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Resumo 
A Unidade Didática será desenvolvida na Escola 
Estadual do Campo de Vila Nova, em São Jerônimo 
da Serra. Terá como objeto de ensino o gênero 
textual “biografia”. O trabalho será desenvolvido por 
meio da metodologia da Sequência Didática, com 
realização de onze oficinas, as quais levarão os 
alunos à apropriação desse gênero: leitura e 
produção. A proposta visa à produção de uma 
biografia de morador ou ex-morador do Distrito que, 
de alguma forma, enfrentou as mesmas dificuldades 
que eles, alunos, enfrentam. Espera-se que, ao final 
do trabalho, o aluno, além de se apropriar do gênero 
biografia, a partir da reflexão das histórias das 
pessoas da comunidade, possa também 
compreender o papel da educação na construção da 
cidadania; e por fim elaborar a sua própria biografia. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sou professora na Escola Estadual do Campo de Vila Nova, localizada no 

Distrito de Vila Nova de Florença, município de São Jerônimo da Serra. Esta 

proposta de trabalho nasceu do meu interesse em biografias de pessoas que 

residem ou que residiram no distrito de Vila Nova e que de alguma forma são 

destaques em sua área de atuação profissional. A ideia de desenvolver esta 

Unidade Pedagógica se justifica pelas observações que fiz em salas de aula com 

alunos residentes nesse local: a maioria desses alunos tem baixa estima para 

prosseguir os seus estudos, pois poucos conseguem ver a escola como local 

fundamental para ascensão social.  

O Distrito tem a sua economia atrelada à agricultura familiar de 

subsistência e quase todos os alunos, ao concluir o nono ano, permanecem 

residindo na Vila, não continuam os estudos, e praticamente não conseguem 

melhoria social em sua vida. Assim sendo, este projeto busca mostrar a esses 

alunos que eles podem crescer socialmente da mesma forma que alguns dos 

moradores dessa vila já o fizeram. Para ilustrar o que estamos dizendo, desse 

Distrito já foram eleitos dois prefeitos do município e alguns ex-alunos que 

estudaram nessa escola são destaques em suas profissões. Portanto, é possível 

que com a produção do gênero textual biografia de algumas dessas pessoas, os 

alunos compreendam que a escola é importante em suas vidas, em todos os 

aspectos: social, cultural, político, econômico, etc.  

Salienta-se que os alunos residentes nesse Distrito poucos saem da Vila, 

poucos saem de seus bairros para visitar a sede da cidade ou outras cidades. Eles 

sempre permanecem em Vila Nova e quase não possuem oportunidades de interagir 

com pessoas de outras localidades. Diante do exposto, vi a necessidade de intervir 

com a produção de biografias de pessoas que são destaque em alguma área de 

atuação e levar os alunos a produzir a biografia dessas pessoas para que eles 

possam em seguida construir a sua própria biografia. 

A Escola Estadual do Campo de Vila Nova, que será o local de 

desenvolvimento desta Unidade Pedagógica, foi transformada em Escola do Campo 

a partir de 2010 e funciona em dois turnos, vespertino e noturno. A equipe de 

professores dessa escola é formada por professores QPM e PSS. A maior parte dos 



 

alunos depende de transporte escolar para ir à escola. As estradas são todas de 

terra e algumas delas são de difícil acesso, ficando quase intransitáveis em épocas 

de chuva. O prédio da escola é compartilhado com a Escola Municipal Dom Bosco, a 

qual funciona no período matutino. A Escola Estadual do Campo de Vila de Nova 

conta com 96 alunos regularmente matriculados e frequentando as aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

A Sequência Didática é um conjunto de atividades escolares articuladas 

entre si, a partir de um gênero textual. Ela parte de uma situação concreta de 

comunicação, em uma determinada esfera social. Por exemplo, nesta sequência a 

ser realizada, a vida de pessoas que residem ou residiam no Distrito de Vila Nova e 

que são destaques em sua área de atuação profissional. A Sequência Didática 

apresenta uma produção inicial que pode ser de leitura, oralidade ou escrita. A partir 

dessa produção, os alunos realizam uma primeira tentativa de produção textual do 

gênero biografia a partir de uma necessidade concreta de comunicação. É um 

momento de extrema importância para o professor, pois todo o seu trabalho será 

embasado a partir da organização da Sequência Didática que será respaldada 

através da análise dessas produções iniciais. Devo ressaltar que essa produção é 

fruto de discussões e encaminhamentos didáticos e metodológicos gerados pela 

necessidade de utilização do gênero proposto numa situação real de comunicação. 

A Sequência Didática é concluída com uma produção final, no caso desta Unidade 

Pedagógica, os alunos produzirão uma biografia de uma pessoa que se destacou na 

comunidade. 

O ato de bigrafar, segundo Carino, é “descrever a trajetória única de um 

ser único, original e irrepetível; é traçar-lhe a identidade refletida em atos e palavras; 

é cunhar-lhe a vida pelo testemunho e outrem; é interpretá-lo, reconstruí-lo, quase 

revivê-lo” (1999, p. 154). Dessa forma, dentro da escola, o trabalho com biografias 

cria a possibilidade de reflexão sobre o outro: suas alegrias, suas frustrações, suas 

esperanças, seus êxitos e seus fracassos. Enfim, tipifica o outro a partir de seu 

próprio ser sem que seja exemplo bom ou ruim, pois as pessoas são feitas de 

vitórias e derrotas e o trabalho biográfico permite que as pessoas sejam 

compreendidas não como super-heróis, mas como pessoas comuns do dia a dia que 

interagem com o social. Por outro lado, o trabalho biográfico permite que, a partir de 

uma história de vida, permite que o aprendizado de outros conteúdos aconteça. 

Finalmente, o gênero textual biografia permite o fomento da leitura do 

aluno numa atividade de reflexão que realça a individualidade da pessoa e suas 

diferenças com o outro. Para a execução desta Unidade Pedagógica foi adotada a 

sistematização a partir do trabalho com o gênero textual dentro de uma proposta de 



 

sequência didática, pois acredito que esta propicia um trabalho eficaz com a língua 

por meio da interação comunicativa, como também qualifica e capacita os alunos ao 

longo das séries escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Professor PDE: Neiva Pereira Martins. 

Área/disciplina do PDE: Língua Portuguesa. 

NRE: Cornélio Procópio. 

Professora orientadora: Tânia Regina Montanha Toledo Scoparo. 

IES Vinculada: UENP/ Jacarezinho. 

Escola de Implementação: Escola Estadual do Campo de Vila Nova Ensino 

Fundamental. 

Objeto de intervenção: alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Gênero textual biografia 

 

OFICINA 1: Preparando a apresentação da situação (2 aula) 

Objetivo:  

Despertar o interesse dos alunos para a importância do estudo de biografias. 

 

Professor, antes de você iniciar o trabalho, decore a sala com cartazes de 

pessoas famosas de diversas áreas: escritores, esportistas, políticos, líderes 

religiosos, artistas, cantores, etc. 

Também, procure montar um cartaz com fotografias de pessoas conhecidas na 

comunidade e que de alguma forma são destaques para os alunos. 

 

Procedimentos: 

- Apresentar aos alunos cada pessoa que está nos cartazes. 

- Explicar o porquê de essas pessoas serem destaque na área de atuação. 

- Questionar se eles conhecem as pessoas que estão nas fotos do cartaz, pois 

algumas dessas pessoas são de seu convívio diário por residirem no mesmo distrito. 

- Questionar os alunos sobre a importância de cada uma das pessoas que estão nos 

cartazes. 

Atividade em dupla: 

 



 

Professor, explicar para os alunos fatos biográficos da vida de cada personagem 

que estiver nos cartazes. Nessa explicação, você vai interagindo com os alunos 

sobre o conhecimento que eles possuem de cada personagem apresentado. 

Juntos vão construindo um conhecimento sobre a biografia da pessoa. Porém, 

ainda não dá noções sobre o que é o gênero textual biografia. 

 

Procedimentos: 

- Indicar um personagem para cada grupo. 

- Alunos escrevem em cartolinas tudo o que sabem sobre o personagem indicado.  

- As duplas apresentam para os colegas a sua produção. 

- Os alunos devem anotar em seus cadernos as primeiras impressões sobre o que 

aprenderam com as explicações do professor. 

 

OFICINA 2- Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica (2 aulas) 

Objetivo:  

Esclarecer aos alunos o que se espera deles e o que devem fazer em cada etapa do 

trabalho a ser desenvolvido. 

 

Professor, neste momento do trabalho, você deve apresentar aos alunos os 

motivos que o levaram a realizar aquela oficina na aula anterior. Em seguida, 

explicar o que é o seu projeto, seus objetivos, os procedimentos metodológicos, 

como ele será realizado, o tempo de duração e como ele será finalizado.  

Em seguida, você deve iniciar uma explicação sobre o que é o gênero textual 

biografia. 

 

Procedimentos: 

- Perguntar aos alunos se eles sabem o que significa biografia. 

- Perguntar se eles já leram alguma biografia ou se já assistiram a algum filme que 

fale sobre a vida de alguém. 

- Indagar se eles consideram que há alguma pessoa do Distrito que pode ter a sua 

biografia escrita. 

- Informar aos alunos o que deve ter em uma biografia e por que as biografias são 

importantes para a sociedade. 



 

- Explicar que a biografia é importante para o aprendizado, pois a partir de 

informações sobre a vida de uma pessoa, pode aprender História, Artes, Política, 

Linguagem, Geografia, Economia e outras áreas do conhecimento. 

- Comunicar aos alunos que o Distrito de Vila Nova, apesar de ser o menor distrito 

do município, quando as pessoas se unem, conseguem realizar fatos importantes, 

como por exemplo, eleger um prefeito. 

- Explicar que eles produzirão a biografia de uma pessoa da comunidade que fará 

parte de uma exposição de trabalhos com produções de alunos de outra escola (no 

caso deste projeto, alunos da Escola Estadual João XXIII, que é a maior escola do 

município). 

- Explicar que o início do projeto será realizado na Escola João XXIII com uma  

teatro contemplando os gêneros textuais biografia, contos de fadas, crônica 

esportiva e histórias em quadrinhos. 1 

- Informar, ainda, que todas as atividades, produzidas por eles, ficarão expostas no 

dia do encerramento do projeto para que as pessoas, que vierem visitar a Escola 

Estadual do Campo de Vila Nova, possam contemplar o que foi desenvolvido. 

- Informar que o encerramento do Projeto será na escola em uma tarde com um 

evento de exposição de trabalhos que eles mesmos produziram. 

 

Professor, a partir desses questionamentos e dessas ponderações, converse com 

os alunos sobre o conceito de biografia, o que deve conter em uma biografia, a 

necessidade de ser objetivo e claro ao falar sobre os fatos da vida de uma pessoa 

tomando o devido cuidado para não adentrar no campo da vida pessoal do 

biografado. 

 

 

Construção do conceito de biografia: 

Para construir o conceito de biografia, entregue dicionários para os alunos. Eles 

deverão pesquisar e escrever o que significa a palavra biografia. Em seguida, leve-

os ao laboratório de informática para que eles possam pesquisar na internet sobre o 

que é o gênero textual biografia. Como sugestão, o site 

                                                             
1
 A peça de teatro já foi escrita por quatro professores PDE/2013 (está em anexo a este trabalho). 



 

http://www.significados.com.br/biografia/. Os alunos devem fazer anotações em 

cartazes que serão afixados na parede da sala de aula. 

 

Como exemplo de biografia, pode ser sugerido o que está disponível no site: 

http://www.significados.com.br/?s=biografia, acesso em: 20 de nov. 2013. 

 

Biografia: é o relato sobre a vida de uma pessoa feito por outra pessoa. 

Geralmente, faz-se a biografia de escritores, políticos, poeta, artistas, de pessoas 

que se destacaram ou se destacam em qualquer atividade, o que não impede 

que uma pessoa desconhecida possa ter a sua biografia.  

Do grego: bios (vida) + graphós (escrita): é o texto que narra a vida de uma 

pessoa. 

 

 

OFICINA 3- Ampliando o horizonte social, cultural e geográfico dos alunos a 

partir do reconhecimento do gênero textual biografia (4 aulas) 

 

Objetivo:  

Desenvolver o universo cultural e social do aluno. 

 

Professor, você comunicará aos alunos que irão participar da abertura do 

projeto de intervenção Pedagógica com mais três professoras PDE. O evento 

será a apresentação de um teatro na Escola Estadual João XXIII – ensino 

Fundamental, que é a maior escola do município. Nesse passeio, também 

visitarão a Prefeitura, o Museu Histórico Municipal e a Biblioteca Municipal. Dizer 

a eles para ficarem atentos ao passeio, pois, no retorno à sala de aula, eles farão 

um trabalho. 

 

No teatro, ao qual me referi nesta visita, será apresentada uma peça que englobará 

os gêneros textuais história em quadrinhos, crônica esportiva, contos de fadas e 

biografia. A peça (em anexo) será interpretada por ex-alunos da Escola Estadual 

João XXIII. O teatro faz parte de atividade que intercalará quatro projetos de PDE 

que abordam esses gêneros textuais; um deles é este Projeto. 

http://www.significados.com.br/biografia/


 

 

Observação: 

Professor, no caso desta Unidade Pedagógica, acontecerá o teatro integrador de 

quatro Projetos de Intervenção Pedagógica. Se você for realizar esta sequência 

Didática em sua escola e não for utilizar o teatro integrador, é possível apenas fazer 

uma visita em uma escola para reconhecimento de outra realidade. 

 

Procedimentos:  

 

- No teatro, os alunos devem ficar atentos para perceber o momento em que a peça 

aborda o gênero biografia. Além deste gênero, também deverão identificar os 

demais gêneros: contos de fadas, crônica esportiva e história em quadrinhos. 

- Na visita ao museu, os alunos deverão catalogar peças, móveis, fotos, objetos que 

lembrem a vida de pessoas. 

- Elencar nomes de pessoas do município que estão memorizadas no Museu 

Histórico Municipal. 

- Na visita à biblioteca, os alunos deverão catalogar livros que são do gênero textual 

biografia. Dentre essas biografias, deverão listar se há alguma de pessoas do 

município. 

- Na Prefeitura Municipal, cada aluno fará pelo menos uma pergunta ao prefeito 

sobre aspectos de sua vida, como: idade, local de nascimento, fatos da infância e 

juventude, formação, onde morou, porque desejou ser prefeito e outros. 

- Deverão também ser trabalhados aspectos de locomoção, escola X local visitado, 

tais como: cuidados ao atravessar a rua, entrada e saída de veículos, normas sociais 

adequadas no relacionamento com outras pessoas, segurança pessoal e do grupo 

nos locais visitados. 

- Após a visita, cada aluno levará para casa um questionário sobre aspectos da visita 

realizada. Deverá trazer respondido na próxima aula. 

 

QUESTIONÁRIO 

Na Escola 

1- Quais são as diferenças entre a escola do campo que você frequenta e a 



 

Escola da cidade que você conheceu? 

2- O que há na escola que você visitou que não há na escola que você estuda? 

3- Você já havia assistido a alguma peça de teatro? Qual? 

4- Qual foi o tema do teatro? O que mais te chamou a atenção na peça? 

No Museu 

1- Para que serve um Museu? 

2- Você já havia visitado algum museu antes? Qual? 

3- Quais pessoas do município estão memorizadas no museu? Como elas são 

lembradas (fotos, objetos, móveis, etc)? 

Na Biblioteca 

1- Qual é o nome da Biblioteca Pública Municipal? 

2- Qual é a importância de uma biblioteca para a sociedade? 

3- Quantos e quais são os livros que falam de biografia na Biblioteca? 

Na Prefeitura 

1- Quem é o prefeito do município? Você já o conhecia? 

2- Qual é o trabalho do prefeito municipal? 

3- Cite fatos que você acha importante na vida do prefeito. 

4- Em qual bairro/distrito do município o prefeito nasceu? 

 

Professor, você deve analisar oralmente as respostas do questionário com os 

alunos na próxima aula. As correções deverão ser postadas no quadro de giz junto 

com os alunos. 

 

 

OFICINA 4- Reconhecendo o gênero textual biografia (3 aulas) 

Objetivo:  

Reconhecer o que é o gênero textual biografia. 

 

Professor, apresente para os alunos materiais pré-selecionados por você que 

falem sobre biografia. Dentre esses materiais, leve a biografia de quatro pessoas 

diferentes para que os alunos possam ler e se informarem sobre a vida dessas 

personalidades. Em seguida, eles responderão a um roteiro de leitura sobre 



 

essas biografias. 

 

Observação: Nesta Unidade Didática, serão utilizadas quatro caixas completas sobre 

quatro autores de Literatura Infantil: Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Ana Maria 

Machado e Tatiana Belinky. Essas caixas se intitularão como “Caixas de Pesquisas 

e Estudos”. Elas conterão cada uma: fotos de autores, livros que eles escreveram, 

prêmios que receberam, informações de locais para os quais viajaram, fotos de 

família, jogos de memória de obras, passatempos, etc. 

 

Procedimentos: 

Atividades em grupos 

- Dividir a sala em quatro grupos. 

- Cada grupo receberá uma caixa com a biografia de uma pessoa. 

- Solicitar aos grupos que manuseiem os materiais fornecidos, que leiam os textos 

que estão nas caixas, analisem as fotos. 

- Os alunos responderão a questionário com informações básicas sobre a pessoa a 

qual o grupo leu os materiais. 

 

ROTEIRO DE LEITURA PARA RECONHECIMENTO DO GÊNERO TEXTUAL 

BIOGRAFIA 

1- Quem é a pessoa que está sendo biografada? 

2- Em que local, dia, mês e ano essa pessoa nasceu? 

3- Que fatos principais essa pessoa realizou em sua vida? Cite alguns. 

4- Em que locais essa pessoa já trabalhou? 

5- Em que locais essa pessoa já morou? Onde ela mora atualmente? 

6- Essa pessoa ainda está viva? Caso não esteja, cite o dia, mês e ano em que 

faleceu.  Cite também a causa da morte dessa pessoa. 

7- Quem foi o autor da biografia dessa pessoa? 

8- Em que local e ano e por qual editora essa biografia foi publicada? 

9- Por quais motivos essa pessoa teve a sua biografia publicada? 

10- Por que o(a) autor(a) resolveu publicar essa biografia? 

11- A pessoa que foi biografa tem filhos? 

12- Que outros fatos da vida da pessoa biografada você gostaria de saber e que 



 

não estão no texto que você leu? 

 

Professor, os alunos deverão entregar o questionário para você. Informe que você o 

devolverá corrigido na próxima aula. 

 

 

OFICINA 5 – Analisando uma biografia (3 aulas) 

Objetivo: 

Reconhecer o gênero textual biografia e suas particularidades. 

 

Professor, nesta oficina você deve trabalhar a biografia de alguma personalidade. O 

objetivo é fazer com que os alunos tenham noção dos principais elementos formais 

constituintes de uma biografia. Este é um momento importante para discutir os 

elementos ideológicos que envolvem este gênero textual. Você pode levantar 

discussões sobre a questão de apenas pessoas famosas terem sua biografia escrita. 

Questione os alunos sobre o que isso significa. Em seguida, pergunte a eles o que 

deve conter um texto biográfico: quem escreve biografia, quem lê, quando e onde a 

pessoa biografada nasceu, informações de sua infância e adolescência, formação e 

atuação profissional, principais atos, se a pessoa ainda está viva e outras 

informações. 

 

Procedimentos: 

 

- No início da aula, apresentar a caixa com as informações da pessoa que terá a sua 

biografia trabalhada nesta aula. 

- Em seguida cada aluno receberá um texto digitado com a biografia desse autor.   

- O professor solicita que os alunos leiam atentamente o texto. 

 

Modelo de uma biografia para ser trabalhada: 

 

 

 

BIOGRAFIA 

 



 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ruth Rocha 

 

Ruth Rocha nasceu em 1931 na cidade de São Paulo. Filha dos 

cariocas Álvaro de Faria Machado, médico, e Esther de Sampaio Machado, 

tem quatro irmãos, Rilda, Álvaro, Eliana e Alexandre. Teve uma infância 

alegre e repleta de livros e gibis. O bairro de Vila Mariana, onde morava, 

tinha nessa época, muitas chácaras por onde Ruth passava a caminho da 

escola. Estudava no Colégio Bandeirantes. Mais tarde, terminou o Ensino 

Médio no Colégio Rio Branco. 

É graduada em Sociologia e Política pela Universidade de São 

Paulo e pós-graduada em Orientação Educacional pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Casada com Eduardo Rocha, tem uma 

filha, Mariana, e dois netos, Miguel e Pedro. 

Durante 15 anos (de 1965 até 1972) foi orientadora educacional no 

Colégio Rio Branco, onde pôde conviver com conflitos e as difíceis vivências 

infantis e com as mudanças do seu tempo. A liberação da mulher, as 

questões afetivas e de auto-estima foram sedimentando-se em sua atuação. 

Começou a escrever em 1967, para a Revista Cláudia, artigos 

sobre educação. Participou da criação da Revista Recreio, Editora Abril, 

onde teve suas primeiras histórias publicadas a partir de 1969. “Romeu e 

Julieta”, “Meu Amigo Ventinho”, “Catapimba e sua Bola”, “O Dono da Bola”, 

“Terezinha e Gabriela” estão entre seus primeiros textos de ficção. Ainda na 

Abril, foi editora, redatora e diretora da Divisão de Infanto – Juvenis. 

Publicou seu primeiro livro “Palavras Muitas Palavras” em 1976 e, 

desde então, já teve mais de 130 títulos publicados, entre livros de ficção, 

didáticos, paradidáticos e um dicionário. As histórias de Ruth Rocha estão 

espalhadas pelo mundo, traduzidas em mais de 25 idiomas. 

Monteiro Lobato foi sua grande influência. Em sua obra, essa 

influência se traduz pelo seu interesse nos problemas sociais e políticos, na 

sua tendência ao humor e nas suas posições feministas. 

Seu livro de forte conteúdo crítico, “Uma História de Rabos Presos”, 

foi lançado em 1989 no Congresso Nacional em Brasília, com a presença de 

grande número de parlamentares. Em 1988 e 1990 lançou na sede da 
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Organização das Nações Unidas, em Nova York, seus livros “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos” para crianças e “Azul é Lindo – Planeta 

Terra Nossa Casa”.  

Participou durante seis anos do programa de televisão Gazeta Meio 

dia como membro fixo da mesa de debates. Em 1988, foi condecorada pelo 

Presidente Fernando Henrique Cardoso com a Comenda da Ordem Cultural 

do Ministério da Cultura. 

Ganhou os mais importantes prêmios brasileiros destinados à 

Literatura da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, da Câmara 

Brasileira do Livro, cinco Prêmios “Jabuti”, da Associação Paulista de 

Críticos de Arte da Academia Brasileira de Letras, Prêmio João de Barro, da 

Prefeitura de Belo Horizonte, entre outros. Seu livro mais conhecido é 

“Marcelo Marmelo Martelo”, que já vendeu mais de um milhão de cópias. 

Em 2002 ganhou o Prêmio Moinho Santista de Literatura Infantil, da 

Fundação Bunge. Também nesse ano foi escolhida como membro do PEN 

CLUB – Associação Mundial de Escritores no Rio de Janeiro. 

Atualmente é membro do Conselho Curador da Fundação Padre 

Anchieta. 

(Excertos de Ruth Rocha por ela mesma. Ana e Ruth, 25 anos de literatura. Editora Salamandra, Rio 

de Janeiro, 1995) 

 
   - Após a leitura do texto, o professor exibe na TV pendrive um vídeo com uma 

entrevista de Ruth Rocha. O vídeo com a entrevista pode ser acessado em 

http://www.youtube.com/watch?v=pO2UfvUAZJw. 

- Na sequência, após a exibição do vídeo, o professor entrega a cada aluno um 

roteiro de reconhecimento de biografia. 

 

ROTEIRO PARA RECONHECIMENTO DE GÊNERO TEXTUAL BIOGRAFIA- 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 

1- Cite o nome da pessoa que está sendo biografada. 

2- Em que local e data essa pessoa nasceu? 

3- Quais são as principais realizações dessa pessoa? 

4- Em que locais essa pessoa já trabalhou? Onde ela trabalha atualmente? 



 

5- Em quais locais ela já morou? Onde ela mora atualmente? 

6- Quem escreveu essa biografia? 

7- Quais são os objetivos da pessoa que escreveu a biografia? 

8- Em que local esse texto foi publicado? 

9- Para que serve uma biografia? 

10- Que tipo de pessoa lê biografia? 

11- Que livros ela publicou? 

12- Que prêmios ela ganhou? 

13- Qual é o principal livro de Ruth Rocha? 

14- Você já conhecia a pessoa que foi biografada? 

 

- Como atividade de correção desta atividade, o professor sorteia uma atividade de 

um aluno e corrige oralmente. 

- Os demais alunos corrigem as suas atividades de acordo com as respostas do 

professor. 

 

 

OFICINA 6 – ANÁLISE LINGUÍSTICA (1 aula) 

Objetivo:  

Analisar os elementos linguísticos de uma biografia. 

 

Procedimentos: 

 

- Neste momento da oficina, o professor explica para os alunos os elementos 

linguísticos que fazem parte de um texto biográfico, pois, como cada gênero textual, 

a biografia tem suas particularidades que o diferenciam dos demais textos. 

- Por exemplo, o professor mostra aos alunos que os tempos verbais podem indicar 

uma ação que está ocorrendo (tempo presente), que já ocorreu (tempo pretérito) ou 

que ainda ocorrerá (futuro). Explica aos alunos que, no caso do gênero textual 

biografia, a alternância entre os tempos verbais produz diferentes sentidos no texto. 

Assim sendo, pode-se perceber na biografia da autora Ruth Rocha que há uma 

alternância entre tempos verbais do primeiro parágrafo para o segundo parágrafo: 

 



 

“Ruth Rocha nasceu na cidade de São Paulo em 1931...” (1º parágrafo, 

linha 1,  tempo pretérito perfeito). 

“É graduada em Sociologia e Política pela Universidade de São Paulo...” 

(2º parágrafo, linha 8, tempo presente). 

 

- O professor explica aos alunos que o efeito de sentido causado por essa mudança 

de tempo verbal indica que a pessoa está viva.  

- Como atividade o professor pode pedir aos alunos que encontrem em outras 

passagens a mesma alternância de tempo verbal. 

- O professor precisa explicar que no caso do gênero textual biografia, o texto 

sempre é escrito em 3ª pessoa do singular. Se fosse escrito em 1ª pessoa, o gênero 

textual deixaria de ser biografia e passaria a ser autobiografia. 

“(Ela) Teve uma infância alegre e repleta de livros e gibis.” (primeiro 

parágrafo, linha 3, 3ª pessoa - ela). 

 

 

Atividade 

1- Faça a alteração dos trechos a seguir, passando-os de 1ª pessoa para 3ª 

pessoa. 

a) Eu nasci em São Paulo em 1931. 

b) Publiquei meu primeiro livro “Palavras Muitas Palavras” em 1976. 

c) Em 2002 ganhei o Prêmio Moinho Santista de Literatura Infantil. 

d) Monteiro Lobato foi minha grande influência.  

e) Em minha obra, essa influência se traduz pelo meu interesse nos problemas 

sociais e políticos, na minha tendência ao humor e nas minhas posições 

feministas. 

f) Comecei a escrever em 1967, para a Revista Cláudia, artigos sobre educação. 

g) Em 1988 e 1990 lancei na sede da Organização das Nações Unidas em Nova 

York, meus livros “Declaração Universal dos Direitos Humanos” para crianças e 

“Azul é Lindo – Planeta Terra Nossa Casa”. 

 

 

OFICINA 7 – Produção Inicial de uma biografia (2 aulas). 



 

Objetivo:  

Produzir a biografia de um colega da sala. 

 

Professor, esta oficina vai te ajudar a compreender que conhecimentos os alunos já 

adquiriram até o momento sobre o gênero textual biografia. 

 

Procedimentos: 

 

- Pedir que os alunos se juntem em duplas.  

- Explicar que neste momento os alunos vão fazer uma entrevista com o colega para 

produzir uma biografia.  

- O professor coloca no quadro a proposta de produção inicial: a proposta é produzir 

a biografia do seu colega de dupla.  

- Informar aos alunos que a produção deve ter no mínimo uma página e no máximo 

duas páginas. 

 

 

OFICINA 8 – Socializando e avaliando as produções iniciais (1 aula) 

Objetivo:  

Socializar e avaliar os textos produzidos. 

 

Professor, nesta oficina você vai proporcionar a socialização das produções 

iniciais que ocorreram na oficina anterior. Cada aluno receberá uma produção 

realizada por outro colega. Eles lerão as produções e avaliarão esses textos de 

acordo com roteiro que será distribuído para eles. 

 

Procedimentos: 

 

- Entregar para cada aluno a biografia que o colega escreveu sobre ele. Assim 

sendo, cada aluno avaliará o texto que fala dos fatos de sua vida produzido pelo 

colega.  

- Em seguida, entregar para cada aluno um roteiro de análise de texto biográfico. 



 

- Os alunos preencherão o roteiro de acordo com as informações que constam ou 

não constam na produção inicial. 

 

Roteiro para avaliação de gênero textual biografia 

 

Assinale um (X) na coluna correspondente de acordo com as informações que 

devem estar em um texto biográfico. 

 

 

Características básicas de gênero textual biografia. 

Está escrito no 

texto? 

SIM NÃO 

Nome completo da pessoa (nome e sobrenome)   

Local e data de nascimento   

Escolas em que estudou   

Ano de ingresso na Escola   

Principais fatos da sua vida   

Características particulares da pessoa   

Atividades que costuma realizar   

Pronomes na 3ª pessoa do singular   

Alternância de tempos verbais   

Nome do autor da biografia   

Data em que a biografia foi escrita   

 

- Pode ser solicitado ao aluno que sublinhe no texto, que o seu colega escreveu, os 

itens em que há discordância das características básicas do gênero textual biografia. 

- Os textos serão colados em cartolina e expostos na parede da sala. 

 

 

OFICINA 9- Exibindo trechos de filme biográfico: Diários de motocicleta. (3 

aulas) 

Objetivo:  

Entender que uma biografia pode ser produzida em diferentes gêneros e mídias. 

 



 

Professor, você vai explorar as diferentes formas de divulgação de biografia. 

Explicar que as biografias são ricas modalidades de informação e aprendizado. O 

filme deve ser exibido em trechos previamente selecionados. Cada trecho deve 

ser comentado com os alunos. Explicar as tomadas das câmeras, a fotografia, o 

enredo, os figurinos, as falas das personagens, os letreiros e outros que julgar 

necessário. Paralelo a isso, deve ser trabalhado o heroísmo do personagem: sua 

determinação em libertar os povos mais sofridos da América Latina, sua 

resistência ao poder capitalista, sua luta contra o imperialismo yankee. Após a 

exibição do filme, apresentar a biografia de Che Guevara em livro. Nesta oficina 

será utilizado o livro Che Guevara, de Eddie van Feu. Editora Escala, 1997. Em 

seguida, deve ser explicado aos alunos que tanto o texto biográfico, quanto o 

filme biográfico devem conter os mesmos elementos e informações para que 

sejam considerados uma biografia. 

 

Procedimentos: 

 

- Devem ser comentado com os alunos aspectos da vida de Che Guevara, sua 

importância para a política do século XX, seus principais feitos, seus ideais, suas 

principais realizações, suas frustrações e a sua participação na Revolução Cubana. 

- É bom enfocar, também, que Che sempre foi um idealista em relação ao futuro e 

jamais perdeu a esperança mesmo a despeito dos problemas que enfrentava. 

- Após essas explicações, pedir aos alunos que escrevam o que esperam de sua 

vida para os próximos dez anos. Nessa produção, eles descreverão as suas 

expectativas para a próxima década: seus sonhos, seus desejos de conquista, seus 

desejos profissionais, pessoais, familiares, acadêmicos e outras previsões. 

- Essas previsões serão recolhidas pelo professor e corrigidas em seus aspectos de 

organização temática, linguística e ortográfica.  

- Essas produções serão devolvidas aos alunos e colocadas dentro de uma caixa. 

Essa caixa será lacrada e guardada no armário da secretaria da Escola e somente 

será aberta depois de dez anos. 

- O aluno que desejar ver o seu texto depois de dez anos poderá ir à Escola e 

solicitar. Então, cada aluno poderá conferir se as previsões que fez para si se 

concretizaram ou não.  



 

 

 

OFICINA 10- Preparando para a produção final da biografia (3 aulas) 

Objetivo:  

Produzir a biografia da pessoa escolhida. 

  

 

Professor, você deve solicitar aos alunos se dirijam ao cartaz de fotos das 

pessoas que se destacaram na comunidade (fixado na sala no início das 

oficinas) e escolham uma pessoa para fazer a sua biografia. Em seguida, solicite 

que realizem pesquisas sobre a vida da pessoa que será biografada. Essas 

pesquisas devem ser feitas com a comunidade, com a família, com os colegas, 

amigos. O roteiro para a pesquisa deve ser elaborado junto com os alunos. Os 

alunos podem se dividir em grupos para que cada grupo faça a pesquisa com um 

dos segmentos indicados. 

De volta à sala de aula, coordenados pelo professor, os grupos vão filtrar as 

informações que levantaram. Eles vão selecionar as informações que são 

relevantes para constar na biografia. 

 

Procedimentos: 

 

- Dividir os alunos em grupos para que eles façam a pesquisa sobre fatos biográficos 

da pessoa a ser biografada. Além de fatos biográficos, um dos grupos deve coletar 

materiais simbólicos da vida da pessoa biografada: fotos, documentos, objetos e 

outro que julguem importantes. 

- O professor indica para cada grupo as pessoas a serem pesquisadas. Exemplo: um 

grupo vai entrevistar amigos, outro grupo vai entrevistar os pais, outro grupo vai 

entrevistar esposa e filhos, e assim por diante. 

- O professor passa para cada grupo as informações básicas que eles devem buscar 

nas entrevistas e pesquisas. 

- De volta à sala de aula, o professor coordena os grupos para que eles possam 

selecionar as informações que vão constar na produção do gênero textual biografia. 



 

- Após a seleção das informações, cada aluno escreverá a biografia da pessoa de 

acordo com as informações que possui através de sua pesquisa realizada. 

- Os alunos entregam as produções ao professor para que este leia e faça as 

adequações necessárias. 

 

OFICINA 11- Reescritura da produção final (4 aulas) 

Objetivo:  

Refletir sobre a própria escrita. 

 

Professor, você deve devolver as produções da aula anterior para os alunos. Essas 

produções precisam conter as devidas anotações que você fez. Essas anotações 

conterão adequações do texto ao gênero textual biografia. Essa sua revisão é 

importante para sanar algumas possíveis inadequações que o texto ainda possa ter. 

Em seguida, todos os alunos lerão todas as produções dos colegas. Quando os 

alunos terminarem a leitura de todas as produções, você, professor, faz uma 

produção coletiva no quadro ou data show com todas as informações dos textos dos 

alunos. Essa produção final deve conter elementos de todos os textos dos alunos 

assegurando a participação de todos eles nesse texto final. 

Ao final, um ou dois alunos devem digitar o texto final.  

 

Procedimentos: 

 

- Devolver aos alunos as produções da aula anterior com as devidas observações 

para adequação dos temas. 

- Cada aluno deve ler a sua própria produção. 

- Cada aluno vai dando as informações para o professor que vai anotando no quadro 

ou no data show dados biográficos da pessoa pesquisada. Deve-se assegurar que 

cada aluno dará pelo menos uma informação de seu texto para essa construção 

coletiva. 

- Concluído o texto, um ou dois alunos ficarão responsáveis pela digitação dessa 

produção coletiva, a qual será publicada em forma de livro.  

- Os alunos que não forem digitar o texto, iniciarão o trabalho de confecção de uma 

caixa biográfica contendo as informações sobre a pessoa biografada. Nessa caixa 



 

deverão estar: fotos, objetos, mapas de locais para os quais a pessoa viajou, textos 

de alunos, depoimentos de pessoas sobre o biografado e outros. Quando os alunos 

terminarem de digitar o texto coletivo, uma cópia ficará na caixa. 

 

 

OFICINA 12- Circulação dos textos e encerramento da Sequência Didática (4 

aulas) 

Objetivo:  

Expor as produções dos alunos. 

 

Professor, nesta oficina você deve organizar um evento para encerrar as atividades 

desta Unidade Didática. A Escola toda será convidada a participar desse evento. No 

caso deste projeto de Intervenção Pedagógica, o evento final ocorrerá em parceria 

com outras três professoras PDE que também encerrarão os seus Projetos na 

Escola Estadual do Campo de Vila Nova. 

 

Procedimentos 

- Convidar toda a comunidade para o evento de fechamento da Unidade Didática. 

- Montar painéis com exposição de fotos dos trabalhos realizados. 

- Exposição dos textos produzidos durante as oficinas. 

- Exposição dos trabalhos realizados pelas professoras das outras oficinas: conto de 

fadas, crônica esportiva e história em quadrinhos. 

- Apresentação de uma caixa temática contendo a biografia da pessoa que os 

alunos escolheram. 

 

 

Referências:  
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http://www.scielo.br/pdf/es/v20n67/v20n67a05.pdf. Acesso em 28/11/2013 
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AMOP, 2007. 

 

FERREIRA, Aparecida de Jesus (Org). Formação de professores de línguas: 
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ANEXO 

 

Peça teatral:  O mundo fantástico da imaginação 

Era uma vez um lugarzinho no meio do bosque, onde um garotinho muito esperto 
gostava de passear. 
Certo dia, enquanto passeava por esse bosque, encontrou algo muito estranho. Era 
uma caixa enorme abandonada em um canto, no meio das árvores. 
 
Garotinho: Nossa! O que é isso? Alguém deve ter jogado lixo no bosque. 
Livro: Não, eu não sou um lixo. Eu sou um LIVRO DE CONTOS... 
Menino: Ah é? E o que é um conto? 
Livro: São histórias narradas... elas estão todas aqui, em minhas páginas...cheias 
de aventuras e emoções. 
Menino: E como eu posso ver? 
Livro: Basta você virar as páginas! Nelas você terá acesso às mais belas histórias 

já criadas pelos mais criativos autores do mundo inteiro!!! 
Menino: Eu posso? Não vou te machucar? 
Livro: Hehe! Claro... pode virar a página.. 
Era uma vez... 

 
Narrador:  
Maurício de Souza, o fantástico criador das clássicas Histórias em Quadrinhos da 
Turma da Mônica, sentado, com sua prancheta “tentando” escrever uma nova 
história. Mas neste dia, em especial, parece que os personagens dos contos de 
fadas insistem em atormentar-lhe as ideias. Não o bastante. Ídolos do futebol 
brasileiro também insistem em permanecerem em seus pensamentos. 
Enquanto isso, Mônica, irritada pela demora de Maurício de Souza, inicia uma 
discussão com seu amiguinho, o Cebolinha: 

Mônica: Nossa, Cebolinha! Já estou casada de esperar o Maurício escrever essa 

historia. 
Cebolinha: Clalo, Mônica, você ainda não entendeu o polquê da demola? 
Mônica: Não! E por acaso você, o grande espertalhão, já sabe? 
Cebolinha: Clalo, Mônica! Todas as histórias em que você palticipa, semple telmina 

em bligas e coelhadas. Já peldeu a glaça. 
Mônica: “Só que não”, né Cebolinha! Se você não me provocasse, as histórias 

teriam outro final. A culpa é sua! 
Cebolinha: Clalo que não, você que é uma dentuça boboca, atlevida! 
Mônica:E você também é um moleque atrevido, mimado, e muito chato! 
Cebolinha: Dentuça, dentuça! 

 
Narrador:  



 

E como de costume, Mônica dá uma bela coelhada no Cebolinha! A confusão está 
armada... 
E o Maurício de Souza continua sem criatividade e inspiração... 
Eis que surge, talvez dos pensamentos de Maurício, o narrador esportivo Galvão 
Bueno para acalmar os ânimos da Mônica e do Cebolinha... 
Galvão: Olá, olá, olá meus amigos da Turma da Mônica! Bom dia!  
Mas o que está acontecendo, meninos? Por que estão brigando!  

 
Narrador: Assim Mônica e Cebolinha contaram ao Galvão Bueno o que estava 
acontecendo e o possível “porquê” de sua falta de criatividade. 
Galvão: Ora, meu amigo e minha amiga, vou convocar meus colegas de profissão 
e uns conhecidos meus da época em que eu gostava de ler Contos de Fadas. 
Faremos uma mesa redonda e os ajudaremos a solucionar esta questão...tenho 
certeza que dará certo... O Maurício nos agradecerá no fim... 
Mônica: Mas como isso poderá nos ajudar? 
Cebolinha: Ola, Ola, Mônica, sua dentuça, você não sabe que esses amigos do 

Galvão são muito espeltos e resolvem os ploblemas nas suas histólias e tudo 
acaba bem no final? 
Mônica: É mesmo, Cebolinha!!!... Então vamos ver o que eles podem fazer. 
Galvão: Alô, alô meus amigos dos contos de fadas. Chamo aqui a Rapunzel, o 

Príncipe Encantado, a Chapeuzinho Vermelho e os meus colegas de trabalho, O 
Ronaldo, O Casagrande, o Juiz Arnaldo Cezar Coelho. Opa, não posso esquecer 
do Rei Pelé, nem do nosso Prefeito o Sr. Adir Leite... 
Cebolinha: Mas como eles podem resolvel o ploblema? 
Galvão: Eles ajudarão dando ideia ao Mauricio de Souza... contando as suas 
histórias, ou seja as suas biografias... 

 
[Após certo tempo, todos colocam-se na mesa redonda para reunião.] 

 
Narrador: Como Galvão Bueno teve a ideia da reunião, ele começa apresentando 

o problema... 
Galvão: Alô, meus amigos. A situação é que o nosso amigo Maurício de Souza não 

conseguiu, hoje, escrever mais histórias em quadrinhos. Ficou distraído demais 
como outros personagens. Nós precisamos dar-lhe ideias novas. 
Mônica: Eu já sei... a Rapunzel poderia jogar suas tranças para o Cebolinha, 
hehehe... Quem sabe ele se apaixona e casa-se com ela e me dá sossego...  
Cebolinha: E quem disse que eu quelo casar? Isso não dalia celto... 
Mônica: Mas é só uma história, Cebolinha... 
Galvão: É verdade, isso não daria certo... 
Casagrande: Bem, nessa situação, eu acho que poderia a Chapeuzinho Vermelho, 
que é criança ainda, ser a dona do cãozinho da Mônica, o Bidu... Isso daria certo! 
Galvão : Haaaaaaja coração...Isto é teste para cardíaco... 
Rei Pelé: Pois é, eu também acho, Galvão, mas seria legal colocar na história um 
pouco de romance...  
Adir : Meu povo querido desta cidade, eu vejo esta situação com os olhos de 
administrador. Então, acho que não há necessidade alguma de romance. Os 



 

personagens podem apenas conviver como amigos... 
Arnaldo: Mas eu acho que se o Príncipe Encantado fizesse uma participação na 

história do Maurício, ele teria que criar uma princesa para ele..., quem seria? 
Mônica: Eu, eu, eu... quem seria melhor para o príncipe do que eu? 
Cebolinha: Ai, Mônica, ...você estlagalia a histólia... 
Ronaldo: Eu penso que daria certo sim, mas teria que arrumar uma personagem 

para o Cebolinha também... 
Galvão :Olha só a lembrança que ele fez! É verdade. Então quem sugere uma 

personagem para o Cebolinha? 
Cebolinha: Eu já sei, quelo que seja a Fada Sininho. Selve? 
Galvão : Serve sim... ela é novinha como você. Vai dar certo Cebolinha... 
Galvão : Isto pode Arnaldo? 
Arnaldo : A regra é clara, Galvão... Os personagens devem ter a mesma idade. 

Então, dará certo... 
Galvão :  Mas ainda tem um problema, precisamos ler as biografias dos famosos 

para o Maurício de Souza. Quem fará isso? 
Mônica : Eu posso ler? 
Cebolinha: Não, não pode, você não lê direitinho... Mas eu posso... 
Mônica: Há, há, ha, olha só quem fala, você é quem troca as letras... 
Cebolinha: Oh, Mônica... eu fiquei tliste. Agola você me ofendeu... 
Mônica: Ah, desculpe, então... 

 
Narrador: 

Galvão, como chefe da reunião, decidiu que ele mesmo faria as leituras das 
biografias de Pelé e do Prefeito Adir para que Maurício pudesse utilizá-las em sua 
história. 

 
Narrador: 

Depois de decidido o destino de cada personagem e ainda quem leria as biografias, 
foram apresentar as ideias ao Maurício de Souza, que continuava com a prancheta 
nas mãos, sem escrever nada... 
Quando Galvão contou-lhe o acontecido, Maurício deu-lhes um sorriso calmo, 
agradeceu-lhes e ainda disse-lhes que estava justamente pensando em mudar 
suas histórias... Quando de repente o prefeito teve uma grande ideia:  

Adir:  Mauricio escreva uma historia sobre um campeonato de futebol entre os 
amigos do mundo fantástico. 

 
Então, todos se foram. Maurício, agradecido, começou: 

 
“NUM REINO MUITO DISTANTE, UM JOGADOR DE FUTEBOL , UM PREFEITO, 
MÔNICA, CEBOLINHA, RAPUNZEL, CHAPEUZINHO VERMELHO E SININHO 
TORNARAM-SE AMIGOS. RESOLVERAM FAZER UM TORNEIO ENTRE OS 
MAIS NOVOS AMIGOS DO BAIRRO DO LIMOEIRO. 



 

VAMOS ORGANIZAR O TIME: 

 
Chapeuzinho vermelho, Lobo Mal, Sininho,  Rapunzel, Os três porquinhos, 
Mônica ,Cascão, Cebolinha ,Pelé, Zico, Ronaldinho, Gato de Botas, Neymarzinho, 
e Os Sete Anões 

 
[Os times gritam e jogam uma bola de futebol para alto] 

 
_Upi! UPi!! Urra! Urra! Esses times serão sucesso na Copa do Mundo em 2014. 

 
[Em seguida aparece o menino e o livro na cena] 

 
Menino: Nossa ! Que legal virar as suas páginas, eu não conhecia um livro de 
contos. 
Livro: O que você leu foi só o começo da história, mas quando quiser eu posso te 
contar muitas historias cheias de aventuras e emoções. Você só precisa folhear as 
minhas páginas. Obrigado, pela atenção. Ah! muito tempo estava esquecido aqui, 
muita gente já passou por aqui, mas nem me olharam, eu já estava me sentindo um 
papel amassado 
Menino:- Eu já sei! (grita o menino) Você quer ser meu amigo? Eu levo você 

comigo e todas as noites poderá me contar uma das suas histórias. 
Livro: Oba! Eu adoro fazer amigos, principalmente amigos leitores. 

Vamos lá !!!! 
 
[E assim os personagens saem de cena]. 

 [O garoto e  o livro de mãos dadas andando pelo bosque.] 

 [Logo após voltam ao palco com o time para agradecer ao público.] 

Autoria conjunta: Angela Maria Sampaio Baptista /Angela Scheffer Portela / Neiva Pereira Martins/ Clélia Maria 

Costa Fogaça – Professoras PDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


