do herói, quando a garota parte para a floresta em busca da bruxa para conseguir 

desfazer o encanto; a tarefa difícil, essa se resume ao fato de a garota ter que 

encontrar a bruxa e conseguir segurar nas mãos dela; a ajuda de elementos 

mágicos, nessa história o elemento mágico presente é o próprio pássaro, que 

aparece duas vezes, uma no sonho da mãe da garota para falar sobre o encanto, e 

outra para ajudar a garota a conseguir realizar sua tarefa; o reconhecimento, que se 

realiza pela consagração do herói (ou heroína); e o final feliz, quando a garota 

retorna ao seu lar, com o encanto desfeito, e com a felicidade garantida. 

Assim, elencamos as cinco funções constantes básicas do conto 

maravilhoso presentes nessa produção discente. 

 

4.4 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DE A4 

 

P1 de A4 
 

Nem o mal nos separa 
 
Era uma vez... 
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2 irmãs que ao nascerem, uma tinha cabelo mágico e a outra era chamada 
de "inútil” pela mãe, o pai ao não gostar disso quis divórcio, a “inútil” quis 
morar com o pai, já a de cabelo mágico foi morar com a mãe, então cada 
uma recebeu um nome. 
A de cabelo mágico recebeu o nome de: Alice 
É a chamada “inútil” foi chamada de Rebeca. 
A Alice teve uma vida de “princesa” pois todas as pessoas do mundo queria 
dar dinheiro a ela, só para baterem foto com ela. 
Já Rebeca não teve a mesma sorte, o pai dela era padeiro e tinha a ajuda 
de Rebeca. 
A mãe de Alice era egoísta é queria tudo para ela, já o pai de Rebeca só 
queria o bem ao próximo. 
Então chegou o dia em que Rebeca e Alice faziam 15 anos, ao Baile de 
Alice seria tudo lindo, a mãe dela convindou todas as pessoas para se 
gabar com a festa, então o pai de Rebeca soube disso, é Rebeca também, 
então Rebeca pediu ao pai para ir, e ele sem jeito só disse: 
- Filha essa festa não serve para você! ela é só de pessoas ricas. 
é Rebeca com tristesa no coração disse: 
- Porque pai? Já que eu não vou ter festa poderia pelo menos ir a festa 
dela. E o pai com muita dó deixou ela ir. Então Rebeca pegou vários tecidos 
é fez um vestido que ficou lindo. Horas se passaram é chegou a hora do 
baile. 
Rebeca ficou de boca aberta ao ver o castelo, então a mãe de Alice 
reconheceu Rebeca, então a mãe de Alice ficou furiosa e deu um impurrão 
em Rebeca, ao impurra-la saiu algo tipo fogo das mãos dela após Alice 
chegar viu isso acontecer é lançou seu cabelo para puxar Rebeca, Então 
Rebeca é Alice se reconheceram. A mãe quis lançar magia nas duas, mas 
elas se uniram e derrotaram a mãe de Alice. 
Após isso elas foram para casa do pai delas é moraram juntas por 50 anos. 

 
Segundo Marcuschi (2008), todo gênero tem uma categoria cultural, uma 

forma de ação social, um esquema cognitivo, bem como uma estrutura textual, 

ligada à forma de composição do texto. Ela é, pois, a organização e o acabamento 

do enunciado, do texto como um todo. Com relação a esse aspecto, encontramos 

em P1 de A4 uma estrutura textual bastante característica do conto maravilhoso. 

Tais características serão descritas a seguir. 

As personagens são apresentadas ainda na situação inicial da história e 

descritas de maneira sucinta. Os fatos são narrados em 3ª pessoa, por um narrador 

observador, que não participa dos acontecimentos, apenas narra a história para o 

leitor. 

A história se inicia com a expressão Era uma vez indicando imprecisão de 

tempo, já o espaço é limitado sendo descrito apenas um castelo fazendo parte da 

ambientação. Um dos traços característicos dos contos maravilhosos também se faz 

presente nessa história, a presença de poderes mágicos, e uma nítida referência a 

um conto maravilhoso conhecido, uma garota que é rica, mas que por algum motivo 

é distanciada dessa condição, e que após o conflito, e resolução do mesmo, 

recupera sua condição inicial. 



76 

O texto, apesar de conter vários desvios de ordem gramatical, e não 

apresentar paragrafação, é bem desenvolvido, apresenta discurso direto em alguns 

momentos, faz uso de uma linguagem simples, e apresenta os elementos da 

narrativa propostos por Pinna (2006), personagens, enredo, narrador, tempo e 

espaço. A produção final desse discente atendeu à proposta solicitada, e o resultado 

também ficou satisfatório. 

 
P2 de A4 
 

Nem o mal nos separa 
 
Era uma vez duas irmãs, que pouco tempo depois de nascerem, foram 
separadas. Uma ficou morando com a mãe, tinha os cabelos enormes, 
avermelhados, era muito comunicativa, seu nome era Alice; e a outra, ficou 
morando com o pai. Essa era mais retraída, e era chamada por muitos de 
‘inútil’, porque era meio desastrada. Ela tinha o nome de Rebeca. 
Alice teve uma vida de princesa, e era. Vivia em um castelo, com sua mãe. 
Estava sempre rodeada de pessoas. Todos gostavam dela, e isso não 
agradava sua mãe. Já Rebeca não teve essa ‘sorte’, ajudava seu pai na 
venda de frutas na feira do vilarejo. Trabalhavam bastante, levavam uma 
vida simples. 
Então se aproximava o dia em que Alice faria 15 anos. Ela resolveu 
convidar as amigas e todas as garotas do vilarejo. Rebeca também recebeu 
o convite e pediu ao pai para ir, que respondeu meio sem jeito: 
- Filha, esta não é uma festa para você. E Rebeca perguntou: 
- Por que, pai? Já que não vou ter festa, poderia pelo menos ir a festa dela, 
seria como se fosse minha festa também. 
Mesmo assim, o pai não concordou. Mas Rebeca, às escondidas, pegou 
uns tecidos, e pediu a uma amiga para fazer um vestido para ela, que ficou 
muito bonito. 
Chegou então o dia da festa. Rebeca saiu sozinha, chegando lá, ficou 
encantada com aquele lugar onde Alice morava. Quando todos estavam no 
salão, a mãe de Alice avistou Rebeca, próxima a uma janela, então se 
aproximou dela e a empurrou. Alice estava perto, viu aquela cena, jogou 
seus cabelos enormes e conseguiu segurar Rebeca e a puxar de volta. 
Meio intrigada, Alice perguntou: 
- Mãe, por que fez isso? Você iria matar a garota! 
A mulher respondeu: - Primeiro que não sou sua mãe. Já estou cheia de 
você e de todos. Durante todo esse tempo você só me trouxe raiva. Essa 
garota é a maldita de sua irmã, que chegou para me atormentar. 
A verdade é que a mãe das garotas morreu ao dar a luz a elas. A mulher 
que criou as garotas era uma criada, que morava no castelo, e era uma 
aprendiz de feiticeira, que havia preparado uma porção de encantamento. 
Ela se aproximou do pai das meninas, e com a porção, o ‘conquistou’, com 
um plano bem arquitetado, fez com que ele saísse do castelo tempos 
depois, acusado de ter matado a esposa. Por conta da porção que havia 
tomado, ele não se lembrava de nada, fugiu, mas levou uma de suas filhas. 
Ao ver a mulher às gargalhadas contando aquela história, todos ficaram de 
boca aberta. Ela então tomou uma porção e se transformou em um grande 
bicho e partiu para atacar as garotas. O pai, que havia seguido Rebeca, e 
estava entre as demais pessoas, vendo aquilo sentiu algo forte, correu, 
agarrou o bicho e se jogou pela janela com ele. Alice novamente jogou seus 
cabelos e conseguiu segurar o homem, o puxando para cima, mas deixando 
o bicho cair. Ao cair no chão, o bicho desapareceu em meio a um pequeno 
nevoeiro que se formou. 
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Então, após aquilo, todos se abraçaram, pai e filhas. Após aquela noite, o 
pai retornou para seu castelo junto com Rebeca e Alice ficou muito contente 
e emocionada. Eles moraram juntos e viveram felizes por muito tempo. 

 
Nessa história, os elementos da narrativa são apresentados ao leitor. A 

quantidade de personagens é limitada, restringindo-se às irmãs Alice e Rebeca, ao 

pai das garotas sendo estes as personagens principais e a suposta mãe, que é na 

verdade uma feiticeira, a antagonista. 

Toda a história é narrada em 3ª pessoa, por um narrador observador, que 

segundo Pinna (2006), é um narrador que se encontra fora dos acontecimentos, mas 

sabe de tudo que se passa na história. 

O espaço, lugar onde ocorrem os fatos, é físico, é retratado por um castelo, 

onde Alice morava, e por um vilarejo, onde Rebeca vivia com o pai. Segundo 

Alcoforado (1985), a presença de um espaço preparado e apresentado no início do 

texto introduzido pela expressão Era uma vez representa o traço mais característico 

do conto maravilhoso.  

Além da típica expressão citada acima, outras expressões como Então se 

aproximava o dia, Durante todo esse tempo, Chegou então o dia denotam um tempo 

indeterminado. 

O enredo que estrutura os momentos da narrativa é bem descrito. Assim, 

temos a situação inicial, onde são apresentadas as personagens, duas irmãs que 

foram separadas ainda pequenas, uma ficou com o pai, e outra com a (suposta) 

mãe. 

A complicação acontece quando se inicia o conflito, Alice está prestes a 

completar 15 anos e resolve fazer sua festa convidando todas as garotas do vilarejo 

para ir ao castelo. Rebeca se interessa para ir também, e mesmo contra a vontade 

do pai, ela vai. 

O clímax acontece quando, no salão, a feiticeira tenta matar Rebeca, Alice 

descobre que a garota é sua irmã. E logo em seguida, o pai das garotas trava uma 

luta contra a feiticeira, quase morrendo, e sendo salvo por Alice. 

Já no desfecho, temos a solução para o conflito. Após vencerem a feiticeira, 

a família passa a morar junto no castelo e tudo fica bem. 

Há de se ressalvar que a P2 de A4 também agrega várias das funções 

elencadas por Propp (2001) como a partida do herói, quando Rebeca sai de casa 

mesmo contra a vontade do pai para ir ao aniversário de Alice no castelo, e nesse 
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sentido duas outras funções ocorrem nessa situação: a proibição, o pai não deixa 

Rebeca ir ao aniversário, e a transgressão, quando Rebeca desobedece a vontade 

de seu pai; a ajuda de elementos mágicos, que se configura através dos cabelos 

enormes e avermelhados que Alice utiliza para salvar Rebeca, e seu pai, ocorrendo 

nesse evento mais uma função, o salvamento. 

Observamos também as funções: a luta contra o malfeitor e vitória, nesse 

conto o antagonista se apresenta na forma da feiticeira e trava uma luta contra as 

personagens principais sendo derrotada, reparação do dano: a feiticeira é vencida, e 

Alice (re)conhece sua irmã e seu pai; regresso: o pai e Rebeca retornam ao seu 

lugar de origem e retomam suas condições sociais iniciais; o reconhecimento, que 

se realiza pelo fato de as três personagens se verem novamente como família e 

ficarem juntas; e o final feliz, quando todo o conflito se resolve, e tudo volta a ser 

como antes. A expressão e viveram felizes por muito tempo dá a ideia de 

tranquilidade, e de felicidade. 

Sendo assim, por tudo exposto sobre essa produção discente, 

reconhecemos a P2 de A4 como um conto maravilhoso. 

 

4.5 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DE A5 

 

P1 de A5 
 

O amigo 
 
Era um dia de domingo quando eu falei para minha mãe que tinha sonhado 

com meu primo passou 10 minutos eu escutei uma zoada... e meu vovô foi 
abri o portão era meu tio com meu primo nessa hora eu estava lendo um 
livro então perguntei a minha mãe 

- ô mãe posso brincar com meu primo? 
e ela respondeu: - podi. e de repente tudo ficou escuro era noite e antes 
tinha assistido um filme de terror de repente vimos um clarão na janela era a 
luz do carro do meu tio que tinha vindo buscar meu primo. 

 
O texto O amigo, mesmo iniciando com uma frase que indica uma 

imprecisão cronológica sendo referenciado apenas por um dia da semana, Era um 

dia de domingo, apresenta mais as características de uma crônica, é curto, de 

linguagem simples - o que aproxima o texto do leitor -, descreve fatos da vida 

cotidiana, faz uso da oralidade na escrita e também do coloquialismo na fala das 

personagens. O texto é escrito em 1ª pessoa, apresenta mais de um parágrafo, 

contendo uma situação inicial, porém com conflito, clímax e desfecho super 

reduzidos. O aluno descreve uma situação bem simples de acontecer do dia a dia de 



79 

uma criança. Porém, em alguns momentos a má caligrafia (conforme texto original) e 

a pontuação inadequada comprometem o entendimento do texto. 

Segundo Alcoforado (1985), os contos maravilhosos são aqueles que, a 

partir de uma indefinição espaço-temporal, falam de um herói que parte para uma 

aventura se deparando com problemas difíceis de serem resolvidos e, só através da 

ajuda de elementos mágicos pode superá-los e ser reconhecido como herói. Não 

constatamos isso nessa produção discente. 

No geral, não observamos traços característicos dos contos maravilhosos na 

produção textual acima, principalmente no que diz respeito às funções mencionadas 

por Propp (2001). 

 
P2 de A5 
 

O amigo 
 
Era uma vez um garoto que se chamava Zach, morava com sua mãe em 
uma vila muito distante da cidade. Em um belo domingo, Zach falou para 
sua mãe que havia sonhado com um amigo, e que nesse sonho eles 
passavam por algumas aventuras. 
Minutos depois o garoto ouviu um barulho próximo ao jardim de sua casa. 
Quando ele olhou pela janela, viu que era seu amigo, estava montado em 
um cavalo. Zach correu até sua mãe e falou animado: 
- Mãe, posso ir brincar com meu amigo? Ela está lá fora. 
A mãe ficou intrigada, pois não tinha visto ninguém lá fora, e por isso 
mesmo respondeu que ele não poderia ir, até porque já era tarde também. 
Mas Zach era teimoso, conseguiu sair escondido e chegou até seu amigo, 
montou o cavalo, e quando o cavalo partiu em disparada, tudo ficou escuro 
e silencioso. 
Quando o cavalo parou, Zach abriu os olhos e percebeu que estava 
montado sozinho no cavalo, e que estava em um lugar bem diferente. Era 
um bosque, com montanhas por perto, árvores altas e riachos com água 
limpa e clara. Ele desceu do cavalo e foi lavar o rosto em um riacho, porém 
quando se aproximou, um enorme animal muito feroz saiu de dentro do 
riacho. Parecia uma quimera. 
Zach correu, montou o cavalo e fugiu, mas o feroz animal o perseguiu 
cuspindo bolas de fogo por todos os lados. O cavalo, porém, foi mais ágil e 
sumiu pelo bosque deixando o animal para trás. 
Zach cavalgou por algum tempo, e começou a ficar preocupado, pois não 
sabia onde estava nem como voltar para casa. Para piorar a situação, a 
quimera apareceu novamente e perseguiu o jovem Zach e seu cavalo os 
encurralando próximo a uma caverna. No momento que o animal feroz 
cuspiu uma bola de fogo, Zach ouviu sua mãe chamar seu nome, olhou 
rapidamente para o lado e viu uma fada falar: 
- Entre na caverna, Zach! 
Ele rapidamente saltou com o cavalo para dentro da caverna desviando do 
ataque do bicho. Nesse momento tudo ficou escuro e silencioso. 
A mãe de Zach chegou ao jardim e viu seu filho caído tentando levantar. 
Correu até ele e perguntou desesperada o que houve. E Zach respondeu: 
- Não foi nada, mãe. Apenas uma pequena aventura nesse dia de domingo. 
Então ele abraçou sua mãe, e os dois entraram na casa. 
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O amigo é um conto maravilhoso, porque também expõe uma situação que 

perpassa a realidade, Zach sonha com um amigo, o qual aparece logo em seguida, 

e em um cavalo ele viaja para um mundo de fantasia, vivendo lá algumas aventuras. 

Além disso, toda a estrutura padrão do gênero conto é seguida nessa narrativa: 

situação inicial, complicação (desenvolvimento), clímax e desfecho. 

Na concepção de Pinna (2006), é na situação inicial ou introdução, que as 

personagens são apresentadas, bem como o espaço e o período de tempo em que a 

história se passa. Esta, por sua vez, é narrada por um narrador observador, que 

apresenta ao leitor todos os fatos acontecidos. A personagem principal trata-se de 

Zach, um garoto descrito como curioso e aventureiro, que mora com sua mãe em uma 

vila distante da cidade. O tempo é indeterminado, marcado por expressões como, Era 

uma vez, em um belo domingo, e por algum tempo mostrando apenas que a história 

aconteceu em algum momento no passado. 

O lugar inicial onde se passa a história é o próprio jardim da casa de Zach, 

e, posteriormente um bosque, com montanhas por perto, árvores altas e riachos com 

água limpa e clara. 

A complicação se inicia quando surge o conflito, Zach monta o cavalo, tudo 

fica escuro e silencioso, e quando Zach se dá conta está em um mundo alternativo. 

Lá, Zach vai vivenciar algumas aventuras. Já o clímax acontece quando o animal 

feroz encurrala Zach e o cavalo próximo a uma caverna. 

Por fim, o desfecho acontece quando o narrador mostra a solução para o 

conflito vivido, Zach tem a ajuda de uma fada e consegue voltar para casa, no 

momento em que iria ser atacado. Sua mãe chega até ele, os dois se abraçam e 

entram em casa. 

Enquadramos O amigo em um conto maravilhoso porque este, além de 

apresentar a estrutura padrão do conto, conforme descrito acima, apresenta também 

muitas das funções elencadas por Propp (2001). 

Referenciamos as principais funções, encontradas em P2 de A5, que 

Alcoforado (1985) julga serem indispensáveis à articulação dos contos maravilhosos. 

A partida do herói, esta acontece quando Zach monta o cavalo e de repente vai para 

um mundo paralelo; a tarefa difícil, entendemos essa função nesse conto como 

sendo a própria volta para casa, pois a personagem principal ao chegar na outra 

realidade, não sabe como voltar; a ajuda de elementos mágicos, a presença da fada 

indicando para onde Zach deveria ir quando estava encurralado; o reconhecimento, 
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ao retornar para seu jardim, a mãe ver seu filho no chão, levantando, ela o abraça; e 

o final feliz; se funde um pouco com a função anterior quando a mãe ajuda o filho a 

levantar, abraçam-se e entram em casa. 

 

4.6 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DE A6 

 

P1 de A6 
 

O guerreiro 
 

Em um reino muito distante da capital dos guerreiros, um gerreiro foi 
chamado para proteger lá, a rainha era uma bruxa do bem, então quando o 
guerreiro estava indo ao reino de cavalo, um dragão disse ha ele: 

- Ei Laiel, você vai ir ao castelo comigo! – Disse o dragão. 
- Como você sabe meu nome? Pergutou Lariel. 
- Como sei? Nós dragões sabemos muita coisa. 

Chegando no castelo, ja passando pelo reino enorme o segundo maior, 
a rainha ja esperava-os, e disse a ele: 
- Lariel, voce tera que fazer uma coisa ir matar um mago que quer destuir 
todos os reinos, e você ira com uma pessoa. Disse a rainha. 
- E quem essa pessoa? Perguntou Lariel. 
- Irmão. Disse a irmã de Lariel. 
- Irmã. Disse Lariel abraçando Isa sua irmã. 

O dragão os levou ao reino onde acharam o mago Dark, eles 
começaram uma luta, o mago matou Isa na luta, Lariel agarrou no pescoço 
do mago, e pulou do castelo com ele, morrendo os dois. O dragão retornou 
e falou para a rainha, a rainha como bruxa resucitou os dois, Lariel se casou 
com a rainha, tiveram dois filhos e viveram felizes para sempre! 
 

 
O texto acima apresenta uma narratividade bem peculiar, sequência linear 

de acontecimentos, com início, meio e fim; inicia-se com a frase Em um reino muito 

distante, mostrando uma história marcada por um tempo indeterminado, e termina 

com uma expressão que é típica dos contos em estudo: Viveram felizes para 

sempre. Há, no primeiro parágrafo, uma situação inicial, na qual as personagens são 

apresentadas. 

O conjunto de ações que se desenvolvem durante o enredo é envolvente, há 

uma complicação, onde o reino é ameaçado, e assim, o herói é convocado pela 

rainha para uma missão (salvar o reino), trava-se uma luta entre protagonista e 

antagonista, chegando-se ao clímax nessa batalha, sendo que no desfecho o herói é 

recompensado através de um ato milagroso ou mágico, e a paz é restaurada. 

Alguns diálogos são comuns na história, e as falas da personagem são 

apresentadas na forma de discurso direto, transmitindo, assim, mais autenticidade 
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ao texto. Há personagens como bruxas e dragões, personagens comuns que 

habitam os contos maravilhosos, que conforme Alcoforado (1985, p. 96) relata 

 
Os seres extraordinários neles se apresentam com super poderes sobre os 
mortais e sobre todas as leis do universo o que os leva a praticarem as mais 
diferentes transgressões, eliminando a barreira entre natureza, e 
sobrenatureza, entre realidade e fantasia.  

 
Há, ainda, a figura do herói, que aparece na imagem de um guerreiro que 

recebe uma missão e luta para salvar seu reino. Todas essas características fazem 

parte do gênero textual conto maravilhoso. 

O texto é finalizado da seguinte forma: a bruxa ressuscitou os dois, Lariel se 

casou com a rainha, tiveram dois filhos e viveram felizes para sempre! Tal 

encerramento, nessa história, indica uma visão de que o bem sempre prevalecerá 

sobre o mal, e de um eterno bem estar, traço característico dos contos maravilhosos. 

Após os módulos da SD, o aluno desenvolveu mais ainda seu texto, 

apresentando ao leitor um conto repleto de ação. 

 
P2 de A6 
 

O guerreiro 
 

Em um reino muito distante da capital dos guerreiros, um dos 
guerreiros, por ser forte e destemido, foi chamado para proteger o lugar. 
Enquanto ele cavalgava, ouviu uma voz: 

- Lariel, venha para o castelo comigo. 
- Quem é você? - E como sabe meu nome? Perguntou o jovem 

guerreiro. 
- Como sei? Nós, dragões sabemos de muita coisa. 

Lariel então deixou seu cavalo e partiu montado no dragão, 
sobrevoaram todo o lugar até chegar ao castelo onde a rainha já os 
esperava. Ela era uma feiticeira jovem e muito bonita. Mas só usava sua 
magia para o bem. 
Lariel, nosso reino está sendo ameaçado. E você terá que fazer alguma 
coisa para nos salvar. Disse a rainha. 
- O que tão grave está acontecendo que você precisou me chamar? 
Respondeu Lariel. 
- O temido mago Dark está a destruir todos os reinos, e você precisa 
impedi-lo. Não se preocupe, para isso, você terá ajuda. 
- Que ajuda? Nisso ouviu uma voz. 
- Irmão! Disse uma jovem moça. Era a irmã de Lariel, que já não o via há 
muito tempo. Ela havia se tornado uma guerreira. Lariel abraçou sua irmã. 

Ah, e leve também isso com você. Falou a rainha. Nisso, entregou um 
lenço branco que ele amarrou no braço. 

O dragão levou os dois até o reino onde Dark estava. Este os 
aguardava com alguns poucos ‘subordinados’, pois como era um mago 
poderoso, se achava muito confiante. 

Uma batalha então foi travada. O dragão derrotou alguns capangas 
rapidamente, mas Dark paralisou o dragão com um feitiço. E em um impulso 
jogou uma lança em Lariel, mas Isa, que lutava com outros capangas, se 
atirou na frente, caindo ferida. 
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Lariel trava uma luta corporal contra o inimigo, e acaba ficando muito 
ferido. Em uma tentativa desesperada de vencer, agarrou Dark e os dois 
despencaram desfiladeiro abaixo sobre umas árvores. O lenço que Lariel 
tinha no braço transforma-se em algo semelhante a uma corda e segura o 
jovem não o deixando cair. O dragão, livre do feitiço, leva Lariel, Isa, e o 
mago, que estava bastante ferido, até a rainha. Lá, a rainha passa as mãos 
sobre o ferimento de Isa, e ela recupera a consciência. Depois coloca um 
líquido na boca de Lariel, e este fica totalmente recuperado. Em seguida, 
olha para Dark, fala umas palavras em uma língua diferente, e então ele 
desaparece. 
Após isso, o reino voltou ter paz e a prosperar. Tempos depois Isa se 

tornou conselheira da rainha e de Lariel, que se casou com a jovem 
feiticeira. Os dois tiveram dois filhos e viveram felizes para sempre. 

 
Nesse texto, a linearidade de acontecimentos corrobora os momentos da 

narrativa, sendo descritos de forma simples, mas coerente. 

Na situação inicial, a personagem é apresentada. Trata-se de Lariel, um 

guerreiro que mora distante da capital dos guerreiros, mas que é forte e destemido. 

Além De Lariel, aparecem em seguida na história um dragão, a rainha e a irmã de 

Lariel, uma jovem guerreira. 

A complicação acontece quando surge o conflito, o reino é ameaçado por 

Dark, antagonista da história, e assim, o herói é convocado pela rainha para tentar 

impedir Dark de executar seu plano de acabar com os reinos. 

O clímax ocorre quando protagonista e antagonista travam uma batalha, Isa, 

irmã de Lariel, é ferida e Lariel quase morre na luta, o dragão os leva para o castelo 

da rainha, ela utiliza seus encantos para salvar Lariel e Isa. Já o desfecho da história 

se dá no momento em que o conflito se resolve. A rainha se casa com Lariel, Isa se 

torna conselheira deles, e o reino passa a viver em harmonia. 

Com relação às funções presentes no conto maravilhoso, Alcoforado (1985, 

p. 90) relata que 

 
A partida do herói, afastamento do seu habitat para passar por provações – 
a tarefa difícil – a que ele supera graças à intervenção do ajudante mágico, 
constitui o embrião narrativo, origem de toda a sequência que formará o 
‘universo’ do conto de encantamento.  

 
Assim, muitas das outras funções serão desencadeadas a partir dessas 

mencionadas. Na P2 de A6, a partida do herói acontece quando Lariel, juntamente 

com sua irmã e o dragão, partem para derrotar o vilão, para que assim possa salvar 

o reino. A tarefa difícil é justamente derrotar o antagonista, visto que esse é descrito 

como um poderoso, temido e confiante mago. A ajuda de elementos mágicos se 
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realiza através do lenço mágico, que se transforma em um item mais resistente, 

salvando a vida de Lariel.  

De acordo com Bettelheim (2002), o final feliz sugere que se castigue 

apropriadamente o princípio do Mal e se acabe com ele; só então o Bem, e com ele 

a felicidade, pode prevalecer. No conto, a rainha faz com que Dark desapareça, 

possivelmente o aprisionando em algum lugar remoto, onde não possa usar seus 

poderes, e se casa com Lariel, reinando com tranquilidade e vivendo felizes para 

sempre. 

 

4.7 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES DE A7 

 

P1 de A7 
 

A menina do reino  
 

Há muito tempo atraz era tudo uma guera luta briga e resumindo era 
tudo uma disgraça aí um belo dia nacel uma menina no reino ela era tudo 
que todos queria então tudo se acalmo e a menina teria o nome de Paz o 
tempo pasou e tudo se acalmo então a menina já teria seus 15 anos e se 
encantou por um garoto também da sua idade eles não podiam namorar 
porque o pai dele era inimigo da familia dela mas eles fugiram para bem 
longe construíram um castelo e viveram felizes para sempre. 

 
O texto acima apresenta um enredo propício para um conto maravilhoso: em 

um determinado reino onde havia muitas guerras, possivelmente por questões de 

posse, domínio, e conquistas, a mulher de uma família dá a luz a uma criança. Essa 

criança parece ser alguém importante, pois era alguém que todos esperavam que 

nascesse e alguém com quem todos queriam estar. A menina cresce, e se apaixona 

por um garoto de sua idade. Porém, a família é contra qualquer tipo de 

relacionamento entre os dois, pois os pais do garoto eram inimigos da família da 

garota. Mesmo contra a vontade de seus pais, os dois querem ficar juntos, e para 

isso fogem, constroem um castelo bem longe onde vão morar e vivem felizes para 

sempre. 

Apesar de iniciar e terminar com expressões típicas dos contos maravilhosos, 

“Há muito tempo atraz e viveram felizes para sempre [...]”, mesmo com desvios 

gramaticais na primeira, o texto não pode ser caracterizado como pertencente a tal 

gênero textual, pois não retrata fatos extraordinários que violam as leis naturais, e que 

fogem às explicações racionais. 
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O texto é escrito em apenas um parágrafo, não apresentando a estrutura do 

conto de maneira precisa e desenvolvida: situação inicial, conflito, clímax e 

desfecho. Além disso, a P1 de A7 não relata a presença de seres fantásticos, com 

poderes mágicos, e não apresenta em nenhum momento da narrativa, em suas 

ações, algum tipo de transformação ocasionada por alguma magia ou feitiço. Dessa 

maneira, ao observarmos a forma composicional do gênero, sua estrutura formal, 

considerando suas características próprias e as tipologias textuais nele 

predominantes (BAKHTIN, 2003), não constatamos se tratar de um conto 

maravilhoso. 

Porém, ressaltamos que, depois de trabalhados os módulos, nos quais “A 

atividade de produzir um texto escrito ou oral é, de uma certa maneira, decomposta, 

para abordar, um a um e separadamente, seus diversos elementos” (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 103), a P2 do discente ficou satisfatória. 

 
P2 de A7 
 

A menina do reino  
 

Há muito tempo atrás, uma bruxa invejosa cautelosamente lançou um 
feitiço sobre a princesa de um reino. Era uma garota linda, com olhos e 
cabelos claros da cor de mel. Durante o dia ela era uma garota normal, mas 
a partir de meia noite, ela se transformava em pedra. 

Ela se apaixonou por um garoto também da sua idade, que vivia no 
mesmo reino, mas sabia que não poderiam ficar juntos, por causa de sua 
condição do encanto. 

Quando a garota completou 15 anos, ela deu uma festa. Convidou 
muita gente, inclusive seu amado. Depois que a festa acabou, e todos foram 
embora, eles se despediram, mas ele não foi embora, se escondeu em um 
lugar próximo que tinha vista para o quarto da jovem, e então, de longe, ele 
a viu se transformando em pedra. 

No dia seguinte, ao se reencontrarem, ele disse saber do segredo dela e 
que aquilo não importava para ele. Mas no fundo ele sabia que tinha que 
fazer alguma coisa. Ela então explicou o que deveria ser feito. Somente 
alguém que a amasse de verdade poderia quebrar o encanto. Essa pessoa 
deveria ir até uma fonte encantado, que ficava em outro reino, muito distante 
dali, e trazer um frasco de água dessa fonte. 

Ele se preparou o mais rápido que pode e então partiu levando com ele 
uma pequena garrafa entregue pela moça. Caminhou durante alguns dias 
até chegar a uma floresta. A bruxa já sabia que ele estava indo, então 
preparou algumas emboscadas para o jovem, que se perdeu na floresta. 

Lá ficou perdido por alguns dias até que um ‘menino da floresta’ o 
encontrou e o guiou até a fonte. Chegando lá, a bruxa tentou impedi-lo de 
pegar a água da fonte. Os dois travaram uma luta corporal e o jovem a 
empurrou para dentro da fonte, e ela se transformou em pedra. Com muito 
cuidado, ele encheu a garrafa. Em seguida, com a ajuda do ‘menino da 
floresta’, retornou ao reino. 

Chegando lá, era noite. O rapaz entrou pela janela e viu a linda jovem 
dormindo petrificada. Retirou a garrafa de um de seus bolsos e derramou a 
água, com muito cuidado, nos lábios dela. Lentamente, ela começou a 



86 

despertar na forma humana, quebrando-se o feitiço. Em seguida, deu um 
forte abraço e um beijo no rapaz. 

Os dois se casaram, e viveram felizes para sempre. 

 
A menina do reino é um conto maravilhoso, pois retrata situações que fogem 

à realidade e a lógica humana e natural. Uma garota, que vive sob um feitiço: 

durante o dia é “normal”, e a partir de meia noite vira pedra. Além disso, a história 

apresenta a estrutura padrão do gênero. 

Contém uma situação inicial, a personagem principal é apresentada ao leitor, 

bem como um pouco de sua história. Em seguida, tem-se a complicação ou conflito, 

quando o jovem descobre que sua amada está sob um feitiço e precisa fazer algo a 

respeito, então se submete a uma missão para livrá-la do feitiço e, assim, poder ficar 

com ela. 

O clímax ocorre quando, em sua busca pela água da fonte, depara-se com a 

bruxa e tem de enfrentá-la. Já o desfecho ocorre quando o jovem vence a bruxa, 

retorna para sua amada, livra a jovem do encanto, casam-se e vivem felizes para 

sempre. 

O espaço onde a história acontece é um reino, além de uma floresta, que 

fica próxima a outro reino, no qual há uma fonte que o jovem precisa captar um 

pouco de água para levar para sua amada. 

O conto apresenta uma narrativa linear, com ordem cronológica dos 

acontecimentos, mas o tempo é indeterminado, marcado por dêiticos temporais 

como Há muito tempo atrás, era noite, e durante alguns dias. 

A história é contada em 3ª pessoa, por um narrador observador. Este faz 

uso preciso da descrição, principalmente para descrever as personagens. 

Apresenta, ainda, uma linguagem simples, de fácil compreensão. 

Também constam na P2 de A7 as principais funções presentes no conto 

maravilhoso segundo Alcoforado (1985), A partida do herói, o jovem deixa seu reino 

para tentar solucionar o “problema” de sua amada; a tarefa difícil, o rapaz tem que ir 

buscar um frasco de água em uma fonte que fica em um reino distante de onde ele 

próprio habita; a ajuda de elementos mágicos, um “menino da floresta” ajuda o 

jovem rapaz, primeiro a encontrar a fonte, e depois a retornar para seu lar; o 

reconhecimento, quando, ao retornar e colocar a água nos lábios da garota, ela 

desperta e o abraça; o final feliz, os dois casam e vivem felizes para sempre. 
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Assim, observamos as cinco funções constantes básicas do conto 

maravilhoso em P2 de A7 e a reconhecemos como um conto maravilhoso. O último 

de nossa análise. 

 

4.8 SÍNTESE DA ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Ressaltamos que, durante, e após a análise dos textos dos alunos, 

constatamos significativo avanço na criação e desenvolvimento das histórias, 

seguindo a proposta inicial apresentada aos discentes. Foi possível observar que 

todos os alunos conseguiram evoluir na construção de seus textos. 

Elaboramos um quadro indicando quais alunos, em suas produções iniciais 

escritas, apresentaram a estrutura narrativa do conto (de maneira bem definida), as 

funções essenciais presentes no conto maravilhoso, bem como outras 

características inerentes a esse gênero textual, tais como o tipo de ambiente, o tipo 

de personagem, a presença de algum elemento mágico e o encantamento. 

 
Quadro 9: Síntese das características do conto maravilhoso nas P1 dos alunos 

Discente Estrutura Narrativa 
Funções essenciais do 

conto maravilhoso 
Outras 

características 

A1 - - - 

A2 - - - 

A3 - - x 

A4 x - x 

A5 - - - 

A6 x x x 

A7 - - x 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

Analisando o quadro acima, percebemos que, com exceção do A6, todos os 

outros alunos tiveram dificuldades em suas produções com relação aos aspectos 

abordados. Apenas os alunos A4 e A6 apresentaram a estrutura narrativa do conto 

em suas produções. Constatamos as funções essenciais do conto maravilhoso, de 

acordo com Alcoforado (1985), apenas na produção de A6. Já com relação a outras 

características do conto maravilhoso, as notamos apenas nas produções de A3 

(ambiente, encantamento, tipo de personagem), A4 (ambiente, presença de 

elementos mágicos), A6 (ambiente, tipo de personagem) e A7 (ambiente). 

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 102), a análise das produções 

escritas dos discentes “[...] permite avaliar de maneira bastante precisa em que ponto 
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está a classe e quais são as dificuldades encontradas pelos alunos”. Então, a partir daí, 

delimita-se aquilo que será trabalhado nos módulos. 

Visto isso, ressaltamos que a elaboração e aplicação dos módulos foram de 

suma importância para o desempenho dos discentes no que concerne ao objetivo 

proposto, pois ao elaborarmos os módulos de nossa SD, seguimos as orientações 

de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), quando distinguem três grandes categorias 

de atividades e de exercícios que podem ser trabalhados em sala para que os 

alunos tenham mais chance de sucesso no tocante à sua aprendizagem. 

 
As atividades de observação e de análise de textos [...] constituem o ponto 
de referência indispensável a toda aprendizagem eficaz da expressão. 
Estas atividades podem ser realizadas a partir de um texto completo ou de 
uma parte de um texto; elas podem comparar vários textos de um mesmo 
gênero ou de gêneros diferentes etc. As tarefas simplificadas de produção 
de textos são exercícios que, pelo próprio fato de imporem ao aluno limites 
bastante rígidos, permitem-lhe descartar certos problemas de linguagem 
que deve, habitualmente, gerenciar simultaneamente (conforme os 
diferentes níveis de produção). [...] Entre outras, podem ser citadas as 
seguintes tarefas: reorganizar o conteúdo de uma descrição narrativa para 
um texto explicativo, inserir uma parte que falta num dado texto, revisar um 
texto em função de critérios bem definidos, elaborar refutações encadeadas 
ou a partir de uma resposta dada, encadear com uma questão etc. A 
elaboração de uma linguagem comum para poder falar dos textos, comentá-
-los, criticá-los, melhorá-los, quer se trate de seus próprios textos ou dos de 
outrem. Este trabalho é feito ao longo de toda a sequência e, 
especialmente, no momento da elaboração dos critérios explícitos para a 
produção de um texto oral ou escrito. (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 
2004, p. 105). 

 
Assim, para a escolha das atividades trabalhadas em sala, levamos em 

consideração as orientações dos autores acima. As atividades desempenhadas em 

sala dos módulos podem ser visualizadas no Anexo C. Finalizados os módulos, os 

alunos puderam realizar sua produção final com mais propriedade e segurança. E, 

conforme a análise apresentada da P2 de todos os alunos, observamos que todos 

conseguiram produzir seus textos escritos no gênero proposto, conforme mostra o 

quadro abaixo. 

Quadro 10: Síntese das características do conto maravilhoso nas P2 dos alunos 

Discente Estrutura Narrativa 
Funções essenciais do 

conto maravilhoso 
Outras 

características 

A1 x x x 

A2 x x x 

A3 x x x 

A4 x x x 

A5 x x x 

A6 x x x 

A7 x x x 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Observamos que, após a aplicação dos módulos, todos os alunos que 

participaram da SD do início ao fim, obtendo 100% de frequência, foram capazes de 

produzir um conto maravilhoso. Apresentaram em suas produções os elementos 

tomados como essenciais para a construção da narrativa de um conto, sua 

estrutura, e as funções essenciais do conto maravilhoso. Além de outras 

características inerentes a esse gênero textual, tais como o tipo de ambiente, o tipo 

de personagem, o encantamento, e presença de elementos mágicos, dentre outras. 

Notamos durante o desenvolvimento de nossa pesquisa, que cada atividade 

realizada na turma de 6º ano analisada, gerava uma curiosidade nos alunos acerca 

do que eles estavam fazendo, assim, suas leituras e reflexões sobre os textos lidos 

e produzidos se efetivavam. Através da SD realizada, procuramos intervir na 

produção escrita dos discentes a fim de melhorá-la. Assim, o trabalho desenvolvido 

também traçou um meio de como compreender o conto maravilhoso e como tal 

gênero textual pode auxiliar no desenvolvimento escolar dos alunos. Observados os 

textos produzidos pelos discentes, constatamos êxito no empreendimento deste 

trabalho e reconhecemos seu benefício para o ensino. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo geral de intervir na produção escrita dos alunos através de 

uma SD utilizando o conto maravilhoso como ferramenta didática nas aulas de 

Língua Portuguesa, conseguimos proporcionar aos alunos oportunidades efetivas de 

aprendizagem, fazendo com que eles percebessem que através da produção de 

textos escritos eles conseguem desenvolver competências necessárias para ampliar 

o conhecimento de mundo, a criticidade sobre vários fatos, bem como melhorar o 

nível de interpretação e produção textual. 

Conseguimos resultados positivos também para os objetivos específicos que 

eram: 1) verificar o nível de conhecimento acerca do gênero textual em questão, os 

alunos tiveram um amplo contato com o conto maravilhoso e puderam expor e 

expressar seu conhecimento acerca desse gênero, ressaltando que a partir do 

trabalho desenvolvido, que envolveu atividades interativas, os alunos também 

puderam perceber a importância do mesmo e sua presença na sociedade, seja 

através de livros, seja através de filmes. Além disso, percebemos os alunos bastante 

estimulados, pois durante o momento de produção escrita eles ficaram bastante 

motivados e se mostraram interessados em ler, sempre indo à biblioteca buscar 

algum livro, alguns dos livros tomados emprestados na biblioteca eram justamente 

de contos, e alguns de contos maravilhosos; 2) apresentar diferentes formas de 

utilização da linguagem na produção de um conto; os alunos puderam notar que as 

variadas formas de linguagem se encontram em vários gêneros, nas histórias em 

quadrinhos, nas charges, nos contos, etc., e elas vão se adequando naturalmente à 

situação comunicativa, com base no contexto em que nos encontramos; observaram 

ainda, diferenças entre a linguagem formal e informal, coloquialismos e gírias, por 

exemplo; e 3) proporcionar o domínio da produção escrita do gênero conto 

maravilhoso; os alunos, ao término da SD, foram capazes de produzir um conto 

maravilhoso. 

Através da análise das produções textuais desenvolvidas pelos discentes, 

comprovamos que eles foram capazes de aprender e apreender as características 

que formam o conto maravilhoso. É claro que encontraram algumas dificuldades, por 

exemplo, com relação à estrutura narrativa, alguns alunos apenas apresentavam a 

situação inicial, e demais momentos como conflito, clímax e desfecho eram 

apresentados de maneira muito resumida. A princípio, não conseguiram observar as 
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características mais marcantes do conto maravilhoso, bem como as funções 

explicitadas por Propp (2001). Além disso, tiveram dificuldades também com relação 

à estrutura textual e composicional do gênero estudado. Porém, foi através da 

elaboração e aplicação de uma SD, com base nos autores Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (2004), que os discentes conseguiram, não só aprender as 

características, como também produzir um conto maravilhoso. 

As SD organizam o trabalho pedagógico, e é notável que atividades 

sequenciadas auxiliam a organização do professor em sala de aula e torna o ensino 

mais significativo para o aluno, pois ele se vê protagonista da sua própria 

aprendizagem. 

Ressalta-se que o trabalho desenvolvido nas escolas no tocante ao ensino 

da escrita ainda é um desafio, pois os educandos, principalmente no ambiente 

domiciliar/familiar, não são incentivados a ler, e muito menos a escrever. Muitas 

vezes, os alunos não compreendem aquilo que leem, e, conforme foi mencionado no 

início deste trabalho, geralmente não produzem textos coerentes e coesos. 

Adiciona-se a isso o fato de o aluno ter que produzir textos por obrigação, 

geralmente o fazendo sob pressão, e isso pode influenciar no processo de 

elaboração e na escrita, pois o aluno vai escrevê-lo às pressas para “se livrar” logo, 

e dificilmente vai revisar seu texto, não o organizando estruturalmente. 

Diante disso, é visível a necessidade de se buscar mecanismos e 

estratégias que permitam e viabilizem um ensino onde a produção textual seja 

valorizada, e que trilhe para a formação de alunos não somente leitores, mas 

também produtores de textos. Dessa forma, é preciso que os professores, 

juntamente com a escola, desenvolvam projetos e intervenções que visem a 

incentivar e despertar nos estudantes o gosto pela leitura e pela escrita. 

Assim, o trabalho de forma gradativa com os gêneros textuais, no tocante à 

produção escrita deve ser desenvolvido, e fazer com que o aluno perceba que 

escrever sem pressão, não por obrigação, mas por prazer, porque se gosta de 

escrever, é fundamental para que produzam bons textos. Escrever é uma tarefa 

construtiva, mas também criativa, que se desenvolve de maneira melhor, quando se 

gosta. 

Porém, concordamos com Geraldi (2013) quando afirma que escrever não é 

um processo apenas criativo, fruto da imaginação de quem escreve, ou uma simples 

aplicação de um conjunto de regras, escrever é um gesto particular de cada autor. 
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Assim, a criatividade no texto exige que sejam feitas articulações entre o querer 

dizer do locutor, a receptividade dos interlocutores, a temática, bem como o estilo do 

gênero e do próprio autor. 

Mas entendemos também que escrever é um processo, tanto de construção 

do conhecimento, quanto de compreensão de aspectos particulares da linguagem, e 

que exige habilidades de quem o faz. Essas habilidades são melhoradas com a 

prática da produção escrita, que pode contribuir beneficamente para o bom 

desempenho e desenvolvimento dos discentes no tocante à escrita. 

Se o aluno tiver um professor que seja capaz de orientá-lo com relação a 

esse processo, é bastante provável que haja uma melhora significativa nesse 

aspecto por parte do discente. Assim, acreditamos que o professor deve incorporar 

às suas práticas pedagógicas atividades concretas de escrita e reescrita de textos 

com objetivos bem elaborados, permitindo que essas produções, desde sua 

elaboração até o produto final, sejam capazes de fazer com que o aluno perceba 

sua funcionalidade e sua importância. 

Visto isso, constatamos que essa intervenção causou efeitos significativos 

na produção escrita dos discentes, conforme pudemos observar através das 

análises das produções iniciais e finais. Houve uma melhoria considerável, um 

avanço na produção textual dos alunos. Importante frisar, que esse progresso se 

deu também, porque os alunos se empenharam, e durante toda a SD, os discentes 

puderam refletir sobre o processo de escrita do conto. 

Assim, entendemos que o trabalho, não somente com contos, mas também 

com outros gêneros textuais, deve continuar, visto que julgamos pertinente a 

construção e manutenção de uma prática de letramento em sala de aula. Nesse 

sentido, podemos citar o letramento literário como uma alternativa bastante viável, 

capaz de transformar lugares e pessoas. 

Acreditamos, também, que este trabalho ainda tem muito a oferecer, tanto 

academicamente quanto profissionalmente, pois julgamos relevantes as estratégias 

e metodologias realizadas, algo a ser considerado no exercício da docência. Assim, 

esperamos que a contribuição desse trabalho possa transformar-se, de certa forma, 

em aperfeiçoamento da prática pedagógica, sendo um passo importante para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem, principalmente no tocante à Língua 

Portuguesa. 
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ANEXO A – Contos maravilhosos: O Pequeno Polegar, As Três Penas, A 

Princesa e a Ervilha 

 

O Pequeno Polegar – Charles Perrault 

 

Era uma vez um casal de lenhadores muito, muito pobres, com sete filhos 

pequenos. Um deles, o caçula, era magro e fraco, mas esperto e inteligente; era 

conhecido como Polegar, por ser muito pequeno ao nascer. 

Naquele ano difícil, faltava tudo, praticamente não havia o que comer. 

Os dois lenhadores, desesperados com tanta miséria e tantas bocas para 

alimentar, encontraram uma triste solução: iriam se livrar dos sete filhos 

esfomeados. 

Enquanto os filhos dormiam, pai e mãe planejaram como agiriam para 

abandonar as crianças. 

— Vamos levar as crianças para a floresta — disse o lenhador. — Lá, 

enquanto juntam lenha, nós as abandonaremos e fugiremos sem que percebam. 

Quando o pai pronunciou a última palavra, seus olhos e os de sua esposa 

estavam cheios de lágrimas. 

— Coitadinhos dos meus filhos — disse a mãe, soluçando. — Ficarão 

sozinhos, sentindo frio, fome e medo das feras do mato… 

— Prefere, então, que morram de fome aqui mesmo conosco, sob nossas 

vistas? — perguntou o pai, também chorando. 

Não havia solução. As crianças morreriam, em casa ou na floresta. Então, 

era melhor que fosse longe, para os pais sofrerem menos. Combinaram o que fariam 

no dia seguinte e foram dormir. 

Pela manhã, o casal chamou os filhos e foram todos para a floresta. 

Enquanto as crianças estavam ocupadas em apanhar bastante lenha, os pais foram 

se afastando, afastando, até ficarem bem longe. 

Quando os sete irmãos perceberam que estavam sozinhos, os seis maiores 

começaram a chorar. Mas Polegar não desanimou. Encorajou os irmãos propondo 

que, juntos, procurassem o caminho de casa. 

Começaram a caminhar pela floresta, mas, infelizmente, quanto mais 

caminhavam, parecia que estavam mais perdidos e não sabiam que rumo seguir. 
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Chegou a noite, começou a chover e a fazer muito frio; ao longe, os lobos uivavam. 

Os seis pequenos estavam desesperados, amedrontados e desanimados. 

Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e, lá do alto, 

viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. 

Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a 

andar na direção daquela luzinha distante. 

Andaram e andaram, até chegar a uma casa imensa e assustadora. 

Polegarzinho bateu à porta e uma mulher veio abrir. 

— Quem são vocês, crianças, e o que querem? 

— Estamos perdidos na mata. Tenha pena de nós, minha senhora. Estamos 

com fome e precisamos de um lugar para dormir. Poderia nos abrigar? 

— Coitados! Vocês estão sem sorte. Esta é a casa de meu marido, o 

Gigante, verdadeiro devorador de criancinhas. 

 Polegar logo respondeu, sem demonstrar medo: 

— Se ficarmos na mata, com certeza seremos devorados pelos lobos. 

Então, já que estamos aqui, preferimos ser devorados pelo Gigante. Aliás, quem 

sabe ele não se comoverá e nos deixará viver? Já com os lobos, não haverá 

conversa alguma. 

A mulher do Gigante tinha coração mole e se deixou convencer: permitiu que 

os sete irmãos entrassem. Mal tinham acabado de entrar, ouviram fortes golpes na 

porta: era o Gigante que regressava! 

A mulher escondeu as crianças embaixo do armário e correu para abrir a 

porta. 

O Gigante entrou. Era um ser enorme, de aspecto horrível. Logo que passou 

pela porta, começou a farejar de um lado e de outro, desconfiado, cheirando com 

prazer e apetite: 

— Cozida ou ensopada. Aqui tem cheiro de deliciosa criançada! 

Dizia isso e lambia os beiços. 

— Imagine, nada disso! É o cheiro da janta — disse a esposa, tremendo de 

pavor. 

Mas o Gigante não se deixava enganar, pois conhecia bem demais o cheiro 

da carne humana. 

— Assadinhas ou fritinhas. Aqui tem o cheiro de criancinhas! 

E lambia os beiços. 
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Guiando-se pelo faro, foi em direção ao armário e, com as enormes mãos, 

arrancou de lá os sete irmãos, um por um, mais mortos do que vivos pelo medo. 

— Muito bem! Aqui tem uma ótima refeição para amanhã. 

E começou a afiar o facão. 

Já tinha agarrado o pescoço do irmão mais velho quando a mulher falou: 

— Por que você quer matá-los nesta noite? A janta já está pronta! 

— Tem razão, minha velha — resmungou o Gigante. 

É melhor economizar, portanto deixá-los-ei para amanhã, é melhor que 

descansem um pouco. 

A mulher do Gigante suspirou aliviada. Levou as crianças para dormir no 

quarto em que estavam suas sete filhas, sete meninas muito feias e cruéis, como o 

pai. 

Assim, dormiriam em uma larga cama as sete garotinhas. E em uma cama 

igual, ao lado, os sete irmãozinhos. Polegar reparou que as filhas do Gigante 

usavam suas coroas de ouro mesmo enquanto dormiam. 

Receando que o malvado mudasse de ideia e decidisse matá-los naquela 

mesma noite, o pequeno pegou seu gorrinho e os de seus irmãos e os colocou com 

cuidado na cabeça das garotas adormecidas, após tirar as coroazinhas de ouro, que 

colocou na sua cabeça e na dos queridos irmãos. Estava feita a troca. 

A certa altura o Gigante acordou, arrependido por ter adiado a matança. 

Agarrou o facão e foi ao quarto das filhas, no escuro. 

Tateando, aproximou-se da cama em que dormiam os sete irmãos. Polegar 

sentiu a enorme mão do Gigante tocar em seus cabelos e na coroazinha e, em 

seguida, o horroroso exclamou: 

— Meu Deus! O que estava para fazer? Por pouco quase degolei minhas 

próprias filhotas! 

Aproximou-se da outra cama, estendeu a mão, sentiu os gorrinhos de lã 

rústica e riu.  

E, sem dó, cortou de uma vez só as sete gargantas. Depois voltou para a 

cama, para continuando o sono interrompido. Bastaram alguns minutos, e já estava 

roncando forte. 

Com muito cuidado, o pequeno Polegar acordou os irmãos e contou-lhes o 

que acontecera. Falou da troca dos gorros com as coroas para enganar o Gigante, e 

concluiu: 
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— Devemos fugir imediatamente, antes que seja tarde! 

Silenciosamente, os coitadinhos saíram daquela casa e foram para a 

floresta. Andaram a noite toda, sem saber bem para onde ir. Caminhavam 

rapidamente, para escapar da fúria do terrível Gigante. 

 Na manhã seguinte o Gigante acordou e, antes de mais nada, foi pegar 

suas vítimas para cozinhá-las. 

Imaginem só como ficou, ao perceber que havia degolado suas amadas 

filhinhas e que os sete guris tinham desaparecido! 

Cego de raiva, calçou suas botas mágicas, que a cada passo alcançavam 

sete léguas, e partiu para a perseguição. Dali a pouco já estava bem próximo dos 

fugitivos. 

Polegarzinho, sempre alerta, viu que ele estava chegando e, sem perder a 

calma, mandou os irmãos se esconderem em uma caverna ali pertinho. 

E lá vinha o Gigante, cada vez mais perto dos indefesos meninos. 

Andara muito, e já começava a se cansar. Precisou, então, parar e resolveu 

dar uma cochiladinha. E sabem onde? Bem na frente da caverna em que estavam 

escondidos os irmãos. 

Polegar pensou rápido e, aproveitando o sono do inimigo, mandou os outros 

seis fugirem. Depois, aproximou-se do Gigante e, com muito cuidado para não 

acordar o guloso, descalçou-lhe as botas mágicas. 

Eram imensos, aqueles calçados do Gigante, mas por serem mágicos logo 

se ajustaram aos pés pequenininhos do novo dono. 

— Agora sim! — disse decidido. — Andarei pelo mundo até encontrar um 

modo de melhorar nossas vidas. 

Partiu, calçado com as botas que, a cada passo, percorriam sete léguas. 

Andou muito, muito mesmo, mais que o próprio Gigante. Após algumas horas, 

chegou a um reino distante, que estava em guerra. 

Logo soube que o rei dali recompensaria com uma fortuna a pessoa que lhe 

trouxesse qualquer informação sobre as tropas e as batalhas. Esperto como era, 

Polegar foi para a região do combate, auxiliado pelas botas velozes. 

Quando retornou, levou excelentes informações para o rei que, muito 

satisfeito, pagou-lhe o combinado. E ainda lhe deu mais algumas centenas de 

moedas. 
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No dia seguinte, Polegarzinho, calçou de novo as botas mágicas e, em um 

piscar de olhos, alcançou a cabana dos pais, onde foi acolhido com enorme alegria 

por todos, inclusive pelos seus irmãos, que tinham conseguido voltar. 

Assim, graças ao pequeno e inteligente Polegar, todos viveram felizes desde 

aquele dia, com muita fartura. 

 

As Três Penas – Irmãos Grimm 

 

Era uma vez um rei que Tinha três filhos. Dois deles eram inteligentes e 

espertos, mas o terceiro falava pouco, era simplório e tinha o apelido de “Boboca”. 

Estando o rei velho e fraco, e lembrando-se que não tardaria a morrer, não sabia a 

qual de seus filhos legaria o império. Reuniu os três e assim lhes falou: 

— Saiam pelo mundo e aquele que me trouxer o tapete mais fino, será rei 

após minha morte. 

E para que não houvesse discussões, ele os conduziu à frente do palácio, 

soprou três penas para o ar e disse: 

—Tomem a direção em que voam estas penas. 

Uma delas voou para leste; a outra para oeste e a terceira caiu no chão, a 

pouca distância. E, assim, um dos irmãos partiu para direita, o outro para esquerda e 

ambos riram-se do Boboca que, seguindo a terceira pena, foi obrigado a ficar ali 

mesmo, no lugar em que ela havia caído. 

Cheio de tristeza, o rapaz sentou-se no chão. De repente notou que havia 

um alçapão, ao lado da pena. Abrindo a tampa, encontrou uma escada e por ela 

desceu. Viu-se, então, diante de outra porta; bateu e, pouco depois, uma voz gritava 

lá dentro: 

 
 Verde moça pequenina, 

 Perninha aqui, perninha lá, 

 Vai ver para mim agora 

 Quem é que lá fora está! 

 
Abriu-se a porta e o jovem deparou com um sapo grande e gordo, cercado 

de umas quantas rãzinhas. O sapo grande perguntou o que desejava e o príncipe 

respondeu: 
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— Estou à procura do tapete mais belo e precioso que existe no mundo. 

O sapo grande, então, dirigindo-se a uma das rãzinhas, assim falou: 

 
 Verde moça pequenina, 

 Perninha aqui, perninha lá, 

 Minha arca e seu tesouro 

 Vai buscar onde está! 

 
Dito e feito, a rãzinha trouxe a arca, o sapo grande a abriu e retirou dela um 

tapete, tão belo e fino como jamais poderia ser tecido um outro igual, na superfície 

da terra. Entregou-o ao príncipe, que, depois de agradecer, subiu a escada. 

Os outros irmãos consideravam o mais moço tão idiota que estavam certos 

de que ele jamais encontraria um tapete de valor. 

— Não é preciso dar-nos ao trabalho de procurar muito, — disseram os dois. 

A primeira pastora que encontraram no caminho, eles tiraram dela o pano 

grosseiro que trazia aos ombros, e o levaram para casa, entregando-o ao rei. Nessa 

mesma ocasião, também o Boboca vinha regressando com o seu belo tapete. O rei, 

ao vê-lo, admirou-se e falou: 

— Pelo direto, o reino agora pertence ao mais jovem de vocês. 

Mas os dois outros não o deixaram em paz, repetindo que era impossível o 

Boboca tornar-se rei, com uma inteligência tão curta. Pediram, insistentemente, que 

lhes impusesse outra prova. Disse-lhes, então, o rei: 

— Aquele que me trouxer o anel mais belo herdará o reino. 

E, conduzindo-os para fora do castelo, soprou três penas para o ar, 

destinadas a lhes indicarem o caminho. Novamente os dois mais velhos partiram: 

um para leste e outro para oeste; e, outra vez a pena do Boboca foi cair junto à 

tampa do alçapão. Tornou a descer a escada subterrânea e, apresentando-se ao 

sapo grande, contou-lhe que precisava do mais belo anel do mundo. O sapo logo 

mandou que lhe trouxessem a arca, de onde retirou um anel crivado de pedras 

preciosas tão belo que nenhum ourives da terra faria um outro igual. Entregou a joia 

ao príncipe. 

Os dois irmãos mais velhos tinham rido a valer do Boboca, que pretendia 

encontrar um anel de ouro. E nem se empenharam em procurar o objeto pedido. 

Tiraram os pregos de um aro velho de carro e o levaram ao rei. 
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Mas quando o Boboca apresentou seu anel de ouro, o pai repetiu: 

— O reino pertence a ele! 

Os dois mais velhos, porém, tanto importunaram o pai que este exigiu mais 

uma prova, determinando que o trono seria daquele que trouxesse a jovem mais 

formosa. Soprou de novo, as três penas para o ar e elas tomaram as mesmas 

direções de antes. 

Sem maiores rodeiros, o Boboca foi ao sapo grande e lhe falou: 

— Tenho de levar ao palácio a jovem mais formosa do mundo. 

— Ora! — respondeu-lhe o sapo. — Não é fácil arranjar a mais bela jovem 

do mundo. Mesmo assim a terás. 

E deu-lhe uma cenoura oca, à qual estavam atrelados seis ratinhos. 

— Que farei com isso? — disse, tristemente, o Boboca. 

E o sapo lhe respondeu: 

— Senta uma dessas minhas rãzinhas dentro da cenoura. 

O jovem pegou uma das que estavam no círculo e a fez sentar na cenoura 

oca. No mesmo instante, porém, o animalzinho transformou-se numa belíssima 

jovem, a cenoura numa carruagem e os seis ratinhos em cavalos. Boboca beijo-a, 

pôs o carro em andamento e, numa corrida, levou a moça ao rei. 

Seus irmãos também se apresentaram, mas não haviam dado ao trabalho 

de procurar uma bela jovem. Tinham trazido as primeiras camponesas encontradas 

no caminho. 

O rei, ao contemplá-las, exclamou: 

— O reino pertencerá ao mais moço, depois da minha morte! 

Novamente, porém, os dois mais velhos atordoaram ao rei com seus 

protestos: 

— Não podemos admitir que o Boboca se torne rei! 

E exigiram que tivesse a preferência aquele cuja companheira fosse capaz 

de saltar por um anel de ferro, preso ao centro do salão. Pensavam eles: “As 

camponesas farão isso com facilidade, pois são bastante fortes; mas a delicada 

jovem vai cair e morrer do tombo”. 

E mais esta vez o velho rei cedeu a seus pedidos. As duas camponesas, 

então, saltaram pelo anel, mas tão desajeitadamente que caíram, quebrando as 

pernas. Depois delas, a bela jovem que Boboca havia trazido saltou pelo arco, tão 

ágil como uma corça e, diante disso os dois irmãos mais velhos tiveram de 
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reconhecer a sua derrota. Boboca herdou a coroa e reinou pelo espaço de muitos 

anos com toda a sabedoria. 

 

A Princesa e a Ervilha – Hans Christian Andersen 

 

Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa — mas tinha 

de ser uma princesa verdadeira. Por isso, foi viajar pelo mundo fora para encontrar 

uma, mas havia sempre qualquer coisa que não estava certa. Viu muitas princesas, 

mas nunca tinha a certeza de serem genuínas havia sempre qualquer coisa, isto ou 

aquilo, que não parecia estar como devia ser. Por fim, regressou a casa, muito 

abatido, porque queria uma princesa verdadeira. 

Uma noite houve uma terrível tempestade; os trovões ribombavam, os raios 

rasgavam o céu e a chuva caía em torrentes — era apavorante. No meio disso tudo, 

alguém bateu à porta e o velho rei foi abrir. 

Deparou com uma princesa. Mas, meu Deus!, o estado em que ela estava! A 

água escorria-lhe pelos cabelos e pela roupa e saía pelas biqueiras e pela parte de 

trás dos sapatos. No entanto, ela afirmou que era uma princesa de verdade. 

— Bem, já vamos ver isso — pensou a velha rainha. Não disse uma palavra, 

mas foi ao quarto de hóspedes, desmanchou a cama toda e pôs uma pequena 

ervilha no colchão. Depois empilhou mais vinte colchões e vinte cobertores por cima. 

A princesa iria dormir nessa cama. 

De manhã, perguntaram-lhe se tinha dormido bem. 

— Oh, pessimamente! Não preguei olho em toda a noite! Só Deus sabe o 

que havia na cama, mas senti uma coisa dura que me encheu de nódoas negras. 

Foi horrível. 

Então ficaram com a certeza de terem encontrado uma princesa verdadeira, 

pois ela tinha sentido a ervilha através de vinte edredões e vinte colchões. Só uma 

princesa verdadeira podia ser tão sensível. 

Então o príncipe casou com ela; não precisava de procurar mais. A ervilha 

foi para o museu; podem ir lá vê-la, se é que ninguém a tirou. 

Aqui têm uma bela história! 
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ANEXO B – Conto maravilhoso: O Gato de Botas 

 

O Gato de Botas – Charles Perrault 

 

Era uma vez um moleiro que, ao morrer, deixou como herança para os seus 

três filhos todos os seus bens, que consistiam em um moinho, um burro e um gato. 

A divisão foi logo feita. Não foram chamados para fazê-la notários ou advogados, 

que acabariam fazendo desaparecer em pouco tempo o pequeno patrimônio. O filho 

mais velho ficou com o moinho, o segundo ficou com o burro e o pobre do caçula 

teve de se contentar com o gato, naturalmente muito aborrecido por ter de se 

contentar com um quinhão tão pequeno. 

— Os meus irmãos — disse ele — vão poder ganhar a vida honestamente, 

trabalhando em conjunto. Eu, porém, depois de comer meu gato e fazer um chinelo 

com a sua pele, vou ter de morrer de fome.  

O gato que ouvira a lamúria do dono, embora sem parecer que estivesse 

ouvindo, disse-lhe, com ar muito sério, muito compenetrado: 

— Não te preocupes, meu dono. Nada mais precisarás fazer do que me dar 

um saco e um par de botas, e verás que não foste prejudicado na partilha.  

Embora sem acreditar muito nessa promessa, o jovem herdeiro não a 

rejeitou de todo, lembrando-se de como aquele gato era esperto em suas manobras 

para pegar ratos, ora se pendurando com o corpo muito reto, ora estendendo no 

chão, fingindo-se de morto. Resolveu experimentar. 

Logo que recebeu o que pedira, o Gato calçou as botas, pôs o saco nas 

costas e foi para uma clareira do bosque onde sempre havia muitos coelhos. Lá 

chegando, deitou-se, fingindo que estava morto e havendo antes deixado o saco 

aberto ao seu lado, tendo dentro muito farelo e algumas cenouras. E lá ficou 

esperando que algum coelhinho mais inocente, pouco familiarizado com as 

maldades do mundo, se sentisse atraído pelas iguarias e entrasse dentro do saco. 

E, de fato, não demorou muito que um coelhinho bem gordinho caísse na armadilha, 

e mais do que depressa o Gato fechou o saco, pegou o coelho, matou-o sem dó 

nem piedade.  

Muito orgulhoso com o seu feito, Mestre gato foi ao palácio do Rei e pediu 

uma audiência. Conduzido aos aposentos reais, fez uma profunda reverencia ao 

Rei.  
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— Majestade — disse — aqui está um coelho selvagem que meu senhor, o 

Marquês de Carabás (um nome que ele inventou na hora) me ordenou que 

oferecesse, respeitosamente, como homenagem, a Vossa Majestade.  

— Dize ao teu senhor que agradeço e que fiquei muito satisfeito com o 

presente — disse o rei.  

No dia seguinte, o gato escondeu-se em um trigal, onde, usando o mesmo 

truque da véspera, e convidou o portador a beber à sua saúde.  

Nos dois ou três meses seguintes, o Gato continuou a levar ao rei, como 

presentes, peças de caça supostamente abatidas pelo suposto Marquês de 

Carabás. E, certo dia, sabendo que o Rei ia passear na margem do rio, em 

companhia da filha, a princesa mais bela do mundo, o Gato disse ao seu dono: 

— Se seguires o meu conselho, a fortuna estará feita. Vai tomar banho no 

rio, no ponto que eu indicar, e deixa o resto por minha conta.  

O Marquês de Carabás seguiu o conselho do Gato de Botas, embora sem 

saber o que ele realmente pretendia fazer. Enquanto estava se banhando, o Rei 

passou, e o Gato se pôs a gritas com toda a força de que dispunha: 

— Socorro! Socorro! Meu Senhor, o Marquês de Carabás está se afogando! 

Ouvindo os gritos, o rei olhou pela janela e, reconhecendo o Gato que já 

tantas vezes lhe oferecera peças de caça, mandou a carruagem parar e ordenou 

aos homens de sua escolta que fossem imediatamente socorrer o Marquês de 

Carabás. Enquanto os guardas tiravam do rio o pobre Marquês, o Gato aproximou-

se do coche real e contou ao Rei que, enquanto o Marquês de Carabás se 

encontrava no rio, surgiram alguns ladrões que furtaram as suas roupas, e fugiram 

sem serem apanhados. (Na verdade, o próprio Gato de Botas escondera a roupa de 

seu dono do meio de umas pedras). 

O Rei, imediatamente, mandou um de seus homens ao palácio, a fim de 

buscar as melhores roupas para o Senhor Marquês de Carabás. E quando o 

Marquês se apresentou, metido nos ricos trajes que haviam sido trazidos, e, sendo 

ele próprio, um jovem robusto e bonito, estava realmente muito mais parecido com 

um nobre do que com um simples filho de moleiro. Causou ótima impressão ao Rei, 

e principalmente, à filha do Rei. E, na verdade, bastou o jovem Marquês dirigir-lhe 

uns dois ou três olhares muito respeitosos, mas também bastante ternos, para que a 

princesa ficasse loucamente apaixonada por ele. 
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O Rei fez questão que ele entrasse no coche e os acompanhasse no 

passeio. O gato de Botas, satisfeitíssimo, vendo que os seus planos estavam sendo 

coroados de pleno êxito, saiu correndo, a toda velocidade, na frente do coche e, 

vendo mais adiante, um grupo de camponeses ceifando um trigal, gritou-lhes:  

— Se não disserdes ao Rei que todas estas terras pertencem ao Marquês 

de Carabás, sereis todos despedaçados, transformados em carne picadinha! 

Ao passar por ali, o Rei não deixou de perguntar aos ceifeiros que era o 

dono daquelas terras. 

— Pertencem ao Senhor Marquês de Carabás! — responderam todos, em 

uníssono, pois o Gato de Botas os amedrontara. 

E assim foi o Gato sempre correndo à frente do coche, e sempre obrigando 

os ceifeiros que encontrava a dizer ao Rei que a terra pertencia ao Marquês de 

Carabás. O Rei ficou admiradíssimo diante da grande riqueza do Marquês de 

Carabás. 

Sempre bem antes do coche, o Gato de Botas afinal chegou a um castelo 

cujo proprietário era um poderoso feiticeiro, o feiticeiro mais rico que já existira, pois 

todas as terras que o Rei atravessara antes lhe pertenciam. O Gato teve o cuidado 

de indagar quem era o feiticeiro e qual eram os seus poderes. Depois, pediu 

permissão para vê-lo, e, sendo admitido, disse-lhe que não poderia, tendo passado 

à frente de seu castelo, de apresentar-lhe os seus respeitos. O feiticeiro o recebeu 

civilmente.  

— Informaram-me — disse o Gato — que sois capaz de vos transformar em 

qualquer espécie de animal, como, por exemplo, um leão ou um elefante.  

— E sou mesmo! — replicou o feiticeiro, cheio de vaidade. — Quer ver? 

E virou um leão, passando um susto tremendo no Gato que fugiu e 

escondeu-se num armário, embora as botas o atrapalhassem muito, e só saiu de lá 

quando o leão tornou a virar o feiticeiro.  

— Realmente, é admirável — elogiou o Gato, ainda trêmulo. — Mas me 

disseram também que sois capaz de vos transformar em um bicho pequeno, como 

um camundongo, por exemplo. Nisso, para falar a verdade, não acreditei.  

— Pois vais ver se não é verdade! – exclamou o feiticeiro, ferido em sua 

vaidade.  

E virou um camundongo que o Gato tratou de devorar imediatamente. 
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Logo depois, o Rei, chegando diante do imponente castelo do feiticeiro, quis 

visitá-lo. O gato, ouvindo o barulho do coche, correu a receber o Rei. 

— Seja Vossa Majestade bem-vindo ao Castelo do meu senhor Marquês de 

Carabás! — disse, fazendo uma reverência.  

— O quê, Senhor Marquês! — exclamou o Rei. — Este magnífico castelo 

também lhe pertence? É esplêndido! Deixa-me ver o seu interior. 

O Marquês ajudou a Princesa a descer da carruagem e acompanhou o Rei 

que subiu a esplêndida escadaria e chegou ao salão, onde estava sendo servido um 

magnífico banquete que o feiticeiro iria oferecer a alguns amigos, os quais, vendo 

que o Rei se encontrava dentro do castelo, desistiram de entrar. 

O Rei ficou entusiasmadíssimo com a magnificência do Castelo e a riqueza 

do Marquês, e percebendo que o Marquês estava apaixonado pela Princesa e a 

Princesa por ele, não hesitou em dizer-lhe, durante o banquete, depois de já ter 

bebido uns cinco ou seis copos bem cheios: 

— Depende inteiramente de vós, Senhor Marquês de Carabás, tornar-vos, 

ou não, meu genro. 

Nem é preciso dizer que o Marquês aceitou, com a devida reverência, e 

elevada honra que lhe oferecia o soberano. E o casamento logo se realizou. 

O gato de Botas tornou-se um ilustre fidalgo e nunca mais caçou 

camundongos, a não ser de vez em quando, para se distrair um pouco. 
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ANEXO C – Atividades da SD: Módulos I e II 

 

Atividades da SD – Módulo I 

 

1) Classifique os fragmentos a seguir de acordo com o tipo textual que 

representam: 

I. “Logo que recebeu o que pedira, o Gato calçou as botas, pôs o saco nas costas e 
foi para uma clareira do bosque onde sempre havia muitos coelhos. Lá chegando, 
deitou-se, fingindo que estava morto e havendo antes deixado o saco aberto ao seu 
lado, tendo dentro muito farelo e algumas cenouras. E lá ficou esperando que algum 
coelhinho mais inocente, pouco familiarizado com as maldades do mundo, se 
sentisse atraído pelas iguarias e entrasse dentro do saco. E, de fato, não demorou 
muito que um coelhinho bem gordinho caísse na armadilha, e mais do que depressa 
o Gato fechou o saco, pegou o coelho, matou-o sem dó nem piedade.. […]”. (O gato 
de botas – Charles Perrault) 
 
II. “Bata as claras em neve e reserve. Misture as gemas, a margarina e o açúcar até 
obter uma massa homogênea. Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, 
sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Despeje a 
massa em uma forma grande de furo central untada e enfarinhada. Asse em forno 
médio 180 °C, pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos ou ao furar o bolo 
com um garfo, este saia limpo. [...]”. 
 
III. “[...] Se o fenômeno cultural do futebol tem inegável dimensão política, é crucial 
distinguir as esferas. Do contrário, num contexto de efervescência social, o inocente 
gesto de apoiar a seleção, nos estádios ou fora deles, acabaria sujeito a 
reprimendas. Nada mais infeliz do que censurar a felicidade alheia. É de resto um 
despropósito torcer contra o Brasil. Os únicos que têm a ganhar com nossa derrota 
são os adversários, pois aos brasileiros restará apenas a tristeza. [...]”. 
 
IV. Eu não tinha este rosto de hoje,  
assim calmo, assim triste, assim magro,  
nem estes olhos tão vazios, 
 nem o lábio amargo. 
Eu não tinha estas mãos sem força,  
tão paradas e frias e mortas;  
eu não tinha este coração que nem se mostra.  
Eu não dei por esta mudança,  
tão simples, tão certa, tão fácil:  
Em que espelho ficou perdida  
a minha face? 
(Retrato – Cecília Meireles) 
 
V. “[...] Ainda segundo a Prefeitura, 40% dos ingressos vendidos para os jogos de 
São Paulo das primeira e segunda fases do mundial foram vendidos para 
estrangeiros, 8% para turistas brasileiros e 52% para paulistanos. Para a abertura, 
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22% das entradas foram vendidas para turistas, sendo que 9,9% para croatas, 
adversários do Brasil no jogo desta quinta-feira (12). [...]”. 
 
a) expositivo – descritivo – narrativo – injuntivo – dissertativo-argumentativo 
b) injuntivo – expositivo – narrativo – dissertativo-argumentativo – descritivo 
c) narrativo – injuntivo – dissertativo-argumentativo – descritivo – expositivo 
d) narrativo – expositivo – dissertativo-argumentativo – injuntivo – descritivo 
 

2) Com base no texto narrativo, identifique no conto “A princesa e a ervilha” os 

momentos da narrativa. 
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3) Podemos dizer que as personagens desse conto são o rei, o príncipe, a 
princesa e a rainha porque: 
 
a) eles escreveram a história. 
b) eles vivem no mundo real. 
c) eles moram em um palácio. 
d) eles vivem as ações da história. 
 
4) Palavras ou expressões como “Era uma vez”, “foi viajar”, “havia”, “parecia”, 
e “regressou”, presentes no primeiro parágrafo do texto, possuem a função de 
marcar 
 
a) quem escreveu a história. 
b) quem conta a história. 
c) a passagem do tempo. 
d) o lugar onde aconteceu a história. 
 
 
5) Palavras ou expressões como “mundo fora”, “quarto de hóspedes”, “a 
cama”, “o museu” são responsáveis por indicar ao leitor 
 
a) quem conta a história. 
b) a passagem do tempo. 
c) quem escreveu a história. 
d) os espaços em que ocorreram as ações do texto. 
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6) Marque a única opção correta sobre o conto maravilhoso. 
 
a) Tem como personagens fadas, gnomos, reis e rainhas, bruxas etc.; narra apenas 
acontecimentos cotidianos, relacionados à vida real; geralmente tem final feliz. 
b) Narra acontecimentos extraordinários; apresenta verbos predominantemente no 
pretérito; nunca tem final feliz. 
c) Narra acontecimentos extraordinários; pode conter um ou mais protagonistas e 
um antagonista (vilão); apresenta verbos predominantemente no futuro. 
d) Tem como personagens fadas, gnomos, reis e rainhas, bruxas etc.; inicia-se 
situando o herói ou a heroína em tempo e espaço imprecisos; geralmente tem final 
feliz. 
 
O trecho a seguir pertence à história da Branca de Neve, escrita pelos Irmãos 
Grimm. Leia-o com atenção para responder as questões 7 e 8.  
 
Branca de Neve (adaptado) 
 

Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo, 
uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e 
nevava muito forte. 

A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que 
dançavam no ar; mas com isso se distraiu e furou o dedo com a agulha. Na neve que 
tinha caído no beiral da janela pingaram três gotinhas de sangue. O contraste foi tão 
lindo que a rainha murmurou: 

- Pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como sangue e 
com cabelos negros como o ébano... 

Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz uma menina 
de cabelos bem pretos, pele branca e face rosada. O nome dado à princesinha foi 
Branca de Neve. Mas quando nasceu a menina, a rainha morreu. 

Passado um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas 
muito vaidosa, invejosa e cruel. 

Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela 
perguntava com 
vaidade: - Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. 
E o espelho respondia: - Em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza 
maior. 

O tempo passou. Branca de Neve cresceu, a cada ano mais linda... E um dia o 
espelho deu outra resposta à rainha: 

- A sua enteada, Branca de Neve, é agora a mais bela. 

 
 

7) Encontram-se presentes na história da Branca de Neve: 
 
a) um cientista, um robô e o uso da tecnologia. 
b) uma rainha, um rei, uma princesa e uma madrasta (bruxa má). 
c) um aventureiro, uma viagem e o enfretamento de grandes perigosos. 
d) uma rainha, um rei, uma princesa e um mundo extraterrestre. 
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8) Uma das características do gênero conto maravilhoso é o elemento mágico. 
No texto acima, pode-se afirmar que: 
 
a) o elemento mágico é o espelho, que respondia à madrasta de Branca de Neve 
sempre que perguntava sobre sua beleza. 
b) o elemento mágico é a neve, pois ela tem poder para desviar a atenção da rainha. 
c) o elemento mágico é a própria Branca de Neve, que se tornou a mulher mais linda 
de todo o mundo. 
d) o elemento mágico é a agulha, que em determinado momento machuca a rainha. 
 
Leia a seguinte charge e responda as questões 9 e 10. 
 

 
9) Na charge, o autor remete sua leitura a um conto de fadas antigo, 
atualizando-o. Que conto é esse? Esclareça sua resposta.  
 
 
10) O chargista dialoga com o texto-fonte, criando uma relação intertextual de 
caráter humorístico entre o conto original e a charge. Explique como o autor 
trabalhou o humor nesse texto. 
 
 
Atividades da SD – Módulo II 

 

(Descritor: identificar os elementos da narrativa: personagem, narrador, tempo e 

espaço) 

Assunto: Estudo do conto moderno: elementos da narrativa, narradores em 1ª e 3ª 
pessoa; tempos verbais predominantes. 
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1) A tirinha acima se refere a um conto maravilhoso e por isso há nela alguns 
elementos da narrativa coincidentes como 
 
a) o elemento mágico, a transformação da personagem após dar o beijo. 
b) o local, a floresta encantada, distante do reino encantado. 
c) o tempo, definido num passado muito distante. 
d) os personagens, a Bela Adormecida e o sapo encantado. 
 

Os sentidos do texto – Texto “As três penas” (Elementos contextuais, 
organização da história, organização estrutural do gênero conto maravilhoso) 
 
2) Responda as perguntas a seguir: 
a) Quem é o autor do texto lido? ___________________________  
b) Quando esse texto foi escrito? ___________________________  
c) Quem é o público alvo desse texto, ou seja, para quem você acha que o texto foi 
escrito? _______________________  
d) Você acha que outras pessoas poderiam ler esse texto? Se sim, 
quem?_______________  
e) Qual é o objetivo desse texto? Para que você acha que ele foi escrito? 
_________________________ 
f) Onde você acha que esse texto foi publicado? _______________ 
g) Onde podemos encontrar textos semelhantes a esse?_________ 
 

3) Responda as atividades abaixo.  
a) Quantos parágrafos há no texto? __________  
b) Quem participa da história, ou, a quem a história se refere? 
_______________________________________  
d) Quem conta a história? __________________  
e) Onde ela se passa? _____________________  
f) O tempo em que acontecem os fatos narrados no conto é preciso (determinado) 
ou impreciso (indeterminado)? ____  
g) É possível saber através do uso de algumas palavras ou expressões? Quais? 
__________________________________  
h) Como a história tem início? _______________  
i) Qual é a situação problema da história? ______  
j) Qual é o desfecho da história? Ou seja, como ela acaba? 
_______________________________________ 
k) Você concorda com o desfecho da história ou acha que algo deveria ser mudado? 
_______________________________  
l) Se sim, que outro desfecho você daria à história?  
_______________________________________  

 

4) Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira:  
(1) Personagens principais  
(2) Local onde aconteceram os fatos  
(3) Tempo em que acontece a história  
(4) Narrador 
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( ) A porta se abriu e ele viu uma grande e gorda sapa...  
( ) O filho caçula, o rei, e a sapa.  
( ) No castelo do rei e em suas proximidades. 
( ) Então um irmão partiu para a direita, outro para a esquerda, e eles zombaram do 
bobalhão, que teria de ficar ali mesmo... 
 

5) Relacione as informações de acordo com cada parágrafo do texto “As três 
penas”:  
 
1º Parágrafo 
18º Parágrafo 
38º Parágrafo 
 
( ) O filho caçula se torna rei. 
( ) O rei estabelece uma nova missão aos seus filhos. 
( ) As personagens são apresentadas, caracterizadas. 
 
6) Geralmente, as personagens são caracterizadas nas histórias. Identifique no 
texto as palavras ou expressões que mostram as características das 
personagens. 
 
Personagens Características 

O rei  

O filho caçula  

Os outros dois filhos  

 

7) No conto maravilhoso, é comum a presença de personagens com poderes 
mágicos. 
a) No conto lido, que personagem é essa? ______ 
b) Qual é a principal função dela no conto? ______ 
 

8) No início da história, o herói se vê diante de uma situação problemática a 
partir da qual seu destino se modifica. 
a) Qual é o problema, ou conflito, apresentado ao herói no começo da história? 
________________________ 
b) O que se modificou no destino do herói? Por que ele conseguiu modificá-lo? 
________________________ 
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ANEXO D – Produções textuais dos discentes 
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ANEXO E – Declaração de normalização técnica 

 

 Declara-se, para constituir prova junto aos órgãos interessados, que, por 

intermédio do profissional infra-assinado11, foi procedida a normalização da 

dissertação intitulada A prática de produção escrita em língua materna com o 

gênero conto: uma intervenção no ensino fundamental, de autoria de George Luis 

de Castro Correia, razão por que se firma a presente declaração, a fim de que surta 

os efeitos legais, nos termos das normas vigentes decretadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 
Fortaleza-CE, 08 de julho de 2019. 

 

 
 

 

 

 

 
11  Número do registro: 89.931. E-mail: <felipearagaofc@hotmail.com>. 


