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O presente estudo surgiu da necessidade de levar
à sala de aula, na disciplina de Língua Portuguesa,
o trabalho com a produção textual e a leitura, tendo
em vista que este é o ponto em que os professores
encontram as maiores dificuldades para trabalhar
com os alunos. Isso acontece porque a tradição
Resumo:

escolar sempre privilegiou o ensino da gramática
da frase, pelo viés metalinguístico e normativo.
Sendo assim, nosso objetivo é desenvolver um
projeto de letramento por meio da apropriação do
gênero “narrativa de aventura”; elaborar uma
modelo didático do gênero narrativa de aventura,

depreendendo

as

dimensões

ensináveis

do

gênero; construir uma Sequência Didática (SD) do
gênero narrativa de aventura e desenvolvê-la em
uma turma do 6º ano do Colégio Estadual Durval
Ramos Filho, EFMN, de Andirá.
Com a produção e realização da SD,
pretendemos

desenvolver

a capacidade de

linguagem nos alunos em relação à produção e à
leitura do gênero; elaborar diários, os quais
gerarão dados para a pesquisa e validar a
metodologia da Sequência Didática no contexto
aplicado.
Portanto as ações que serão desenvolvidas
referem-se à própria metodologia da transposição
didática do ISD.
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INTRODUÇÃO

Oficialmente, os gêneros foram inseridos na escola, na disciplina de Língua
Portuguesa, como ferramenta de ensino-aprendizagem da língua, através dos Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998). A partir dos PCN (BRASIL, 1998), os
gêneros foram elevados a objeto/instrumento do ensino da língua portuguesa e, os
textos, à unidade principal desse ensino. “Todo texto se organiza dentro de um
determinado gênero em função das intenções comunicativas, como parte das condições
de produção dos discursos os quais geram usos sociais que os determinam” (BRASIL,
1998, p.21).
A proposta dos PCN é que os gêneros passassem a ser tanto o objeto de ensino
da língua, ou seja, a finalidade do ensino deveria ser a apropriação desses objetos
maiores da comunicação, como o instrumento pelo qual os outros conteúdos da língua
pudessem ser apreendidos (BARROS, 2012).
Da mesma forma, as Diretrizes Curriculares para Língua Portuguesa (DCE,
PARANÁ, 2008, p. 68) propõem um ensino pautado nos gêneros textuais. Desse modo,
a relação entre o uso e o aprendizado da língua, sob a premissa de que o texto é um elo
de interação social e os gêneros discursivos são construções coletivas, é o que deveria
direcionar o ensino da língua.
Neste contexto, Antunes (apud PARANÁ, 2008, p. 69) aponta que as propostas
de produção textual precisam “corresponder àquilo que, na verdade, se escreve fora da
escola – e, assim, sejam textos de gêneros que têm uma função social determinada,
conforme as práticas vigentes na sociedade”. Ou seja, a produção textual fundamentada
em gêneros de texto é muito diferente da prática tradicional das “redações escolares”.
Na produção de gêneros, escreve-se a partir de um contexto de produção bastante
específico, uma vez que o ponto de referência são as práticas de linguagem existentes na
sociedade.
O aluno, para escrever um texto de um gênero, deve assumir um papel social
específico, representar o situacionalidade: para quem vai escrever o propósito da sua
comunicação, onde o texto será publicado, em que momento sócio-histórico escreve (e

as coerções que esse momento impõe) etc. Já, nas redações, apenas se escreve para
cumprir uma obrigação didática: é uma escrita cuja finalidade é a avaliação
gramatical/ortográfica do professor. Diferentemente de se escrever redações, a produção
textual fundamentada em gênero pode dar significação ao ato de escrita do aluno.
Além da produção textual, a leitura dos gêneros tem uma importância
significativa, porém é preciso ter conhecimento do gênero para conseguir uma boa
leitura. O professor pode utilizar atividades de leitura dos gêneros para explorar
conteúdos específicos presentes em cada texto. Segundo Lopes-Rossi (2006), a leitura
contribui com a escrita, onde o professor associa as atividades de leitura com as
produções de gêneros textuais.
Ao trabalhar com gêneros textuais o professor deve desenvolver atividades
didáticas que envolvem as diversas práticas de linguagem existentes na sociedade,
propiciando, dessa forma, o desenvolvimento cognitivo do aluno para ele possa atuar
efetivamente na sociedade.
Assim, todo conhecimento, antes de chegar ao aluno, deve passar por uma série
de transformações e adaptações. Esse processo é comumente chamado de transposição
didática (BARROS, 2012). Ele comporta três níveis de transformação: 1) o
conhecimento científico passa a conhecimento a ensinar (conhecimento disciplinar); 2)
o conhecimento a ensinar passa a conhecimento efetivamente ensinado; 3) o
conhecimento ensinado passa a conhecimento efetivamente apreendido aprendido
(MACHADO; CRISTOVÃO, 2006, p. 552 ).
Para consolidar o processo de transposição didática de um gênero, o
Interacionismo Sociodiscursivo trabalha com duas ferramentas que compõe o que se
denomina de engenharia didática do ISD: o modelo didático e a sequência didática
(SD).
Barros (2012, p. 71) apresenta um esquema que resume essa engenharia da
transposição didática dos gêneros para o contexto de ensino da língua, a partir do
instrumental de pesquisa do ISD:

Figura 1: A engenharia da Transposição Didática na perspectiva da ISD

Barros (2012, p. 71).

Para que o professor tenha conhecimento científico do gênero, é preciso que ele
invista no estudo desse gênero, que ele faça uma descrição, a priori, teórica desse
gênero, e, posteriormente, faça uma adaptação desses saberes para o contexto de
intervenção da sua ação didática. A esse processo, o ISD dá o nome de modelo didático
do gênero, ou seja, é a modelização do objeto de ensino, no nosso caso, do gênero que
será alvo de ensino sistematizado.
Segundo Machado e Cristovão (2006), modelos didáticos são objetos descritivos
e operacionais que, quando elaborados (pelo pesquisador, pelo professor, pelos autores
de materiais didáticos), facilitam o processo de ensino-aprendizagem de um
determinado gênero. Ele permite visualizar as características (funcionais, discursivas,
linguísticas e para linguísticas) de um gênero e, sobretudo, facilita a seleção das suas
dimensões ensináveis para certo nível de ensino, ou seja, ele explicita a potencialidade
desse gênero para o ensino.

Para Dolz, Gagnon e Decândio (2010), o modelo didático deve conter três
etapas:

1) uma pesquisa bibliográfica em relação aos saberes de referência do gênero

de texto estudado (o que dizem os estudiosos do gênero); 2) a descrição das principais
características do gênero, a partir de um corpus significativo desse gênero; 3) uma
avaliação do contexto de intervenção e das capacidades de linguagem dos alunos.
Quando se fala em SD, encontramos nos PCN (BRASIL, 1988), que ela deve ser
organizada da seguinte forma:

[...] elaborar atividades sobre aspectos discursivos e linguísticos
do gênero priorizado, em função das necessidades apresentadas
pelos alunos; programar as atividades em módulos que
explorem cada um dos aspectos do conteúdo a serem
trabalhados, procurando reduzir parte de sua complexidade a
cada fase, considerando as possibilidades de aprendizagem dos
alunos; deixar claro aos alunos as finalidades das atividades
propostas; distribuir as atividades de ensino num tempo que
possibilite a aprendizagem; planejar atividades em duplas ou
em pequenos grupos, para permitir que a troca entre os alunos
facilite a apropriação dos conteúdos; interagir com os alunos
para ajudá-los a superar dificuldades; elaborar com os alunos
instrumentos de registro e síntese dos conteúdos aprendidos,
que se constituirão em referências para produções futuras;
avaliar as transformações produzidas [...] (BRASIL, 1998, p.
88).

Para o ISD, a SD é “uma sequencia de módulos de ensino, organizados
conjuntamente para melhorar uma determinada prática de linguagem”, e tem como
objetivo buscar “confrontar os alunos com práticas de linguagem historicamente
construídas, os gêneros textuais, para lhes dar a possibilidade de reconstruí-las e delas
se apropriarem” (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 51). Esquematicamente, ela é
dividida em: 1) apresentação da situação; 2) primeira produção; 3) módulos; 4)
produção final/reescritas.
Barros (2012) apresenta um esquema geral da SD:
Figura 2: Esquema Geral da SD

Barros (2012, p. 79)
.

Como vimos, a SD é uma metodologia de ensino que viabiliza a transposição
didática dos gêneros, são práticas modulares que levam o aluno ao aprofundamento de
determinadas práticas de linguagem, seguem uma sequencia de atividades e objetivam a
apropriação de um gênero (oral, escrito, leitura, produção, análise linguística). Por isso,

devem ser utilizadas pelo professor na sua prática diária.
Desse modo, com base na proposta de Sequência Didática, elaborada por Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004), organizamos Sequência Didática, tendo, como objeto de
ensino, o gênero narrativa de aventura, para o trabalho com atividades de leitura e
escrita em salas de aulas do 6º ano do Ensino Fundamental.

VAMOS À PRÁTICA

ENCAMINHAMENTO PARA O PROFESSOR:

Nota-se que crianças na faixa etária, entre 10 a 11 anos, estão em fase de
transformação sociocognitiva e comportamental, e, por conta disso, são “curiosas”,
encantam – se com mistérios, aventuras, histórias intrigantes. A hipótese que estamos
levantando é a de que os alunos vão se envolver na leitura e na produção das narrativas
de aventura, pela peculiaridade do gênero.
Sendo assim, acreditamos que esse gênero pode se transformar em um ótimo
objeto/instrumento para o ensino da língua. Ao trabalhar com gêneros textuais, o
professor deve desenvolver atividades didáticas que envolvem as diversas práticas de
linguagem existentes na sociedade, propiciando, dessa forma, o desenvolvimento
cognitivo do aluno para que ele possa atuar efetivamente na sociedade.

ATIVIDADE 1
APRESENTAÇÃO DA
SITUAÇÃO

Apresentação da proposta aos alunos, expondo o motivo e os objetivos do
trabalho, utilizando-se dos recursos multimídia (Data Show / PowerPoint).
Iniciar a aula perguntando aos alunos se eles sabem o que é uma narrativa de
aventura. Explicitar aos alunos o contexto da narrativa de aventura:
a) O Que é Narrativa de Aventura? Definir o conceito do termo aventura.

Aventura, vem do latim "ad venture", significa literalmente o que vem pela frente.
Participar de uma atividade de aventura significa estar preparado para o que vier. A
atividade de aventura, portanto não pode ser confundida com atividade radical, pelo
simples fato de na Aventura se realizar todo o controle dos riscos existentes, enquanto
na atividade radical os riscos não são controláveis. Por exemplo, realizar um rapel em
uma cachoeira exige todo o aparato de segurança e o controle do riscos envolvidos, já
realizar manobras em um skate não possibilita o mesmo controle (é radical).Porém o
que nos importa na Língua Portuguesa é o contexto de uma narrativa, o gênero aventura
é tipicamente aplicado às obras em que o protagonista, ou outros grandes personagens
são constantemente colocados em situações perigosas. Existem também a aventura na
mitologia, sendo que uma das histórias de aventura mais conhecidas é a Odisseia de
Homero, histórias heroicas mitológicas passam de cultura para cultura seguindo um
padrão, começando pelo "chamado para a aventura", seguido por uma jornada perigosa
e um eventual triunfo. Outro exemplo famoso de uma aventura fantasiosa é o livro Alice
no País das Maravilhas de Lewis Carroll, que conta a história da garota Alice que vai
em uma aventura no País das Maravilhas em busca do coelho de relógio. Logo,livros do
gênero aventura normalmente colocam o protagonista/herói em situações perigosas, que
envolvem grandes jornadas, batalhas com inimigos ou monstros e um triunfo final, onde
o protagonista consegue o que procurava.

Site: www. http://pt.wikipédia.org.wiki/Ave
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VERIFICANDO CONHECIMENTO DOS ALUNOS



Abrir espaço para que os alunos exponham seus pensamentos sobre o projeto e a
ideia que tem formada sobre leitura.



Próximo passo: Perguntar aos alunos já leram alguma narrativa do tipo. Se a resposta
for afirmativa, pedir para citar as que já leram.



Distribuir aos alunos uma narrativa de aventura. Sugestão: A coisa, de Ruth Rocha, in
As Aventuras de Alvinho. Pró-Letramento: Programa de Formação Continuada de
Professores dos Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental: alfabetização e
linguagem. -

ed. rev. e ampl. Incluindo SAEB/Prova Brasil matriz de referência/

Secretaria de Educação Básica - Brasília: Ministério da Educação, secretaria de
Educação básica, 2012. 364 p.


Com o texto em mãos, explicitar aos alunos as características das narrativas de
aventura.

Professor, vamos entender melhor o que são
Narrativas de aventuras.
VEJAMOS:
A narrativa de aventura consiste em ações desenvolvidas pelo protagonista de
uma história de aventura, normalmente, é um valente herói que vive as mais
surpreendentes situações. O aventureiro não se abate diante dos sucessivos desafios e
envolve-se numa sequência de peripécias para escapar do perigo. A ação é um elemento
fundamental da narrativa de aventura.
As aventuras não são poucas: caças a tesouros, visitas noturnas a cemitérios,
perseguições de bandidos, uma enrascada em uma caverna, etc.
O enredo de uma narrativa de aventura é composto das ações das
personagens, organizadas em uma sequência de situações.
Entendamos agora que ela precisa de algumas partes, sendo elas
distribuídas assim:

Personagens: algumas marcas podem ser estabelecidas aos personagens como a astúcia
e esperteza, empregadas para se livrar das situações perigosas em que se envolve.
Foco Narrativo – posição tomada pelo narrador ao contar uma história.
O narrador-personagem - conta na 1ª pessoa a história da qual participa também como
personagem.
O narrador-observador - conta a história na 3ª pessoa, sem participar das ações.
Essas narrativas, em geral, apresentam a seguinte estrutura:
Apresentação ou situação inicial: o narrador explica algumas circunstâncias da
história. Apresenta a época, o local e os personagens que participam da narrativa. Os
espaços e as personagens são apresentados em uma situação que pode ser de
desequilíbrio ou de tensão.
Complicação: início das adversidades ou dos conflitos em que as personagens
principais são envolvidas.
Ações das personagens: são motivadas pela complicação e pelos objetos das
personagens.
Desfecho ou resolução: ocorre quando a complicação é solucionada.
Situação final: uma nova situação é estabelecida.
A caracterização do espaço compõe a ambientação do enredo da narrativa de aventura.
Nas narrativas de aventura, o suspense prende o leitor ao texto, e a caracterização do
espaço pode contribuir para isso. A descrição de cores, sons e objetos na caracterização
do espaço colabora para a criação do suspense.

ATIVIDADE 2
VAMOS À CONTEXTUALIZAÇÂO
DO TEXTO

Atividades de leitura e compreensão do texto

Para essa atividade, baseamo-nos no texto A coisa, de Ruth Rocha. (O professor poderá
usar outras narrativas.)
1) Qual é o gênero narrativo desse texto?
2) Quais são as personagens envolvidas na história?
3) Onde acontecem os fatos narrados?
4) Quais são os principais personagens?
5) Leia o texto novamente e responda: Em que pessoa os fatos são relatados?
(a) 1ª pessoa

(b) 2ª pessoa

(c) 3ª pessoa

6) O foco narrativo deste texto é:
(a) narrador - personagem

(b) narrador - observador

7) Copie do texto onde se desenvolve a resolução ou o desfecho da narrativa .

8) Você gosta de aventuras? Comente.

ATIVIDADE 3
PRODUÇÃO INICIAL

Professor (a):
Como primeira proposta de produção de texto, sugerimos que se inicie a
leitura de uma narrativa de aventura e os alunos deem continuidade, desenvolvendo a

narrativa e concluindo-a.
Para esta aula, trabalharemos a narrativa escrita por Laura Bergallo,
extraída do livro “A criatura”, publicado em 2005. Na obra, são explorados alguns
conflitos. Sendo que, no capítulo selecionado, o aluno conhecerá uma personagem que
enfrenta muitos desafios e muitas aventuras em cenários cada vez mais presentes no dia
a dia de muitos jovens.

Agora é a vez dos alunos:
Entregar, aos alunos, uma cópia do texto “A criatura”, de Laura Bergallo
para que façam a leitura atentamente.
O texto pode ser encontrado no site:
http://receitadeleitura.blogspot.com.br/p/atividades-7ano.html

A criatura (Laura Bergallo)
A tempestade tornava a noite ainda mais escura e assustadora. Raios riscavam o
céu de chumbo e a luz azulada dos relâmpagos iluminava o vale solitário, penetrando
entre as árvores da floresta espessa. Os trovões retumbavam como súbitos tiros de
canhão, interrompendo o silêncio do cenário [...].

Após a leitura, lembrar os alunos da importância do TÍTULO no texto e pedir
que façam a produção textual a partir da proposta inicial.

Era uma noite muito escura, eu estava voltando
para casa.
De repente eu avistei ...

Professor (a):
A segunda proposta é a produção de uma narrativa de aventura, porém agora
será uma produção em grupo (dois em dois), para tanto levaremos para a sala de aula o
vídeo de uma narrativa de aventura. Após assistirem ao vídeo, os alunos deverão
produzir a sua própria narrativa. A nossa sugestão é: As crônicas de Nárnia: a viagem
do pelegrino da alvorada.
Sugerimos, também, para motivar a produção de narrativas de aventura, levar
para os alunos assistirem ao filme As crônicas de Narnia:a viagem do pelegrino da
alvorada ou Toy story 3.

OBSERVAÇÃO:

Uma outra sugestão, para a produção textual, é pedir aos alunos, após a leitura
da narrativa, que façam a reprodução da história por meio de um desenho ou de uma
História em Quadrinhos. Essa atividade explorará a capacidade de reflexão dos alunos
sobre a narrativa que ouviram e a criatividade na produção do texto não verbal ou misto
(no caso da HQ).

ATIVIDADE 4
DESENVOLVIMENTO DOS
MÓDULOS

MÓDULO 1

Professor: Escolher uma narrativa de aventura para elaborar as atividades dos
módulos.



Neste primeiro módulo, vamos trabalhar com o contexto de produção da narrativa e a
sua estrutura composicional. Para isso escolhemos a narrativa : As Aventuras de Tom
Sawyer. TWAIN, Mark. As aventuras de Tom Sawyer = The adventures of Tom
Sawyer. Adaptação e tradução Telma Guimarães. São Paulo, Editora do Brasil,2009.

OBS: Essa narrativa é apenas uma sugestão. Outras narrativas poderão ser trabalhadas,
a exemplo das narrativas: Robinson Crusoé, de Daniel Defoe; Peter Pan, de James
Mattew Barrie; A ilha do tesouro, de Robert Louis Stevenson; Moby Dick , de Herman
Melville, entre outras.

Site:

O texto pode ser encontrado:

http: /requiemdaspalavras.blogspot.com.br
/2013/03/narrativas-de-aventura-leituraanalise.html

1) Análise do contexto de produção da narrativa:
a)
b)
c)
d)

Quem é o autor da narrativa?
Por que ela foi criada?
Quando ela foi criada?
Onde ela foi publicada?

2) Análise da estrutura composicional da narrativa:


Identifique, na narrativa lida, os elementos de uma narração:

a) Personagem:
b) Tempo:
c) Espaço:
d) Enredo:
e) Foco narrativo:
f) clímax
g) desfecho

MÓDULO 2

ANÁLISE LINGUÍSTICA
Professor(a): O propósito das atividades de análise linguística é proporcionar ao aluno
reflexões acerca do uso de certos elementos gramaticais. A preocupação maior não é
com a nomenclatura, mas sim, com as relações de sentido estabelecidas pelos elementos
gramaticais dentro do texto que está sendo analisado.

1) Leia o trecho a seguir:

“Nas proximidades da caverna, Tom apontou o local onde deviam atracar. Por sorte,
havia feito uma marca junto a um deslizamento de terra.
___ Atrás da moita! - ele entrou no buraco e Hucky seguiu atrás. O primeiro
teve o cuidado de amarrar a ponta da linha numa pedra, à entrada do buraco, para
garantir retorno.”
Agora responda:
a) As palavras em destaque se referem a quem?
b) Em qual das frases o verbo indica tempo passado (pretérito)?
2) Observe este trecho e responda:
“___ Meninos! Está cheio de gente querendo ver vocês lá na casa da viúva Douglas!
Puxa, estão carregando algo bem pesado!...”
a) Dos termos destacados, há predominância de verbos que indicam algo que já
aconteceu, está acontecendo ou ainda acontecerão?
3) Observe o termo destacado:
“Tom e Huck descobriram também duas pistolas, três sapatos e um cinto de couro”.
a) As palavras destacadas estão empregadas para nomear coisas e seres. Qual é a função
destas palavras no enunciado?
b) As palavras Tom e Huck estão escritas com iniciais maiúsculas. Qual é a
classificação que esses nomes recebem?

MÓDULO 3

Atividades de leitura e compreensão do texto
a) O que Tom e Huck descobriram?
b) Retire do texto o trecho em que Tom revela onde está o tesouro.

c) O que Tom declara que vão precisar para a investida rumo ao tesouro?
d) O que Tom e Hucky descobriram junto com o tesouro?
e) Qual foi o lugar escolhido para esconder o tesouro

ATIVIDADE 5
PRODUÇÂO
FINAL

Nesta fase, os alunos já realizaram várias atividades as quais os levaram ao
conhecimento sobre narrativas de aventuras. A partir dessa aula, eles farão a releitura e
reescrita de seus próprios textos e enriquecerão sua reescrita a partir do conhecimento
que tiveram.
Conforme Costa – Hübes (2007) afirma, o momento da produção escrita é
muito importante, pois é por meio do texto produzido que o aluno representará os
conhecimentos assimilados em relação ao gênero que está sendo trabalhado.
Os alunos serão informados que cada um terá uma narrativa selecionada (a
melhor), para fazer parte de um livro, que reunirá as narrativas produzidas pela turma no
decorrer do projeto.
CIRCULAÇÃO DO GÊNERO

Este é considerado o momento mais importante da SD. Esta etapa, em hipótese
alguma deve ser deixada de lado. Nessa etapa é quando realmente se concretiza a SD e
quando se consolida a função social da escrita.
Como já foi mencionado anteriormente, será escolhida a melhor produção de
cada aluno para fazer um exemplário de narrativas de aventuras. O livro pronto será

enviado para a biblioteca da escola com a coletânea das narrativas de aventura do 6º ano
de 2014 do Colégio Estadual Durval Ramos Filho - EFMN.
Um grupo de alunos passará nas salas fazendo a divulgação do trabalho e
informando que o livro estará na biblioteca para quem quiser lê-lo. Poderá ser feita uma
manhã ou tarde de lançamento, reunindo direção, coordenação, alunos e outros
convidados.
Outra sugestão, caso não seja possível a produção do livro, é escolher a melhor
narrativa de cada aluno e expor no mural do Colégio.
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