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Mas ser letrado na vida e na cidadania é muito mais 

que isso: é escapar da liberalidade dos textos e 

interpretá-los, colocando-os em relação com outros 

textos e discursos, de maneira situada na realidade 

social; é discutir com os textos, replicando e avaliando 

posições e ideologias que constituem seus sentidos; é, 

enfim, trazer o texto para a vida e colocá-lo em relação 

com ela. (ROJO, 2004, p.2) 

Epígrafe 
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O presente produto educacional é resultante de uma pesquisa aplicada numa escola 

pública municipal, vinculada ao Programa de Mestrado Profissional em Praticas de Educação Básica 

do CPII. Consiste em um caderno pedagógico com 10 sequências didáticas, as quais foram 

organizadas segundo os pressupostos de Zabala (1998) e Dolz e Shneuwly (2004), autores nos quais 

se baseou a estrutura de cada Sequência Didática (SD) e ainda com base nas ideias trazidas por 

Cosson (2014), acerca da leitura literária. 

Nesse sentido, as SD seguem a orientação trazida por esses autores, de forma mais 

consistente, na estrutura proposta por Dolz e Shneuwly (2004), tendo em vista serem organizadas em 

etapas, nas quais inicialmente se propõe uma produção inicial aos alunos, por meio da qual o 

professor planeja as etapas seguintes até que os alunos cheguem a uma produção final, na qual o 

discente coloca em prática tudo o que aprendeu e, ao compará-la com a inicial, pode perceber seus 

avanços. Os autores salientam a importância de que esse texto final produzido pelos escolares circule 

na escola, seja compartilhado de alguma forma e, para isso, o interlocutor deve ser explicitado para o 

aluno desde o início da produção. Sendo assim, as SD propostas nesse caderno pedagógico 

apresentam a organização que descreveremos abaixo. 

Algumas SD apresentam duas etapas: a primeira destina-se ao roteiro pedagógico, ou 

seja, ao plano de aula, apresentando ainda uma parte para uma conversa com o professor, na qual se 

sugerem outras maneiras possíveis de trabalho com a sequência proposta, além de sites, revistas e 

outros meios pelos quais se possibilite um maior aprofundamento acerca dos temas trabalhados. A 

segunda parte constitui-se de material didático, elaborado para os discentes, estruturados a partir de 

um texto de base narrativa. Outras sequências restringem-se ao roteiro pedagógico, não tendo sido 

desenvolvido um material didático específico para o discente, estando abertas e propensas a tal 

elaboração. 

O caderno pedagógico foi elaborado tomando como referência, como já dito, o 

arcabouço teórico pesquisado e, sobretudo, a experiência em sala de aula com o referido ano escolar.  

Foi aplicado nas turmas, sujeitos dessa pesquisa. Estrutura-se na perspectiva do letramento, 

promovendo atividades nas quais o aluno tenha de escrever com um objetivo definido, partindo da 

leitura de textos, neste caso, na modalidade narrativa. As sequências propostas visam à leitura crítica 

dos discentes e, principalmente, ao aprimoramento das estratégias da modalidade escrita. 

Constituem-se de atividades, questões referentes ao uso da língua, bem como de reflexões acerca de 

temas como: preconceito linguístico, diversidade cultural, respeito às diferenças, igualdade de 

gêneros, entre outras reflexões a respeito das discriminações ocorridas no seio da sociedade. Com 

base nessa discussão, é proposta, na maioria das sequências, a produção de um texto na modalidade 

narrativa: história em quadrinhos, mito, conto de fadas, conto africano, narrativa de aventuras, entre 

outros.  

O trabalho com o texto, seguindo as concepções aqui adotadas, pretende ser um 

trabalho fecundo por meio do qual se podem explorar os principais problemas linguisticos 

verificados nessa etapa escolar. De forma sucinta, podemos dizer que, com base no texto, podem ser 

trabalhadas, entre outros aspectos, questões como: a língua em seu funcionamento autêntico, as 

relações entre as diversas variações linguísticas; entre a fala e a escrita, no uso real da língua; os 

aspectos fonológicos e os problemas morfológicos da língua, em seus vários níveis; o funcionamento 

e a definição das categorias gramaticais; o léxico e o vocabulário; as estratégias necessárias à 

produção de textos; a leitura e a compreensão do texto e ainda o estudo dos gêneros textuais e suas 

especificidades. 

Dessa forma, esperamos que as atividades aqui propostas lhe possibilite um olhar 

crítico acerca daquilo que se tem proposto em sala de aula e ainda a respeito de como aperfeiçoá-las 

a fim de atender efetivamente os discentes quanto às suas fragilidades na modalidade escrita. Com 

Conversa com o professor 
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um olhar mais amplo, é nosso desejo que o ensino da língua portuguesa seja aprimorado e cumpra o 

papel de promover o letramento para a vida em sociedade.  
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Plano de aula 

Tempo previsto: 2 tempos de 50 minutos 

Objetivos 

 Compreender a história de si mesmo e a do outro a partir do relato sobre os eventos do 

próprio nascimento.  

 Conhecer a história de seu nome e seu significado. 

 Produzir autorretratos.  

  Estimular o aumento da autoestima. 

 Desenvolver e ampliar o gosto pela arte por meio dos desenhos. 

 Discutir o conceito de identidade e subjetividade na obra de arte. 

 Compreender a diferença entre uma história fictícia e uma história com base na memória de 

fatos biográficos. 

 

Recursos e materiais necessários: quadro; data-show; fotografias, imagens de obras de arte; 

folhas xerografadas com a reprodução dos textos. 

 

Procedimentos 

1º Passo - Estímulo à leitura e à atividade a ser realizada a partir da organização de uma dinâmica de 

apresentação. Os alunos deverão ser organizados em dupla.  Um aluno deverá apresentar o outro à 

turma.  

 

2º Passo - Distribuição e leitura do texto: Identidade, de Pedro Bandeira. 

 

3º Passo - Discussão coletiva sobre o texto. Conversa com os alunos sobre os significados da palavra 

identidade, que também pode se referir a um documento.  

 

4º Passo - Combinação prévia para que os alunos levem uma foto atual e uma antiga, caso seja 

possível.  

 

5o Passo - Leitura do texto poético: Retrato, de Cecília Meireles.  

 

6o Passo - Conversa sobre a passagem do tempo no poema e como o eu lírico do texto lida com essa 

passagem.  

 

7o Passo - Projeção de imagens de autorretratos de pintores famosos como Leonardo da Vinci, Van 

Gogh, Frida, Velazquez, entre outros. A partir das imagens, discutir o conceito de identidade e 

subjetividade na obra de arte (autorrepresentação). 

 

8o Passo - Leitura de uma entrevista com o autor Mia Couto sobre a história do seu nome. Entrevista 

disponível em www.revistadehistoria.com.br/secao/entrevista/mia-couto. 

  

 9o Passo - Pesquisa sobre a história do nome de cada aluno. 

 

Sequência Didática 1 – Quem sou eu? Produção de autorretrato e 

escrita da história do nome. 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/entrevista/mia-couto
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10º Passo - Produção dos autorretratos por meio de desenhos e/ou palavras, acrescentando a história 

do nome como parte dessa descrição. 

 

11o Passo - Intervenção individual nos textos escritos pelos alunos. 

 

12º Passo - Reescrita do texto (produção final). 

 

13o Passo - Exposição dos textos (a história do nome) e desenhos (autorretratos) dos alunos. (além 

das fotos levadas pelas crianças). 

 

Conversa com o (a) professor (a) 

 

Prezado (a) colega,  

Sobre o 1º passo - Necessário orientar os alunos sobre quais atributos eles devem dar destaques no 

momento da apresentação ao outro a fim de organizar as informações como, por exemplo, gostos, 

preferências, idade, signo, religião, esportes que pratica, entre outros aspectos previamente 

decididos por eles. 

 

Sobre o 2º passo - Importante ressaltar os aspectos de linguagem poética presente no texto e 

diferenciá-la da linguagem denotativa.  

 

Sobre o 3º passo - Conversar sobre os sentidos da palavra identidade. Qual o valor semântico da 

palavra no texto e, ainda, que outros significados essa palavra pode apresentar.  

Conversar sobre a importância do documento de identidade (RG). 

 

Sobre o 4º passo - Nesse momento, o professor pode mostrar uma foto sua antiga e uma atual; 

solicitar que os alunos façam o mesmo com as fotos que foram previamente pedidas. Conversar 

sobre as mudanças físicas sobre a necessidade de se ter uma visão tranquila acerca dessas 

mudanças. Conversar também sobre os cuidados que se deve ter com a saúde (o que seriam hábitos 

saudáveis, entre outros aspectos).   

Numa discussão mais ampla, pode ser abordado o exagero da preocupação com a aparência, bem 

como da necessidade de ser aceito pelos outros, seguindo um padrão de beleza imposto pela 

sociedade.   

 

Sobre o 5º passo - Valem as observações acerca do passo 2. Apresentar também aos alunos os 

autorretratos escritos por Graciliano Ramos e Mário Quintana, como meios de possibilitar uma 

intertextualidade e, ainda, a fim de ampliar o repertório dos alunos sobre o tema em questão.  

 

Sobre os 6º e 7o passos - As imagens pintadas pelos artistas devem ser apresentadas de maneira a 

mostrar aos alunos que o conceito de identidade e de autorrepresentação é muito pessoal, e que nem 

todos se veem a partir de um ideal de beleza e perfeição. 

  

Sobre o 8o passo - A leitura da entrevista pode ser feita de maneira que um aluno represente o 

entrevistador, enquanto o outro represente o autor entrevistado. 

 

Sobre o 9o passo - Os alunos poderão entrevistar os pais e/ ou parentes a fim de saberem quem 

escolheu os seus nomes, se a escolha foi em homenagem a alguma pessoa, entre outros aspectos. O 

aluno poderá gravar as perguntas e as respostas no celular ou anotá-las no seu caderno de 

produção textual.  
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Sobre o 10 o passo - Com base nas suas pesquisas e na entrevista feita com os parentes, os alunos 

partem para a produção das histórias de seus nomes. É importante nesse momento conversar com 

eles a respeito da diferença entre fatos narrados a partir de acontecimentos biográficos e a 

narrativa de ficção.  

 

Narrar fatos baseados em acontecimentos biográficos é contar uma história vivida por alguém e 

revivida a partir de uma memória individual coletiva. [...] trata-se de relatos que possuem 

narratividade. (adaptado de “Na Ponta do Lápis- ano VIII – no 20/ julho de 2012). 

 

A narrativa de ficção é construída, elaborada de modo a emocionar, impressionar as pessoas como 

se fosse real. Quando você lê um romance, uma novela ou conto, por exemplo, sabe que aquela 

história foi inventada por alguém e está sendo vivida por personagens fictícios apenas na 

imaginação. (www.ebah.com.br) 

 

Sobre o 12o passo - Essa etapa é importante para que aluno reveja seu texto, pense sobre a sua 

escrita.  

 

Sobre o 13o passo - Nessa etapa, o aluno faz a sua produção definitiva, com base nas intervenções 

feitas pelo professor.  

 

Sobre o 14o Passo - Diferentes gêneros, suportes e mídias podem ser utilizados para a socialização 

dos textos dos alunos. 

Sugerimos a exposição num mural intitulado: “Identidade”, já que serão expostos autorretratos e a 

história dos nomes de cada aluno. 

 

Descubra outras possibilidades!  

Essa sequência pode ser utilizada para realizar uma sondagem acerca da fase da escrita em que se 

encontram os alunos do 6º ano do EF no início do ano letivo, devido ao fato de que alguns deles têm 

chegado a essa etapa de ensino ainda em processo de alfabetização. 

Como sugestão, podemos ditar - a exemplo do que sugere a Psicogênese da Língua Escrita 

(FERREIRO & TEBEROSKY) - uma palavra polissílaba (identidade), uma trissílaba (retrato), uma 

dissílaba (nome) e uma monossílaba (eu). A frase ditada poderia ser: Todo mundo tem um nome.  

Tal atividade possibilita verificar as fases da escrita em que se encontra o aluno.  Ferreiro (2001, 

p.21) distingue a evolução dos aspectos construtivos da escrita do alfabetizando, em três períodos 

fundamentais: hipótese pré- silábica, silábica e fase alfabética. 

No nível pré-silábico, o aluno começa a distinguir o desenho da escrita; na fase silábica, o discente 

já percebe que há uma correspondência entre a fala e a escrita e na fase alfabética, há a fonetização 

da escrita, que já começa a se iniciar no período alfabético.  
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Plano de aula 

Tempo previsto: 3 aulas de 50´  

Objetivos 

 Ler histórias em quadrinhos, de forma livre. 

 Interpretar textos que conjugam linguagem verbal e não verbal. 

 Compreender a estrutura e os elementos expressivos que compõem as HQs. 

 Produzir HQs. 

 Desenvolver os processos de revisão, análise e reescrita do próprio texto. 

Recursos e materiais necessários: gibis; computadores; folhas xerografadas; computadores; 

data-show. 

Procedimentos 

1º Passo - Incentivo à leitura e à atividade: distribuição, na sala ou na biblioteca da escola, de vários 

gibis, a fim de que os alunos escolham e leiam livremente. 

2º Passo - Apresentação de vídeos com oficina de quadrinhos (site Divertudo). 

3º Passo - Distribuição das folhas xerografadas com a explicação teórica acerca das HQs e com as 

atividades. 

4o Passo - Correção coletiva das folhas xerografadas.  

5o Passo - Primeira produção: distribuição de folhas com histórias em quadrinhos, apresentado 

balões em branco. 

6o Passo - Início da oficina de HQs. Divisão da turma em grupos para a produção dos balões, das 

personagens, das imagens e da parte verbal.  

7º Passo - Seleção dos materiais que irão compor as HQs. Quais serão as personagens; que balões 

serão usados; qual será o cenário (que também poderá ser desenhado).   

8o Passo - Produção das HQs com o material confeccionado e selecionado na oficina. 

9o Passo - Intervenção, junto aos alunos, nas suas produções. Em seguida, propor a reescrita.    

10o Passo - Produção final (hora de passar o hidrocor ou caneta e ainda colorir as HQs).  

 

 

 

 

 

Sequência didática 2 – As Histórias em Quadrinhos – Imagem diz 

tudo ou quase tudo?   
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Conversa com o (a) professor (a) 

Prezado colega, essa sequência é aberta e flexível.  

Sobre o 2º passo - (Outra possibilidade) realizar a oficina em sala, com o data-show como recurso. 

Pode ser gravada ou baixada, anteriormente, para que não se dependa da Internet.  

Nesse momento os alunos assistirão a uma oficina de quadrinhos com sugestões de como fazer a 

diagramação das páginas; os tipos de balões; como criar personagens mesmo sem saber desenhar 

(utilizando figuras geométricas, colagens, fotografias dos colegas de sala, entre outras sugestões).  

Sobre o 4o passo - Fazer uma correção coletiva das atividades propostas, de maneira que os 

conceitos e conteúdos trabalhados sejam compreendidos e sintetizados pelos discentes.  

Sobre o 5o passo - Produzir individualmente, ou em dupla os textos.  

A produção em dupla estimula a cooperação entre os escolares. Um aluno, com as estratégias de 

escrita mais desenvolvidas, poderá auxiliar outro que apresente ainda algumas lacunas neste 

processo. Nessa etapa, sugerimos também fazer a intervenção dessas primeiras produções escritas 

dos discentes. Verificar a melhor estratégia para essas correções.  

Prezado colega, este momento é crucial. As intervenções feitas pelo docente devem ser 

acompanhadas pelos alunos produtores. 

 Sobre o 6o passo - Nessa etapa, cada grupo será responsável pela produção de elementos que 

compõem as HQs. Um grupo poderá fazer os quadrinhos, outro os balões, outro as personagens.  

Sobre o 7o passo - Nesse momento, os alunos irão selecionar os materiais confeccionados. Quais 

balões vão utilizar, que personagens, quantos quadrinhos haverá em cada página. Além disso, é 

importante nessa etapa que seja feito o roteiro do enredo, exatamente para que possa fazer a 

escolha de quantos quadrinhos serão necessários, que balões serão utilizados. Se as personagens 

aparecerão de corpo inteiro ou apenas enfocando o rosto e a expressão facial.  

Sobre o 9o passo - Nesse momento, ressaltamos a importância de o professor orientar os alunos 

quanto à revisão de seus textos: se as falas ficaram muito grandes, se caberão nos balões; se seria 

adequado usar um recordatório (quadro utilizado como recurso nas HQs, indicando a passagem do 

tempo). Incentivar o emprego das onomatopeias, entre outras orientações.  

 Sobre o passo 10 - Sugerimos, nessa etapa, que sejam confeccionados gibis com as histórias 

produzidas pela turma.  

Descubra outras possibilidades! 
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Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

              

1- Observe, no primeiro quadrinho, que o balão com as falas de Cascão e Magali está diferente 

dos outros. Por quê? Ainda neste quadrinho, eles se utilizam da expressão “legal”.  

Considerando o significado da palavra no texto, que outro vocábulo ou expressão poderiam 

ser utilizados para substituí-la, sem prejuízo de sentido? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _________ 

As Histórias em quadrinhos são definidas como narrativas 

realizadas através da sequência imagens, desenhos ou figuras 

impressas com fala dos personagens inseridas em espaços 

delimitados chamados “balões” e, geralmente, são publicadas 

em gibis. Podem aparecer ainda em jornais e revistas. 

Não se sabe exatamente qual seria a origem dos quadrinhos, 

mas, alguns estudiosos do assunto afirmam que teria sido o 

Superman, em 1938, o primeiro herói das HQ’s a se tornar 

ídolo.  

OBSERVAÇÃO:   

 Narrativas são histórias contadas. São fatos reais ou 

fictícios contados por escrito, oralmente ou, no caso das 

HQs, por meio de imagens e/ou linguagem verbal. 
 

Leia a HQ 

abaixo: 
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2- Que outro sentido, diferente do valor semântico expresso no texto, pode ser atribuído à 

palavra legal? Escreva uma frase, empregando-a com esse outro sentido. 

___________________________________________________________________________ 

3- Observe também a expressão facial tanto do Cascão quanto da Magali. O que ela indica? Que 

palavra ou expressão da língua escrita poderia ser usada para indicar esse sentimento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4- No primeiro quadrinho, Magali diz: “Vou buscar o meu!” A que se refere a palavra 

destacada? Que elemento no último quadrinho seguinte confirma a sua resposta?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5- O que indica a expressão facial de Cascão, Cebolinha e Mônica, no último quadrinho? Que 

palavra ou expressão da língua escrita poderia ser empregada para denotar esse sentimento? 

___________________________________________________________________________ 

 

6- Agora reescreva a história lida, sem os quadrinhos. Um narrador deverá introduzir a fala das 

personagens, que devem ser escritas ou antecedidas por um travessão (–).  

Observe:   

Cebolinha disse:  

- Pessoal, vamos fazer um piquenique! Cada um leva seu lanche, tá?  

            Cascão responde:  

             -  _________________________________________________________________________ 

            Magali sai correndo e diz: 

-   _________________________________________________________________________ 

Cebolinha, segurando a sua cesta, pergunta: 

- __________________________________________________________________________ 

Cascão responde: 

-  _________________________________________________________________________  

            - Lá vem ela! 

            Os três amigos ficam muito espantados com a quantidade de cestas trazidas por Magali.  

 

Também podemos reescrever a história da seguinte forma: 

 - Pessoal, vamos fazer um piquenique! Cada um leva seu lanche, tá? – Disse Cebolinha. 

 - Legal! – disse Cascão, sorrindo. 

            Continue! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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São, portanto, elementos que formam as Histórias em Quadrinhos:  

Personagens – São os seres que participam da história. Conduzem o enredo. Eles têm vontades, 

dramas, conflitos, ironias. É por meio de suas falas, expressões e ações que as histórias são contadas.  

Balões – Recursos criados especialmente para as HQs. São de vários tipos, sendo os principais: de 

fala, de pensamento, de ira, de grito, de sussurro. 

Suas formas são variadas, mas, em geral, possuem uma espécie de “rabinho” em direção à boca das 

personagens que falam. Quando estas pensam, há uma espécie de balão em formato de nuvem acima 

da cabeça das personagens, e que se liga a elas a partir de uma linha formada por pequenos círculos 

alinhados (do menor para o maior). 

Tipos de balões 
 

(Fonte: site Divertudo) 

Onomatopeias- são palavras ou junções de palavras que imitam sons, tais como: vozes de animais, 

ruídos de objetos, explosões, entre outros. Exemplos: Cri Cri! (grilos); Toc Toc (batendo na porta); 

Tic –Tac! (som do relógio).  

 

 

Como você percebeu, as Histórias em Quadrinhos são 

narrativas estruturadas em quadros, apresentam imagens 

(linguagem não verbal) e também linguagem verbal, já que as 

falas e pensamentos das personagens são escritos nos balões. 
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Exemplos de onomatopeias: 

 

Cenários- Locais onde acontecem as ações das personagens. Há dois tipos de cenários: os internos 

(espaços fechados, como o interior de uma casa) e os externos (espaços abertos, ao ar livre). 

Recordatórios - Tipos de balão usados especificamente pelo narrador da história. Não se relacionam 

a nenhum personagem. Indicam, normalmente, a passagem do tempo na história. Exemplos: 

Enquanto isso...; No dia seguinte...  

 

 

 

 

 

Com base em tudo o que lemos e ouvimos, além do que produzimos na Oficina de quadrinhos, 

vamos criar nossas HQs e confeccionar o Gibi da turma, em que aparecerão todas as histórias. 

Fiquem atentos ao passo a passo para criar suas histórias e também aos elementos que não podem 

faltar numa HQ.  

 

 

 

 

Agora é a sua vez! 

Use a imaginação!!! 

Releia seu texto, observando 

a ortografia e os sinais de 

pontuação. Depois de 

conversar com o (a) seu (sua) 

professor (a), reescreva-o. 

Combine com ele (a) o modo 

de compartilhar seu texto. 
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Plano de aula 

Tempo previsto: 2 aulas de 50 minutos 

Objetivos  

 Interpretar textos que conjugam linguagem verbal e não verbal. 

 Identificar os elementos de uma narrativa. 

 Estabelecer as relações causa/consequência entre as partes e elementos do texto. 

 Localizar informações explícitas em um texto. 

 Identificar efeitos de ironia ou humor no texto. 

 Inferir relações implícitas. 

 Refletir de forma crítica sobre o mito e seu impacto na construção dos valores sociais e 

morais que vigoram na sociedade. 

Recursos e materiais necessários: quadro; folhas xerografadas; uma caixa. 

Procedimentos 

1º Passo - Conversa informal com a turma sobre Mitologia; mitos que eles já conhecem; 

semelhanças e diferenças entre Mitos e Lendas. 

  

2º Passo - Escrita no quadro, com base na conversa com os discentes, de um conceito, uma definição 

para MITO. 

 

3º Passo - Leitura do mito: A caixa de Pandora. (Adaptado. LAROUSSE JOVEM DA 

MITOLOGIA/ tradução de Maria da Anunciação Rodrigues e Fernando Nuno. São Paulo: Larousse 

do Brasil, 2003). 

 

4º Passo - Leitura do mito: A caixa de Pandora, numa versão em quadrinhos. (WILLIANS, Márcia. 

Mitos gregos: o voo de Ícaro e outras lendas / recontado e ilustrado por Márcia Willians; tradução 

de Luciano Vieira Machado. São Paulo: Ática, 2005.).  

 

5º Passo - Cotejo dos textos por meio de uma conversa informal.  

 

6º Passo - Distribuição das folhas xerografadas com questões sobre o texto. 

 

7º Passo - Compartilhamento das respostas dadas. 

 

8o Passo - Produção da Caixa de Pandora às avessas. Diferente do mito lido, nessa caixa, haverá 

apenas bons sentimentos. 

 

9o Passo - Produção de um mito a partir da nova caixa. Neste mito, Pandora salvará a Terra, com 

astúcia e sabedoria.  

 

10o passo - Análise coletiva do mito criado pela turma. 

 

11o passo - Reescrita do texto (produção final). 

 

 

Sequência Didática 3 – Leitura de Mitos na sala de aula. 
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Conversa com o (a) professor (a):  

 

Prezado (a) colega,  

Sobre o 1º passo - Pode-se criar uma lista de mitos e lendas conhecidos e citados pelos alunos. O 

professor pode trazer à discussão questões relacionadas a lendas e mitos locais, que sejam 

difundidos na comunidade em que os alunos vivem.  

 

Sobre o 4º passo - Neste momento, relembrar a aula sobre as Histórias em quadrinhos: os tipos de 

balões, os recursos usados nas HQs (onomatopeias, interjeições, entre outros). 

 

Sobre o 5º passo - Levantar questões como: já lemos esta história anteriormente. O que achou desta 

versão em quadrinhos? O que ficou diferente? Qual dos dois textos achou mais difícil de ler? Por 

quê? Os recursos visuais dos quadrinhos ajudaram a compreender melhor a história? De qual das 

duas versões gostou mais? Explique: 

 

Sobre o 7º passo - Sugerir aos discentes que compartilhem suas respostas e as comparem com a de 

outros colegas.  

 

Sobre o 8o passo - Neste momento, conversar com os discentes sobre o que consideram sentimentos 

bons. Com quais sentimentos a caixa poderia ser preenchida?   

 

Sobre o 9o passo - Nesta etapa, proponha a reflexão sobre o papel desempenhado pela mulher 

nessas histórias. Por que estão associadas à traição, ao surgimento dos males?Refletir sobre os 

discursos preconceituosos referentes à mulher na sociedade patriarcal.  

Sobre o 10o passo - O mito poderá ser reescrito no quadro ou projetado, de maneira que toda a 

turma faça a releitura. A correção coletiva é uma boa estratégia para turmas numerosas. Junto aos 

discentes, o professor pode fazer as intervenções quanto à ortografia, aos sinais de pontuação, ao 

discurso utilizado (se os personagens falam diretamente ou se é o narrador quem narra as falas das 

personagens, entre outros aspectos levantados pelo docente). É importante que o professor, nesta 

etapa, incentive os alunos a fazerem a autocorreção. Deve orientá-los que existem alguns 

mecanismos básicos para revisar um texto: corte e/ou substituição de expressões e palavras para 

evitar a repetição, retirada de trechos excessivos, reestruturação das ideias que ficaram menos 

claras no texto, dentre outros aspectos.  

 

Sobre o 12o passo - Os alunos reescrevem e compartilham seu texto, expondo no mural ou doando à 

biblioteca da escola para que outros alunos leiam.  

 

Professor (a), descubra outras possibilidades!   

Pode ser confeccionado pelos alunos em processo de alfabetização um dicionário de personagens da 

mitologia Grega. Nesse dicionário, os alunos podem fazer, com suas próprias palavras, uma 

descrição das figuras da Mitologia, evitando que copiem textos prontos. 

Proponha a reflexão sobre o papel desempenhado pela mulher nessas histórias. Por que estão 

associadas à traição, ao surgimento dos males. Proponha a eles a comparação entre Eva e 

Pandora. 

A aula pode ser ilustrada, levando uma caixa para que os alunos a preencham com sentimentos 

bons. 
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Atividade 

 

 

 

 
. 

      

 

 

 

 

 

                             TEXTO 1- A CAIXA DE PANDORA 

Zeus ordenou aos deuses que criassem a primeira mulher – um ser 

de radiante beleza. Deu-lhe o nome de Pandora e a enviou para a 

Terra, com uma caixa. Apaixonado, Epitemeu casou-se com ela. 

Prometeu, irmão de Epitemeu, pediu que ele guardasse a caixa e 

nunca a abrisse. Pandora importunava o marido sempre, pedindo 

que abrisse a caixa, mesmo sabendo da orientação do cunhado. Ao 

mesmo tempo em que encantava com sua beleza, Pandora era também astuta e falsa, além de gostar 

de mentir, qualidade recebida de Hermes. Muito curiosa, quis ver o que estava na caixa e abriu-a, às 

escondidas. Todos os males que Zeus colocara dentro daquela caixa (a doença, a velhice, o ciúme 

etc.) saíram e se espalharam pela Terra. Só a esperança, que costuma enganar os humanos, ficou na 

caixa. 

Glossário: Hermes – na Mitologia Grega, filho de Zeus. Inteligente e astuto,é o mensageiro dos 

deuses. 

Adaptado. LAROUSSE JOVEM DA MITOLOGIA/ tradução de Maria da Anunciação Rodrigues e 

Fernando Nuno. São Paulo: Larousse do Brasil, 2003. 

 

 

 

 

 

Leia os textos 

a seguir: 

Segundo o dicionário Michaelis, mito é uma palavra de origem grega 

(mythos) que tem os seguintes significados: 

1. Fábula que relata a história dos deuses, semideuses e heróis da 

Antiguidade pagã. 2. Interpretação primitiva e ingênua do mundo e 

de sua origem. 3. Tradição que, sob forma alegórica, deixa entrever 

um fato natural, histórico ou filosófico. 4. Exposição simbólica de um 

fato. 5. Coisa inacreditável. 6. Enigma. 7. Utopia. 8. Pessoa ou coisa 

incompreensível. 

De certa forma, [...] mitos configuram narrativas – que começaram a 

ser usadas na Grécia Antiga – e têm por objetivo explicar fatos da 

realidade e fenômenos da natureza. [...]      Por sua importância e 

seus efeitos ao longo da História, o mito – suas origens e significado 

– é estudado pela mitologia. 
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TEXTO 2  

 



 20 
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         (PERSONAGENS) 

1. Quais são as personagens do texto? ______________________________________________  

2. Quem é/são o(s) protagonista(s)? Por quê?_________________________________________ 

3. Como se chamava o irmão de Prometeu? Qual a importância dele na história? 

___________________________________________________________________________ 

4. Quais são as características (físicas e psicológicas) de Pandora? 

___________________________________________________________________________ 

(ENREDO) 

5.  Prometeu ensinava tudo aos homens, inclusive a respeitar os deuses, mas, ainda assim, Zeus, 

às vezes, lançava raios na Terra. Para quê? 

___________________________________________________________________________ 

6. Que fato fez Zeus castigar Prometeu e os humanos? (fato que marca o conflito da história). 

___________________________________________________________________________ 

7. Em alguns momentos, aparece humor na fala das personagens? Transcreva as falas em que 

isto ocorre.  _________________________________________________________________ 

(ESPAÇO) 

8. Onde vivem Zeus e os deuses? __________________________________________________ 

9. A história se passa toda no mesmo ambiente? Retire do texto um trecho que comprova a sua 

resposta. ___________________________________________________________________ 

(TEMPO) 

10. Transcreva do texto trechos em que apareçam expressões indicando a passagem do tempo. 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

11. Leia o ditado popular: “A esperança é a última que morre”. O que este dito popular tem a ver 

com o Mito “A caixa de Pandora”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Agora 

resonda: 

Agora, vamos organizar o que estudamos: 

Os elementos de uma narrativa são: narrador,  

____________________________, ______________________, 

____________________________ e _____________________. 
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12. Como vimos, os mitos servem para explicar, entre outras coisas, aquilo que não tem 

explicação.  O que esse mito quer explicar? Transcreva trechos do texto para comprovar sua 

resposta.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Pandora, na história, é a causadora de todos os males se espalharem. Por que a figura da 

mulher, em muitas situações, aparece associada à traição?  

___________________________________________________________________________ 

Converse com seu (a) professor (a) sobre o papel da mulher na sociedade. Homens e mulheres têm as 

mesmas oportunidades? 

 

 

 

    

 

 

Pensando sobre a escrita das palavras: 

Pandora era muito curiosa e quis ver o que havia dentro da caixa. 

a) Agora continue completando as frases com o verbo querer, na forma adequada. 

b) Ela só fechará a caixa quando -----------------. ( futuro) 

c) Eles ----------------- ver o que havia dentro da caixa. ( passado) 

d) Prometeu e Pandora não ------------------ ver o que havia na caixa. ( passado) 

Observe: 

        Se ela quiser, eu faço o trabalho. ( verbo querer) 

       Se ela propuser um bom negócio, eu aceito. (verbo propor) 

       Se ela fizer as tarefas de casa, poderá sair. (verbo fazer) 

Agora, você! 

a) Se eu __________, eu faço o trabalho. ( verbo querer) 

b) Se nós _________ um bom negócio, ele aceitará. (verbo propor) 

c) Se vocês ________ as tarefas, poderão sair. (verbo fazer)  

 

Vamos ampliar nossos conhecimentos. Esse mito é de 

origem grega. Na nossa língua, várias palavras têm origem 

grega: democracia, folclore, demagogia, caligrafia, entre 

outras. Pesquise os significados dessas palavras e anote 

aqui. Você também pode pesquisar outras palavras e 

compartilhar com sua turma! 
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Mãos à obra! Mostre 

o que aprendeu! 

 

 

 

 

 

Produza a caixa de Pandora às avessas. Nesta caixa estarão todos os sentimentos com os quais você 

acha que o mundo ficaria melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, com base no que você leu, conversou e aprendeu sobre a mitologia, reelabore o mito de 

Pandora, de modo a fazer a personagem salvar a terra dos males espalhados com a abertura da caixa. 

Para esse feito, ela precisa utilizar a Esperança como arma poderosa. Você pode escrever o mito 

junto com seus colegas, e, depois, compartilhá-lo, deixando na biblioteca da escola ou apresentando-

o em outras turmas! 
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Plano de aula 

Produção de um vídeo com as histórias narradas oralmente 

Tempo previsto: 3 aulas de 50 minutos 

Objetivos 

 Interpretar textos que utilizam apenas a linguagem não verbal. 

 Inferir, por meio das imagens, as ações das personagens e a passagem do tempo. 

 Escolher as palavras e os conectores necessários para ligar as ideias no texto.  

 Identificar elementos (palavras e expressões) marcadores da oralidade. 

 Comparar expressões típicas da oralidade e suas correspondentes na modalidade escrita. 

 Reconhecer os significados e a ortografia de palavras homônimas. 

 

Recursos e materiais necessários: quadro; livros com histórias organizadas só pela linguagem 

não verbal, internet, computadores e /ou celulares. 

 

 

Procedimentos 

1º Passo - Incentivo à leitura e às atividades: mostrar uma imagem para a turma e fazer perguntas 

sobre o que veem. 

 

2º Passo - Distribuição dos livros com textos imagéticos a fim de que cada grupo escolha um deles e 

faça a leitura. 

 

3º Passo - Escolha dos alunos que escreverão a história lida.  

 

4º Passo - Conversa informal sobre como cada grupo leu os textos organizados em linguagem não 

verbal.  

 

5º Passo - Escolha do aluno que aparecerá no vídeo, narrando a história.   

 

6º Passo - Produção do vídeo. Cada narrador faz a sua apresentação, enquanto outros alunos ou o 

professor fazem a filmagem.  

 

7º Passo - Transmissão do vídeo.  

 

8º Passo - Edição do vídeo por meio do programa Windows Movie Maker (software de edição de 

vídeos, cujo download é gratuito).  

 

9º Passo - Apresentação da versão final dos vídeos, que poderão ser passados novamente numa 

sessão pipoca com a turma ou, até mesmo, para outras turmas. 

 

 

Sequência didática 4- Lendo imagens, contando histórias! 
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Conversa com o (a) professor (a):  

 

Prezado (a) colega, várias outras atividades podem ser inseridas nessa sequência. 

Sobre o 1º passo - Nessa etapa, fazer uma leitura coletiva da imagem. As perguntas devem despertar 

a curiosidade dos escolares e ainda lhes motive a pensar sobre o que aparece na imagem e o que 

pode  ser inferido por meio dela. 

Sugestão de imagem para esta sequência: Um menino que encontra uma caixa no meio do seu 

caminho. 

Sugestão de perguntas: O que será que há na caixa? Quem a terá colocado ali? Será uma bomba?  

 

Sobre o 3º passo - Essa escrita deve servir como um roteiro para a contação da história que será 

apresentada num vídeo.  

 

Sobre o 4º passo - Nessa etapa é importante discutir como cada grupo leu as imagens. Propor uma 

discussão: será que cada grupo contaria as histórias da mesma forma? Escrever o texto, ou algumas 

partes dele, ajuda na hora de apresentar a história oralmente? 

 

Sobre o 5o passo - A turma deverá escolher o aluno. É importante que eles façam essa escolha a fim 

de se desenvolver a autonomia quanto  à organização das dinâmicas se sala de aula. 

 

Sobre o 6o passo - Nessa etapa, a turma pode escolher um colega para fazer as filmagens, que 

poderão ser feitas pelos celulares ou por meio de outro tipo de câmera. Se ficar combinado, o 

docente poderá fazer as filmagens.  

 

Sobre o 7º passo - A transmissão do vídeo pode ser realizada na sala de audiovisual, se houver, ou 

na própria sala de aula. (Os alunos assistirão ao vídeo com a apresentação de cada grupo antes de 

ser feita a edição).  

Nessa etapa, verificar as palavras que são típicas da oralidade, ou ainda aquelas que são muito 

coloquiais e que podem ser substituídas por outras mais adequadas a uma linguagem mais formal. 

Exemplos: aí, pra, então, daí. Conversar sobre que palavras ou expressões poderiam substituí-las: 

aí: sendo assim, dessa forma; daí: desse jeito; pra: para, entre outras. 

 

É também nessa fase que devem ser analisadas as palavras e conectores que foram utilizados para 

fazer a ligação entre as partes do texto. Quais se repetem, e que outras expressões podem substituí-

las.  

 

Sobre o 8o passo - A edição só deve ocorrer após a turma decidir se haverá ou não a necessidade de 

ser refeito algum dos textos.  

Este momento é importante para o aluno entender que, assim como numa história escrita deve-se 

reler o texto a fim de reescrevê-lo, o mesmo deve ocorrer na apresentação de um texto oral: deve-se 

planejar aquilo que será dito, a escolha das palavras mais adequadas de acordo com o púbico e 

com a situação em que o vídeo será transmitido.  

Se possível, levar os alunos até o laboratório de informática e fazer com eles a edição, por meio do 

Movie Maker. 

 

Sobre o 9o - Os cartazes com os convites para a sessão pipoca podem ser elaborados pelos alunos 

que apresentam mais dificuldades na escrita, com o auxílio de outros alunos, bem como do 

professor.  
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Outras possibilidades! 

Atividade importante principalmente para os alunos apresentando maiores dificuldades na escrita. 

Trabalhar com eles os homônimos da palavra sessão (que parece no cartaz da sessão pipoca) e 

ainda outros homônimos. Nessa etapa, pode-se propor um jogo de dominó de palavras 

(homônimos), que consiste num jogo, a moda do tradicional Dominó, em que os alunos se 

organizam em grupos de 4. São 28 peças com palavras homônimas.  

Disponibilizar aos discentes as regras do jogo: 

Dominó de pares de palavras (adaptado do jogo tradicional de dominó pela 

professora/pesquisadora) para essa sequência, mas que pode ter seu uso expandido. 

Os dominós devem apresentar 2 palavras  que possuem homônimos. 

Cada peça deverá apresentar duas palavras de cada lado e aos alunos caberá procurar o par de 

cada uma delas, seguindo as mesmas regras do dominó. 

Exemplo: se um jogador recebeu a peça: cinto/assento deverá procurar a peça que possua “sinto” 

ou a que possua “acento”. 

O professor poderá elaborar essas peças de maneira que tenham somem 28, ou uma quantidade 

maior para que sobrem peças do dominó para a compra, a exemplo do jogo original (cada caixa 

com 28 peças). Numa turma grande, podem ser produzidas várias caixas para que vários grupos 

possam jogar ao mesmo tempo. 

Sugestão para a confecção das peças: retângulos de papelão com palavras escritas: 

Conserto/assento; Concerto/acento; Seção/incipiente; sessão/incipiente; acender/apreçar; 

apressar/ascender; cela/cinta; sela/sinta (verbo), esterno/caçar externo/cassar etc.   

Essa atividade pode se expandir: os alunos produzirem frases em que as palavras sejam empregadas 

nos dois sentidos. Para que possam saber qual homônimo utilizar, o professor deve orientá-los a 

consultar um dicionário.  

Confeccionar mural com frases que contenham palavras homônimas. 

Confeccionar um dicionário diferente: pegar uma tira de papel e dobrá-la em forma de sanfona; 

escrever as palavras homônimas e seus significados e colá-la numa caixa (de sapatos, por exemplo). 

Cole o último par no fundo da caixinha, e, ao levantar a tira, aparecerão todos os pares. 

Outra sugestão para o dominó seria cada peça apresentar um par de homônimos, que deverá ser 

conectada à outra peça com seus respectivos sinônimos. 
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Plano de aula 

Público discente: 6o ano do Ensino Fundamental 

Tempo estimado: 3 aulas de 50 minutos.  

Objetivos  

 Ler contos de fadas. 

 Identificar as partes que estruturam uma narrativa.  

 Comparar textos em prosa e verso. 

 Reconhecer a importância dos adjetivos na descrição das personagens. 

 Perceber diferenças nas estratégias da fala e da escrita. 

 Empregar, de acordo com os propósitos discursivos, os sinais básicos de pontuação. 

 Identificar ideologias preconceituosas em alguns discursos. 

 Educar contra o racismo. 

 Produzir um conto de fadas contemporâneo. 

Recursos e materiais necessários: exemplares de livros de contos de fadas, folhas 

xerogarafadas, quadro, caneta. 

Procedimentos 

1º passo - Incentivo à leitura e à atividade: pedir que os alunos falem sobre livros de contos de fadas 

que já tenham lido.  

2º passo - Apresentação dos contos de fadas mais conhecidos como: Chapeuzinho Vermelho, Branca 

de Neve, Os Três porquinhos, Bela Adormecida, entre outros.     

Após essa etapa, pedir que os alunos completem a seguinte frase: um conto de fadas tem que ter... 

3º passo - Leitura oral do conto Branca de Neve, numa versão bem curta. 

4º passo - Distribuição de folhas xerografadas com o conto O Príncipe Desencantado, de José 

Américo de Lima, e com o poema O Pequeno Príncipe Negro, de Marcelo Serralva. 

Intertextualidade, interpretação de texto e reflexão acerca de expressões com conotação racista e 

discriminatória. 

5o passo - Correção coletiva das atividades propostas nas folhas.  

6o passo - Conversa com os alunos sobre as partes do texto: como começou a história? Em que 

momento as personagens são apresentadas? Que fato marca um conflito na história? Há algum 

elemento mágico que contribuiu para salvar a princesa ou o príncipe? Como terminou a história? 

7o Passo - Distribuição de retângulos de folhas de cartolina nos quais estejam escritas as partes que 

compõem uma narrativa, neste caso, o conto de fadas: introdução (situação inicial); complicação 

(conflito gerador); clímax e desfecho.  

Sequência Didática 5 – Contos de Fadas Contemporâneos 
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 8o passo - Registro escrito das partes do conto: O Príncipe Desencantado. 

9o passo - Produção coletiva de um conto de fadas contemporâneo. 

10o passo - Intervenção do professor nos textos produzidos pelos discentes. 

11o passo - Reescrita do texto – produção final, organizada num Lapbook. (um tipo de cartaz em 

cartolina, em forma de janela, em cujas partes podem ser escritas ou coladas as partes da história). 

 

Conversa com o professor...  

 Sobre o 1º Passo - Para ajudar os alunos a lembrarem dos contos, o professor poderá falar os 

nomes dos protagonistas ou citar algum elemento mágico importante no conto em questão.  

(Neste momento, podem ser relembradas algumas dessas histórias. É importante conversar com os 

alunos sobre a existência de versões diferentes para os contos de fadas).  

Sugerimos que o professor anote no quadro os contos citados ou peça a um aluno para realizar essa 

tarefa.  

Outra sugestão é que, os nomes das personagens podem ser apresentados de forma embaralhada 

para que os alunos organizem as letras e descubram quem são as personagens.  

Sobre o 2o passo - Os livros também podem ser mostrados em data-show, de acordo com os 

materiais disponíveis na Unidade Escolar. Perguntar sobre os contos de que mais gostam; sobre 

quem leu para eles, quantos livros leram sozinhos; se foi na escola, em casa,  ou em outros lugares.  

Quanto à frase “um conto de fadas tem que ter...”, estimular os alunos a citarem os elementos e 

personagens comuns nos contos de fada, bem como os elementos de encantamento e as fórmulas 

para quebra- carruagem, varinhas de condão, encantamentos e fórmulas para quebrá-los; príncipe, 

princesa, bruxa; presença de animais desempenhando tarefas humanas como falar, ajudar em 

serviços variado, servirem de mensageiros, entre outras tarefas específicas.  

Sobre o 4o passo - Pedir que os alunos falem sobre as semelhanças e diferenças entre os textos: 

como agem as princesas de cada conto; características físicas e psicológicas das princesas; 

semelhanças e/ou diferenças entre as atitudes dos dois príncipes das referidas histórias; o elemento 

mágico que aparece nos dois contos. Diferenças em relação ao desfecho de ambos os contos.  

 Conversar sobre o que há em comum nos três textos quanto ao tema. Apontar as diferenças quanto 

à estrutura dos textos (os dois primeiros em prosa e o terceiro organizado em versos) e sobre as 

diferenças quanto ao tipo de linguagem.  

Com a leitura do poema, discutir a questão do racismo, infelizmente ainda tão presente nos nossos 

dias.  

Sobre o 5o passo – A correção coletiva é importante para que as respostas sejam socializadas, pois, 

neste momento, os alunos estão construindo um conceito para adjetivo. Além disso, deve ser 
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enfatizada a importância dessa classe gramatical para a caracterização das personagens, bem como 

para a descrição dos ambientes nos quais se passa a história.  

Sobre o 8o passo - Pedir que, coletivamente, os alunos tentem dividir o conto “O Príncipe 

Desencantado”, escrevendo em cada retângulo um trecho do texto.  Sugerimos afixar esses 

retângulos na sala, de maneira que os alunos visualizem as partes que, normalmente, compõem uma 

narrativa. 

Sobre o 9o passo - Combinar com os alunos onde se passará a história. Eles deverão levar em conta 

os elementos comuns nos contos de fadas – príncipes, princesas, elementos mágicos, vilões, fadas, 

bruxas, entre outros. Além disso, refletir sobre o que é um conto atual, discutir questões como: 

nossa princesa precisa ser igual a dos contos? Onde ela mora? Que tipo de roupas veste? Há 

castelos nesse lugar? Que meio de transporte é utilizado pelo príncipe desse novo conto? 

 Sobre o 10o passo - De forma coletiva, com o texto projetado ou escrito no quadro, o docente 

deverá socializar as intervenções feitas no texto produzido. Nesse momento, sugerimos que sejam 

levantadas questões como: que sinal de pontuação faltou aqui? Quais sinais podemos utilizar para 

indicar as falas das personagens? Podemos empregar a vírgula neste outro trecho? Sugerir 

expressões que possam substituir: “Era uma vez”; “Num certo dia”; “Um tempo depois”, entre 

outras. Identificar junto aos discentes palavras e expressões que estejam repetidas 

desnecessariamente. Propor a substituição desses termos.  

Sobre o 11o passo - Sugere -se que, após serem feitas as intervenções, os alunos se organizem 

novamente em grupos para que possam reescrever o conto, separando-o a partir da estrutura de 

uma narrativa. Um grupo escreverá a situação inicial, o outro a complicação e daí por diante. Esse 

conto será organizado em cartolinas, formando um Lapbook, que consiste em organizar uma 

história, em suas partes, em cartolina. Dobra-se a cartolina, em forma de janela, de maneira que o 

texto fique escrito no meio. Ao se unirem as partes, o texto estará completo. Observe os modelos de 

lapbook a seguir: 
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(Fonte: site Pinterest -  modelo de lapbook )  

Observação: O conhecimento da estrutura convencional de textos narrativos não é o mais 

importante, contudo, ajuda os alunos a entenderem, nessa fase escolar, que há textos narrativos que 

não seguem essa estrutura. Em alguns textos, os leitores podem inferir sobre o que aconteceu ou 

sobre como seria, se um desfecho fosse diferente, ou, ainda, o que teria acontecido se uma 

personagem tivesse agido de outra forma, por exemplo.  

Expandindo a sequência, o professor poderá propor a leitura de contos que não apresentem essa 

estrutura – contos sem clímax, os minicontos, entre outros. 

Esses lapbooks podem ser expostos para a leitura de outras turmas; na biblioteca da escola, entre 

outras maneiras de exposição. O importante é que diferentes suportes podem ser utilizados para a 

socialização dos textos produzidos. 
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Atividade 

 

 

                                 

Ao longo de sua vida, você já leu vários contos de fadas, certo? Vamos nos lembrar de alguns:  

 

(Fonte: https://www.google.com.br) 

Essas histórias nos encantam e nos fazem pensar sobre os outros e nós mesmos. O mundo encantado 

pode nos dizer muito sobre o mundo real! Então, vamos continuar lendo e recontando essas 

histórias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá!  Lembra de mim? Sou 

Tiana, a primeira princesa 

negra dos contos de fadas.  
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Texto 1 .   O PRÍNCIPE DESENCANTADO (José Américo de Lima) 

O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa que estava 

dormindo encantada há cem anos. Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar: 

_ Muito obrigada, querido príncipe. Você por acaso é solteiro? 

_ Sim, minha querida princesa. 

_ Então, nós temos que nos casar, já! Você me beijou, e foi na boca, afinal de contas não fica bem, não é 

mesmo? 

_ É... querida princesa. 

_ Você tem um castelo, é claro. 

_ Tenho... princesa. 

_ E quantos quartos tem o seu castelo, posso saber? 

_ Trinta e seis. 

_ Só? Pequeno, heim! Mas não faz mal, depois a gente faz umas reformas... Deixa eu pensr quantas amas eu 

vou ter que contratar... Umas quarenta eu acho que dá! 

_ Tantas assim? 

_ Ora, eu caro, você não espera que eu vá gastar as minhas unhas varrendo, lavando e passando, não é? 

_ Mas quarenta amas! 

_ Ah, eu não quero saber. Eu não pedi para ninguém vir aqui me beijar, e já vou avisando que quero umas 

roupas novas, as minhas devem estar fora de moda, afinal passaram-se cem anos, não é mesmo? E quero 

uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e... e... jóias, é claro! Eu quero anéis, pulseiras, colares, 

tiaras, coroas, cetros, pedras preciosas, semipreciosas, pepitas de ouro e discos de platina! 

_ Mas eu não sou o rei das Arábias, sou apenas um príncipe... 

_ Não me venha com desculpas esfarrapadas! Eu estava aqui dormindo e você veio e me beijou e agora vai 

querer que eu ande por aí como uma gata borralheira? Não, não e não, e outra vez não e mais uma vez não! 

Tanto a princesa falou que o príncipe se arrependeu de ter ido até lá e a beijado. Então teve uma ideia. 

Esperou a princesa ficar distraída, se jogou sobre ela e deu outro beijo, bem forte. A princesa caiu 

imediatamente em sono profundo, e dizem que até hoje está lá, adormecida. Parece que a notícia se espalhou, 

e os príncipes passam correndo pela frente do castelo onde ela dorme, assobiando e olhando para o outro 

lado.  
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Converse com o (a) professor(a) e seus colegas, em seguida, responda às questões no seu 

caderno. 

1 - Lemos juntos o conto tradicional da Branca de Neve. O que você percebeu em comum 

entre esta história e o conto “O príncipe desencantado”?  

2 - Ao serem beijadas, as princesas dos dois contos tiveram a mesma atitude? Explique:  

3 - A atitude dessa princesa é comum nos contos de fadas que você conhece? 

4 - O que o príncipe quis dizer quando falou: “mas eu não sou o rei das Arábias!?” (linha 

21) 

5 - O príncipe, no final do texto, também não agiu como os outros príncipes presentes nos 

contos de fadas. Que atitude ele tomou no desfecho do conto? Qual a causa da atitude do 

Príncipe Desencantado? 

6 - Por que os outros príncipes passam pelo castelo assoviando e olhando para o outro lado?  

7 - Agora crie uma hipótese: por que você acha que a princesa desse conto está dormindo há 

tanto tempo? Quem a teria enfeitiçado? Por qual motivo?  

8 - Novamente, nesse conto, assim como em Pandora, a mulher é apontada como 

interesseira. Comente sobre isso. Por que, em sua opinião, em várias histórias a mulher é 

associada à traição, vista como interesseira, entre outros aspectos negativos?  

9 - Essa história poderia terminar com a frase: “E viveram felizes para sempre!”? 

Justifique. 

 

Pensando sobre a nossa língua! 

A- Você viu que a princesa fez uma lista de coisas que gostaria de ganhar. Se fosse fazê-la por 

escrito, como você organizaria essa lista? Escreva aqui: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

B- Em que outros momentos do dia a dia, você precisa fazer listas? 

__________________________________________________________________________ 

 

C- A palavra amas (linha 13) foi empregada no texto em que sentido?  

_________________________________________________________________________ 

D- Escreva uma frase em que a palavra amas seja empregada em outro sentido.  

_________________________________________________________________________ 

E- Qual o significado da palavra destacada em: “Não me venha com desculpas esfarrapadas” 

(linha 22)?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

F- Por que a palavra não é repetida tantas vezes em: “Não, não é não...” (linha 22)? De que 

outra maneira, poderíamos reescrever essa negativa? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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G- Agora imagine que você entrou nesse mundo encantado e é uma nova personagem do 

conto. Encontrando-se com a princesa, ainda acordada, você dará alguns conselhos a ela.  

As frases abaixo são os conselhos dados por você. Uma é própria de quando estamos 

falando, outra é própria de quando estamos escrevendo. Observe:  

 

Falando: E aí, princesa? Você não devia ser assim tão interesseira.  

Escrevendo: Olá, princesa. Você não deveria ser assim tão interesseira! 

 

Falando: você pensa que o príncipe tá rico? 

Agora continue: 

Escrevendo: ________________________________________________________________  

 

Falando: Princesa, se liga, vai lá e pede desculpa pro Principe que você gosta tanto. 

Escrevendo:________________________________________________________________ 

 

Falando: Você disse tanto pra mim que queria casar! Agora trata bem ele. 

Escrevendo: _______________________________________________________________ 

 

Observe o título do conto: O Príncipe Desencantado. Que sentidos a palavra desencantado 

pode ter no texto? 

__________________________________________________________________________ 

Agora observe as duas expressões: “príncipe encantado” e “príncipe encantador”. Qual a 

diferença de sentido? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Agora  marque a frase em que a escrita das palavras destacadas está adequada: 

 (    ) O príncipe  está cansado. 

(    )  O príncipe estar cansado. 

(    )  A princesa podera volta a dormi.  

(    )  A princesa poderá voltar a dormir. 

(    )  A princesa poderar volta a dormi.  

 

Observe, na escrita, a consoante-r deve aparecer no final dos verbos no infinitivo. 

Diferente do que acontece ao falarmos, já que muitas vezes, não pronunciamos esse –r no 

final das palavras. Como, por exemplo, “ela qué bejá o príncipe.” ( modo rápido da fala). 

“Ela quer beijar o príncipe. (escrita 

Releia o texto O príncipe Desencantado. Com base no conto lido, que palavras você usaria para 

caracterizar a princesa e o príncipe desse conto:  

Princesa        

 

Príncipe  
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 Texto 2 – O Pequeno Príncipe Negro (Marcelo Serralva) 

O pequeno príncipe chegou 

montado em seu cavalo preto. 

Preta também era sua cor 

cor de menino perfeito. 

Mas é claro que alguém estranhou 

pois nas histórias que ouvimos 

os príncipes têm outra cor 

não a cor deste menino. 

Ao que o príncipe respondeu: 

do lugar de onde venho 

os príncipes são todos pretos 

os reis, as rainhas, todo o reino. 

E aqui, pelo que vejo, 

tem tanta gente pretinha! 

Vou procurar uma princesa 

e fazer dela rainha 

Para que um dia as histórias 

possam ter cor diferente 

Uma cor que também é bela, 

uma cor que traduza a gente.  

Pensando sobre o texto 2.  

Responda oralmente, após conversar com seus colegas e com o (a) professor (a): 

1-Que adjetivo caracteriza o cavalo e o Pequeno Príncipe?Por que esse adjetivo é importante para o 

sentido do texto?              

2-O eu lírico do texto diz que é claro que alguém estranhou o fato de o príncipe ter esta cor. Por que 

você acha que ele fez esta afirmação? 

3- Qual o desejo expresso pelo eu lírico nos últimos versos? O que ele pretende fazer para que isso 

aconteça? 

Como você percebeu, essas palavras caracterizam tanto o príncipe quanto a 

princesa. Servem para descrever essas personagens.  

A essas palavras que atribuem características físicas e psicológicas dos 

seres, ou ainda indicam outros aspectos, como cores, tamanho, chamamos 

de adjetivos- palavras muito importantes para a descrição de personagens e 

de ambientes, num texto narrativo. 
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4- Ao ler os textos, o que percebemos em comum entre o príncipe preto e o príncipe desencantado? 

5-O que o eu lírico quis dizer com o verso: “uma cor que traduza a gente”?   

6-Podemos inferir ao ler o poema que as pessoas têm preconceito em relação à cor da pele? Explique 

7-Você concorda com o eu lírico, quando ele diz que a cor preta representa a gente? Explique: 

Agora vamos refletir além dos textos! Você já ouviu ou repetiu frases como: “amanhã é dia de 

branco!”; “A coisa tá preta!”; “Ela é a ovelha negra da família”. Essas frases trazem um discurso 

racista, em que se associa a cor negra a características pejorativas como preguiça ou algo negativo. 

De que maneira podemos contribuir para evitar esse discurso discriminatório? 

 

 

 

 

 

Produzindo um texto contemporâneo  

Então, com a sua turma, crie um conto de fadas contemporâneo. 

Pense em onde se passaria essa nova história. Em vez de se passar 

num lindo castelo, pode acontecer num bairro como o seu, por 

exemplo.  Vocês podem trocar elementos como: o príncipe, em vez 

de um cavalo, usa... E a princesa, em vez de um lindo vestido de 

festas, se veste com... A princesa, em vez de branca, magra, pode 

ser... Use a criatividade e também tudo o que você aprendeu sobre 

contos de fadas. Encante-nos com um conto de fadas contemporâneo! Organize seu texto num 

Lapbook e socialize a sua obra!  

 

 

 

 

 

 

 

Esse texto apresenta um príncipe visto como diferente. Você se 

lembra de príncipes e princesas negras nos contos de fadas? 

Comente! Sendo assim, comece a pensar numa princesa  e num 

príncipe diferentes, que sejam pessoas comuns, que tenham 

qualidades e defeitos como todos. Como seriam essa princesa e 

esse príncipe?  
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Plano de aula 

Público: 6º ano do Ensino Fundamental 

Tempo estimado: 2 aulas de 50 minutos.  

Objetivos 

 Ouvir e contar histórias. 

 Discutir a importância da literatura em áudios. 

 Conceituar minicontos. 

 Reconhecer e distinguir os recursos expressivos usados nos contos escritos e nos narrados 

oralmente. 

 Produzir minicontos. 

 Revisar o próprio texto. 

Recursos e materiais necessários: computador, celular, tiras de papel com os minicontos 

xerografados. 

Procedimentos: 

1o passo - Incentivo à leitura e à atividade: Propor a brincadeira do telefone sem fio. 

Organizar os alunos em pequenas rodas. Um aluno diz uma frase no ouvido do outro, iniciando uma 

história, esse aluno acrescenta outra frase no ouvido do colega e, assim sucessivamente, até que a 

história vá sendo criada. Sendo pequenas rodas, haverá histórias bem curtas. 

2o passo - Distribuição do miniconto selecionado para a aula.  

O miniconto pode ser distribuído em tiras de papel. Conto sugerido: “Caiu da escada e foi para o 

andar de cima” (Adrienne Myrtes). 

3o passo - Audição de minicontos. Os contos sugeridos para esta etapa - “Amor adolescente”, de Ana 

Mello, e “Todo dia”, de Marcelo Spalding - foram retirados do site www.literaturadigital.com.br, 

Projeto Minicontos de Ouvir. 

4o passo - Escrita de palavras-chave dos contos ouvidos. 

5o passo - Trabalho com a folha de atividades sugerida.  

6o passo - Discussão a respeito da intertextualidade entre os textos. Socialização das respostas. 

6o passo - Produção escrita de minicontos.  

7o passo - Socialização dos minicontos (revisão). 

8o passo - Produção final. 

9o passo - Exposição dos minicontos. 

Sequência Didática 6 – Oficina literária de minicontos. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Conversa com o (a) professor (a):  

Prezado( a) colega, 

Sobre o passo 1 - É importante, nesse momento, conversar sobre o fato de que algumas frases não 

foram ouvidas como realmente foram ditas. Isto dará uma certa graça à história criada.  

Discutir questões como: a história tem uma lógica? Ficou confusa? Se fôssemos contá-la a alguém 

entenderíamos?  

Pedir aos alunos que contem, de forma resumida, as histórias criadas.  

Sobre o passo 2 - Importante ressaltar que os minicontos aqui sugeridos podem ser substituídos por 

outros, de acordo com quem planejar a sequência. 

Nesse momento, importante conversar com os discentes a respeito da narratividade dos minicontos. 

Apesar de serem estruturados com poucas palavras, mostram que as personagens passam de um 

estado para outro.  

Sobre o passo 3 - Nessa etapa, sugerimos levantar a importância desse tipo de literatura  em áudio 

para pessoas que possuem dificuldades em relação à leitura convencional (deficientes visuais, 

pessoas mais velhas que possuem vista cansada, pessoas que não aprenderam a ler ou  leitores 

iniciantes com pouca habilidade leitora, leitores disléxicos, que possuem dificuldade na 

compreensão de textos escritos).  Ainda é importante explorar outras situações em que o audio-livro 

pode ser útil (quando a pessoa estiver ocupada em alguma atividade que a impeça de ler um livro: 

dirigindo um carro, andando de bicicleta etc). 

Sobre o passo 4 - Essa etapa tem o objetivo de os alunos anotarem por escrito as palavras- -chave 

dos contos ouvidos a fim de entenderem que os minicontos são pequenas narrativas que, embora 

utilizem poucas palavras, contam uma história. Abrem espaço para inferências. O leitor transforma-

se numa espécie de autor também, visto poder inferir sobre os fatos não apresentados, ou sobre um 

desfecho só sugerido, entre outros aspectos. 

Sobre o passo 5 - Nesse momento, algumas questões importantes são trabalhadas nas folhas de 

atividades, como: reconhecer os verbos de ação que estruturam os textos; reconhecer e distinguir 

alguns recursos expressivos explorados de maneira distinta na escrita e nos áudios. E ainda que 

recursos nos áudios intensificam a interação com o ouvinte. 

Conversar sobre o que aconteceu com a personagem de cada texto; pedir que os alunos escrevam e, 

em seguida, compartilhem suas respostas. Foram parecidas? A maioria chegou à mesma conclusão 

acerca do desfecho do protagonista?  

Sobre o passo 6 - Nessa etapa, sugerimos que os alunos produzam individualmente os seus  textos. 

Uma boa estratégia para dinamizar essa etapa é fazer um sorteio de palavras que terão de aparecer 

nos minicontos. Cada aluno pode sortear, por exemplo, 5  palavras: céu, vida, floresta, casa; ela, 

ele, o homem, a mulher; cansada, perdido, triste, entre outras.  
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As palavras podem ser organizadas em caixas diferentes- uma caixa para personagens, outra para 

palavras indicando diferentes espaços, outra com adjetivos e daí por diante. 

 Sobre o passo 7 - Etapa importante para que sejam feitas as intervenções necessárias pelo 

professor junto aos alunos/produtores. 

 Sobre o passo 8 - Esta etapa é a de reescrita- os alunos, com base nas intervenções do professor,  e 

na autocorreção, reescrevem seus textos. 

Sobre o passo 9 - A exposição pode ser feita de várias formas: murais, livros de minicontos da 

turma, leitura oral para outras turmas, entre outras.  

Outras Possibilidades!  

Os alunos podem organizar um CD com a gravação dos minicontos para distribuir na escola.  Para 

isso, podem usar seus próprios celulares a fim de se fazer um áudio book. 

Combinar previamente que contos irão compor o áudio book.  

Combinar a socialização do áudio book: passar nas turmas de alfabetização, em outras turmas de 

sexto ano, doar à sala de áudio e vídeo da escola etc. 

A audição também poderá ser feita no recreio como uma forma de socializar as experiências com 

outros alunos e como alternativa de entretenimento mais relaxante e reflexivo. 
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Atividade 
 

 

 

 

 

 

Alguns valores são fundamentais para um miniconto: concisão (deve-se contar uma história de 

forma curta); narratividade (precisa contar a passagem de uma personagem de um estado para 

outro); efeito (deve provocar algo no leitor, alguma reflexão); abertura (o leitor, de acordo com seu 

contexto, pode inferir sobre o texto) e exatidão ( precisa ser claro, oferecer  as palavras certas, 

apresentadas no momento adequado, para não prejudicar a compreensão do leitor). 

(fonte: www.literaturadigital.com.br  - Texto adaptado de Spalding, Marcelo (2003). 

Agora vamos ler os contos ouvidos! 

Texto1 – Amor adolescente (Ana Mello) 

Delicioso aquele beijo! Primeiro amor tem gosto de chocolate novo, de água depois do 

futebol. Tem cor de primavera e cheiro de alfazema. Dizem que amor é tão forte que até dói. Mas o 

que dói mesmo é namorar menino com aparelhos nos dentes. 

Converse sobre o texto com seus colegas e com seu (a) professor (a)e responda oralmente as 

questões abaixo: 

A- O texto é construído por meio de algumas comparações. Qual a primeira comparação feita? 

B- Por que água é bom depois do futebol? 

C- Por que namorar menino com aparelho dói? 

D- Podemos dizer que o texto tem humor? Por quê? 

Texto 2 – Todo dia (Marcelo Spalding) 

            Maria acorda, pega o ônibus cheio, toma chuva, recebe ordens, lava, passa, esfrega, limpa, 

encera, cozinha, costura, seca, estende, guarda, arruma; lava, passa, esfrega, limpa, encera, cozinha, 

costura, seca, estende, guarda, arruma; lava, passa, esfrega, limpa, encera, cozinha, costura, seca, 

estende, guarda, arruma. Nós pagamos um salário ... mínimo!  

1- Sublinhe no texto os verbos que expressam as ações da personagem.  

2- Por que o autor repete as mesmas ações algumas vezes no texto? Que efeito essa repetição 

provoca no texto?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Olá! Você leu e ouviu alguns contos bem pequenos, certo? Apesar de serem 

escritos com poucas palavras os minicontos são textos narrativos, que 

apresentam no máximo uma página ou um parágrafo. 

 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Produza um miniconto com as palavras 

sorteadas na aula. Não se esqueça das 

características que deve apresentar um 

miniconto. Seja claro, conciso e muito 

criativo.  

Bom trabalho!📝 

 

3- Ao ouvirmos o conto, percebemos que o narrador se utiliza da pausa como recurso 

expressivo, antes de dizer o tipo de salário pago às empregadas domésticas. Como esse 

recurso foi registrado no texto escrito? O que essa pausa provoca no ouvinte? 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

4- Observe o trecho: “Maria acorda, pega o ônibus...”  

 Da personagem Maria para a sua 1a ação, acorda, houve uma pausa, na fala, mas, na forma 

escrita, não há sinal de pontuação separando o sujeito Maria da sua ação.  

Agora, observe as construções a seguir: 

                                      O patrão pagou à diarista.                                

                                      Ela trabalhava o dia inteiro  

                                      O autor empregou poucas palavras. 

      A- Essas pausas na fala não são representadas na hora em que escrevemos. Sendo assim, 

entendemos que nem toda pausa (na língua falada) é registrada na ___________________________.  

B- Diferente do que ocorre em: “Maria acorda, pega o ônibus cheio, toma chuva, recebe ordens, 

lava, passa...” As ações da personagem são enumeradas e devem ser registradas na língua 

escrita por meio do uso da VÍRGULA (,). 

 

Texto 3 – Bala Perdida (Wilson Freire) 

Acorda, levanta, vai ganhar a vida... (Disparos) passou tão rápida! 

A- Compare este texto com o texto 2. O que eles apresentam em comum quanto à 

construção? ______________________________________________________________ 

B- O que você acha que aconteceu com a personagem do conto? Que recursos utilizados no 

miniconto fizeram você chegar a essa conclusão? 

________________________________________________________________________ 

C- O que passou tão rápida? 

________________________________________________________________________ 

D- Esse texto também apresenta as reticências (...) como recurso. O que elas indicam no 

miniconto? 

________________________________________________________________________ 
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Plano de aula 

Público discente: 6o ano do EF. 

Tempo previsto: 4 aulas de 50 minutos  

Objetivos 

 Ler contos africanos. 

 Valorizar a tradição oral como forma de ensinamento e construção de saberes. 

 Conhecer alguns autores de contos africanos. 

 Promover o respeito por culturas diferentes. 

 Identificar palavras de origem africana. 

 Refletir sobre a ortografia de algumas palavras. 

 Empregar os sinais de pontuação de forma adequada. 

 Produzir contos baseados na cultura africana. 

 

Recursos e materiais necessários: quadro; folhas xerografadas, livros de contos africanos.  

 

Procedimentos  

1º Passo - incentivo à leitura e às atividades: dinâmica: “De quem é a história?” 

2º Passo - questionamento sobre o que os alunos conhecem da cultura africana.  

 

3o passo - contação do conto africano A Menina que não falava, de autoria desconhecida. 

 

4º Passo - conversa informal sobre o conto. Distribuição do material didático com questões de 

interpretação e análise linguística. 

 

5º Passo - correção coletiva do material didático distribuído. 

 

6º Passo - discussão sobre a intolerância em relação à cultura afrodescendente, incluindo as religiões. 

 

7º Passo - produção individual de contos. 

 

8º Passo - reescrita dos contos (produção final). 

 

9º Passo - reelaboração do conto para ser contado na roda de histórias.  

 

 

 

 

 

 

Sequência Didática 7 – Contos africanos – roda de contação de 

histórias. 
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Conversa com o (a) professor (a):  

 

Prezado (a) colega, várias outras atividades podem ser inseridas nessa sequência. 

Sobre o 1º passo - Sugerimos colocar, numa grande roda, os alunos organizados em dupla. A 

proposta é que ambos combinem uma história a ser contada e que realmente aconteceu com um dos 

componentes da dupla. Caberá à turma adivinhar se a história é real ou inventada. 

  

Sobre o 2º passo - Conversar sobre o que os alunos conhecem, o que já leram, se acham importante 

conhecer outras culturas.  

 

Sobre o 3º passo - Nessa etapa, sugerimos que alguns objetos presentes no conto sejam utilizados 

durante a contação da história, como: chocalho, tambor.  

Falar sobre os griôs e sobre sua importância na cultura africana. Pesquisar comunidades em que 

esteja presente a figura do griô. 

 

Sobre o 6o passo - Propor uma discussão a partir dos seguintes questionamentos: por que algumas 

pessoas se sentem constrangidas de dizerem que têm religiões de origem africana? Como é essa 

relação onde você mora? Em sua turma existem pessoas de religiões diferentes? Todos demonstram 

respeito pela religião do outro? 

 

Sobre o 7º passo - Sugerir aos discentes que compartilhem suas respostas e as comparem com a de 

outros colegas.  

 

Sobre o 8o passo - Essa etapa é essencial, pois o aluno revê seu texto, mediado pelo professor, a fim 

de aprimorá-lo. 

 

Sobre o 9º passo - Nesse momento, um ou mais alunos  podem representar o(s) griô(s)e contarem as 

suas histórias. Sugerimos para a contação, a fim de se aproximar da figura do griô, convidar 

parentes mais velhos ou pessoas da comunidade em que vivem os alunos para resgate de histórias 

por eles contadas. 

 

Descubra outras possibilidades!  

Sugira aos alunos, por exemplo, pesquisar palavras de origem africana e confeccionar um 

dicionário ou um banco de palavras com os vocábulos pesquisados. 

Professor (a), o trabalho com contos africanos possibilita desenvolver nos discentes, aquilo que é 

proposto na lei 10.639/2003 – um olhar para o pluralismo cultural, para o respeito às diversidades, 

enfim, o olhar para o outro, objetivando educar cidadãos contra todo e qualquer tipo de 

preconceito.  
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Atividade 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Observe na figura um griô contando histórias para crianças. 

  

(Fonte: baudashistoriasepoemas.blogspot.com) 

 

 

Vamos assistir ao video “ O perigo de uma história única”, de Chimamanda. ( site Ted-talks)  

Agora conheça  alguns autores africanos! 

 

 

 

Você irá agora conhecer um pouco mais sobre a literatura 

africana. Antes de tudo, você sabia que vários países do 

continente africano falam a língua portuguesa? Pesquise e anote 

quais são esses países. Compartilhe com seus colegas.  

O que mais, além da língua, em sua opinião, temos em comum 

com o povo africano?  

Na literatura africana, a oralidade é muito importante, pois 

muitos ensinamentos são transmitidos por meio das rodas de 

contação de histórias.  Você sabe o que é um griô? É um 

contador de histórias, uma figura muito importante na cultura 

africana. É muito comum, em certas comunidades africanas que 

adultos e crianças se reúnam em torno de uma roda a fim de 

ouvirem um griô.  Em comunidades, no Brasil, podemos 

também encontrar os griôs. Vamos pesquisar? ! Verifique se há 

griôs onde você mora. Conte para nós!  
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Fonte: http://blog.estantevirtual.com.br/2016/03/16/10-autores-africanos-que-voce-precisa-conhecer/ 

 

 

 

 

 

 

Agora vamos ler ANANSE – um conto africano, contado pelos 

griôs nas rodas de contação de histórias. 

 portal-dos-mitos.blogspot.com 

 

 

http://blog.estantevirtual.com.br/2016/03/16/10-autores-africanos-que-voce-precisa-conhecer/
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Texto: Ananse, o contador de histórias.  
 
Ananse, ou Anansi, é uma lenda africana. Conta um caso interessante, no qual no mundo antigo não 
havia histórias e por isso viver aqui era muito triste. 
            Houve um tempo em que na Terra não havia histórias para se contar, pois todas pertenciam a 
Nyame, o Deus do Céu. Kwaku Ananse, o Homem Aranha, queria comprar as histórias de Nyame, o 
Deus do Céu, para contar ao povo de sua aldeia, então por isso um dia, ele teceu uma imensa teia de 
prata que ia do céu até o chão e por ela subiu.  
          Quando Nyame ouviu Ananse dizer que queria comprar as suas histórias, ele riu muito e falou: - 
O preço de minhas histórias, Ananse, é que você me traga Osebo, o leopardo de dentes terríveis; 
Mmboro os marimbondos que picam como fogo e Moatia a fada que nenhum homem viu. 
           Ele pensava que com isso, faria Ananse desistir da ideia, mas ele apenas respondeu: - Pagarei 
seu preço com prazer, ainda lhe trago Ianysiá, minha velha mãe, sexta filha de minha avó. 
         Novamente o Deus do Céu riu muito e falou: - Ora Ananse, como pode um velho fraco como 
você, tão pequeno, tão pequeno, pagar o meu preço?  
        Mas Ananse nada respondeu, apenas desceu por sua teia de prata que ia do Céu até o chão para 
pegar as coisas que Deus exigia. Ele correu por toda a selva até que encontrou Osebo, leopardo de 
dentes terríveis. - Aha, Ananse! Você chegou na hora certa para ser o meu almoço. - O que tiver de ser 
será - disse Ananse - Mas primeiro vamos brincar do jogo de amarrar? O leopardo que adorava jogos, 
logo se interessou: - Como se joga este jogo? - Com cipós, eu amarro você pelo pé com o cipó, depois 
desamarro, aí, é a sua vez de me amarrar. Ganha quem amarrar e desamarrar mais depressa. - disse 
Ananse. - Muito bem, rosnou o leopardo que planejava devorar o Homem Aranha assim que o 
amarrasse. 
        Ananse, então, amarrou Osebo pelo pé, pelo pé e pelo pé, e quando ele estava bem preso, 
pendurou-o amarrado a uma árvore dizendo: - Agora Osebo, você está pronto para encontrar Nyame o 
Deus do Céu. 
Aí, Ananse cortou uma folha de bananeira, encheu uma cabaça com água e atravessou o mato alto até 
a casa de Mmboro. Lá chegando, colocou a folha de bananeira sobre sua cabeça, derramou um pouco 
de água sobre si, e o resto sobre a casa de Mmboro dizendo: - Está chovendo, chovendo, chovendo, 
vocês não gostariam de entrar na minha cabaça para que a chuva não estrague suas asas? - Muito 
obrigado, Muito obrigado!, zumbiram os marimbondos entrando para dentro da cabaça que Ananse 
tampou rapidamente. 
             O Homem Aranha, então, pendurou a cabaça na árvore junto a Osebo dizendo: - Agora 
Mmboro, você está pronto para encontrar Nyame, o Deus do Céu.  
            Depois, ele esculpiu uma boneca de madeira, cobriu-a de cola da cabeça aos pés, e colocou-a 
aos pés de um flamboyant onde as fadas costumam dançar. À sua frente, colocou uma tigela de 
inhame assado, amarrou a ponta de um cipó em sua cabeça, e foi se esconder atrás de um arbusto 
próximo, segurando a outra ponta do cipó e esperou. Minutos depois chegou Moatia, a fada que 
nenhum homem viu. Ela veio dançando, dançando, dançando, como só as fadas africanas sabem 
dançar, até aos pés do flamboyant. Lá, ela avistou a boneca e a tigela de inhame. - Bebê de borracha. 
Estou com tanta fome, poderia dar-me um pouco de seu inhame? 
           Ananse puxou a sua ponta do cipó para que parecesse que a boneca dizia sim com a cabeça, a 
fada, então, comeu tudo, depois agradeceu: - Muito obrigada bebê de borracha. 
            Mas a boneca nada respondeu, a fada, então, ameaçou: - Bebê de borracha, se você não me 
responde, eu vou te bater.  
              E como a boneca continuasse parada, deu-lhe um tapa ficando com sua mão presa na sua 
bochecha cheia de cola. Mais irritada ainda, a fada ameaçou de novo: - Bebê de borracha, se você não 
me responde, eu vou lhe dar outro tapa."  
            E como a boneca continuasse parada, deu-lhe um tapa ficando agora, com as duas mãos 
presas. Mais irritada ainda, a fada tentou livrar-se com os pés, mas eles também ficaram presos. 
Ananse então, saiu de trás do arbusto, carregou a fada até a árvore onde estavam Osebo e Mmboro 
dizendo: - Agora Mmoatia, você está pronta para encontrar Nyame o Deus do Céu. 
            Aí, ele foi a casa de Ianysiá sua velha mãe, sexta filha de sua avó e disse: - Ianysiá venha 
comigo vou dá-la a Nyame em troca de suas histórias. 
           Depois, ele teceu uma imensa teia de prata em volta do leopardo, dos marimbondos e da fada, e 
uma outra que ia do chão até o Céu e por ela subiu carregando seus tesouros até os pés do trono de 
Nyame. - Ave Nyame! - disse ele -Aqui está o preço que você pede por suas histórias: Osebo, o 
leopardo de dentes terríveis, Mmboro, os marimbondos que picam como fogo e Moatia a fada que 
nenhum homem viu. Ainda lhe trouxe Ianysiá minha velha mãe, sexta filha de minha avó. 
        Nyame ficou maravilhado, e chamou todos de sua corte dizendo: - O pequeno Ananse, trouxe o 
preço que peço por minhas histórias, de hoje em diante, e para sempre, elas pertencem a Ananse e 
serão chamadas de histórias do Homem Aranha! Cantem em seu louvor! 
           Ananse, maravilhado, desceu por sua teia de prata levando consigo o baú das histórias até o 
povo de sua aldeia, e quando ele abriu o baú, as histórias se espalharam pelos quatro cantos do 
mundo vindo chegar até aqui.  
                                      (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ananse) 
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Vamos compreender melhor o texto! Responda no seu caderno e compartilhe com seus colegas de 

sala. 

1- Ananse tinha um grande desejo. Qual era?  

2- O que o homem aranha, como também era chamado Ananse, fez inicialmente para tentar 

realizar o seu sonho?  

3- Nyame, o Deus do céu, disse que para conseguir realizar seu sonho, Ananse teria de pagar um 

preço. Qual? 

4- O Deus do Céu acreditava que Ananse conseguiria realizar todos os desafios impostos por 

ele? Que passagem do texto justifica a sua resposta?  

5- Qual foi o plano elaborado por Ananse para capturar o leopardo? Ele foi bem sucedido na 

execução do plano? Comprove sua resposta com um trecho do texto. 

6- O que você percebeu em comum entre esse conto africano e o mito A Caixa de Pandora, no 

que se refere ao desfecho? Explique:  

 

  

 

 

 

 

Pensando sobre a escrita das palavras!  

1- Leia os substantivos próprios ANANSE e MIMBORO. São os nomes de dois personagens do 

conto lido. Observe que no primeiro, a letra n está antes da consoante -s e o segundo 

apresenta o m antes da consoante – b. Por que você acha que há essa diferença, se o som 

nasal nas palavras é tão parecido?  

___________________________________________________________________________ 

2- Agora observe as palavras a seguir, que são de origem africana: berimbau, bambolê, 

caçamba, cafundó, canjica. Observe o m e o n (nasais) no interior delas. O que você 

percebeu?  

___________________________________________________________________________ 

3- Sendo assim, que regra ortográfica você descobriu? 

___________________________________________________________________________ 

4- Explique, então por que o m é usado apenas antecedendo essas duas consoantes?  

___________________________________________________________________________ 

5- Agora continue escrevendo outras palavras que apresentem m, elemento de nasalação, no 

interior da palavra: tampa, tempo, lâmpada,  

___________________________________________________________________________ 

Para você saber mais!  

Adwa Badoé é outra autora africana, nasceu em Gana, região oeste da 

África. Estudou medicina, mas logo se interessou pela atividade de 

contadora de histórias. Escreveu um livro de narrativas, baseado nas 

histórias que ouviu durante a infância e a mocidade, chamado Histórias 

de ANANSE. Então, para saber mais sobre as outras histórias de 

ANANSE, acesse o site: www.afroculture.com). 

 

http://www.afroculture.com)/
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6- Agora, escreva palavras que apresentem n, elemento de nasalação, no interior das palavras: 

canto, lento, ________________________________________________________________ 

  

7- Passatempo: escreva o nome de um instrumento musical comum nas rodas de samba no 

Brasil e também nas rodas de contação de histórias, na África, que apresenta m, antes de p e 

b:  

                                         

  

 

  

 

 

 

 

8- Como sabemos os sinais de pontuação são muito importantes para a compreensão de um 

texto. 

 Um aluno escreveu uma das tarefas realizadas por Ananse, na história que você leu. Mas, ao 

escrever a história, se esqueceu de empregar os sinais de pontuação. Ajude-o a pontuar o 

trecho abaixo. Após realizar a sua tarefa, confira o texto original.  Não vale olhar antes! 

Ananse queria muito ser o maior contador de histórias do mundo Então o homem aranha, 

como também era chamado, foi até o Deus do céu Nyami pedir a ele para comprar suas histórias e 

poder contá-las na sua aldeia Porém o Deus do céu disse a ele que o preço para suas histórias era 

que Ananse cumprisse várias tarefas 

             E assim ele seguiu para cumpri-las 

9- Agora confira quantos sinais de pontuação você acertou e escolha a carinha adequada para 

avaliar a sua escrita. O texto com sugestão de pontuação adequada está abaixo da página. 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ 

Pesquise e escreva aqui outras palavras 
de origem africana. Que tal montar um 
dicionário com essas palavras? Mãos à 

obra! 
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Mãos à obra! Mostre o 

que aprendeu! 

 Parabéns, você acertou todos! 

 Que bom! Você acertou quase todos os sinais de pontuação. 

  Está indo bem! Acertou metade dos sinais de pontuação. 

  Ops! Precisa estudar, ler e escrever mais um pouco! 

  Que pena! Você não acertou nenhum!  

 Continue Tentando! Curta as aulas e aproveite todo o conhecimento compartilhado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção textual 

Agora que você leu a história da ANANSE, imagine que 

também é um contador de histórias e sairá por aí alegrando 

e encantando crianças e adultos. Escreva um conto 

baseado no que você leu até aqui. Após uma conversa com 

seu professor sobre seu texto, rescreva-os. Socialize sua 

história e, juntando-a às histórias criadas por seus colegas 

de turma, confeccionem um livro de contos, trazendo 

elementos da cultura africana.  

Monte uma roda de contação de histórias na sua escola ou na sua rua e compartilhe os contos 

produzidos!   

Você tanto poderá ler as histórias escritas, quanto poderá memorizá-las para contá-las oralmente. 

Nesse caso, leve alguns elementos como chocalho, tambor, ou objetos que apareçam nas histórias, 

incrementando, assim, a roda de histórias. O que você acha dessa ideia? Pode ser muito divertido! 

 

 

 

 

Sugestão de pontuação para o texto: 

            Ananse queria ser o maior contador de histórias do mundo. Então, o homem aranha, como 

também era chamado, foi até o Deus do céu, Nyami, pedir a ele para comprar as suas histórias e 

poder contá-las na sua aldeia. Porém, o Deus do céu disse  a ele que o preço para suas histórias 

era que Ananse cumprisse várias tarefas.  

            E assim ele seguiu para cumpri-las.  
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Plano de aula 

Tempo previsto: 2 aulas de 50 minutos 

Objetivos 

 Ler, compreender e interpretar textos narrativos. 

 Reconhecer o tipo de narrador de um texto. 

 Identificar e empregar os sinais de pontuação que estruturam os diálogos nos textos 

narrativos. 

 Identificar falas do narrador e de personagens no texto. 

 Reconhecer e compreender a diversidade nas formas de falar. 

 Conceituar verbo. 

 Reconhecer a importância dos verbos na estrutura dos diálogos. 

 Inferir a expressividade implícita na escolha de algumas palavras. 

 

Recursos e materiais necessários: exemplar do livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato; 

computador e/ou data-show; folhas xerografadas; quadro; caneta para quadro. 

 

Procedimentos 

1º passo - Apresentação do livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato.  

2º passo - Leitura oral da obra, que também pode ser apresentada por meio de um data-show. 

3º passo - Resumo oral das partes da história que já foram lidas. 

4º Passo - Distribuição e feitura das folhas xerografadas com as atividades.   

5º Passo - Socialização das respostas e discussões propostas  

6o Passo - Resumo dos conteúdos referentes ao texto narrativo, trabalhados nesta aula.  

 

 

 

 

 

 

 

Sequência Didática 8 – Monteiro Lobato nos conta e nos encanta! 
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Conversa com (a) professor (a) 

 Prezado (a) colega,  

Sobre o 1º passo - Conversar sobre o fato de a obra ter sido publicada em 1933.  Qual o tipo de 

linguagem; se assuntos como matança de animais e racismo, por exemplo, eram discutidos à época. 

 Nesse momento, convide seus alunos a tirarem as dúvidas, lendo a obra. Aguce a curiosidade de 

seus discentes! Isso irá motiva-los à leitura. 

Sobre o 2º Passo - Um aluno pode iniciar a leitura, outro continuar. Como o livro tem muitos 

capítulos, proponha a divisão dos capítulos. Uns capítulos serão lidos nessa primeira aula, outros 

na próxima.  

 Sobre o 3º passo - Esse resumo pode ser anotado pelo professor, no quadro.  

Os alunos poderão copiar e escrever no caderno de produção textual ou, numa folha grande, para 

que todos possam ler.  

Sobre o 4º e 5o passos - Fazer uma correção coletiva das atividades propostas, de maneira que os 

conceitos e conteúdos trabalhados sejam compreendidos e sintetizados pelos discentes.  

Sobre o 6º passo - Certifique-se de que os discentes estão acompanhando as correções. Trata-se de 

um momento em que se compartilham as discussões, as conclusões. 

Sobre o 7o passo - Importante anotar com os alunos de forma resumida tudo que se estudou sobre os 

textos narrativos. Nessa etapa, pode-se orientar aos alunos que faça o resumo em tópicos, ou uma 

espécie de mapa mental, que são estratégias que ajudam o aluno a sistematizar os conteúdos 

estudados.  

 

Descubra novas possibilidades! Esta sequência é aberta e flexível, portanto, pode ser expandida. 
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Atividade 

    

 

 

 

            

 

Variações linguísticas – São variados modos de falar, que dependem de vários fatores como: grupos 

etários, gênero, status socioeconômico, grau de escolarização, região, entre outros. (Bortoni-Ricardo, 

Stella Maris. Educação em Língua Materna, São Paulo: Parábola, 2004).  

 

 

 

 

 

 

1) Leia o trecho abaixo:  

“Foi um delírio de contentamento. Os caçadores rodearam a onça morta, discutindo as peripécias da 

formidável aventura. Emília reclamou logo todas as honras para si.  

— Se não fosse espetada com o espeto de assar frango, queria ver. [...] 

— O que decidiu tudo foram as facadas que eu dei—alegou Narizinho. 

— Qual nada! Juro que foi o meu tiro de canhão — Disse Rabicó. 

— Pexote— Berrou Pedrinho. — A bala de canhão nem arranhou a pele da onça, não está vendo?  

Como daquela disputa pudesse sair briga, o Visconde ponderou gravemente: 

— Todos ajudaram a matar a onça e todos merecem louvores. (...)” (Caçadas de Pedrinho, p.7)  

 

Lemos a obra Caçadas de Pedrinho, de Monteiro 

Lobato. É um livro bem grande, não é!? Estamos 

orgulhosos de você! 

Você percebeu, logo no início dessa página, que Tia 

Nastácia aparece falando e usa “ocês”, em vez de vocês. 

Este modo de falar é também uma marca da sua 

identidade. Essa variação no modo de falar é chamada 

de variação linguística. Leia a seguir para entender 

melhor.  

 
 

Olá, garotada! Ocês agora vão conhecer Monteiro 

Lobato. Ele é autor de muito livro. Fala muito do 

meu povo, do nosso jeito de ser, de falar. Já 

escreveu: A negrinha (1920) e  As histórias de Tia 

Anastácia (1937). Sua obra O Sítio do Pica-Pau 

Amarelo foi parar na televisão! Boa leitura procês! 

Oia a foto dele aí!!! 

Lembre-se: rir de alguém que fala diferente, porque não teve 
oportunidade de ir à escola, ou porque mora em região 
diferente, é preconceito linguístico. Converse com seu 
professor sobre essa atitude discriminatória. 
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a) Como você percebeu, esse trecho é um diálogo.  Que sinal de pontuação aparece para indicar 

que as personagens estão falando? Qual o nome desse sinal?  

___________________________________________________________________________ 

b) Em que trechos aparecem falas do narrador, também antecedidas desse sinal? Transcreva um 

desses aqui: _________________________________________________________________ 

c) Então, percebemos que o ________________ é um sinal de pontuação, usado nos diálogos. 

Podem indicar as falas das personagens e também interrupções feitas pelo narrador. 

d) Há um trecho em que a fala do narrador não aparece precedida desse sinal de pontuação. 

Transcreva-o aqui e explique por que o sinal não foi empregado.   

___________________________________________________________________________ 

e) Ao ler a história, e, com base no fragmento acima, o que você observou sobre o narrador. Ele 

participa ou não da história? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________ 

 

Verbo é uma palavra que exprime ação, fato ou fenômeno. (Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima 

Gramática da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Lucerna, 2006). 

 

2) Que verbos no trecho a seguir indicam as ações das personagens? Ao lado dos verbos, 

indique entre parênteses a personagem que praticou a ação. 

“... Felizmente havia ali um pé de grumixama que dava para abrigar o grupo inteiro. Nele 

treparam, sem dificuldade, Pedrinho, Narizinho e Emilia. Já o velho Visconde embaraçou as 

pernas na bainha da espada e com toda a sua importância estendeu-se no chão, ao comprido. 

Foi preciso que o menino o pescasse com um galho seco.” (p. 5). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Observe os trechos a seguir:  

“— de morte matadíssima. Os meninos do sítio de D. Benta mataram-na a tiros e facadas 

espetadas...” (p. 9). 

“Os heróis concordaram com o sensatíssimo Visconde.” (p. 7) 

“— Não sei. — Respondeu Emília. — Isso é com nosso generalíssimo Pedrinho. Ele está 

estudando o assunto e eu também." (p. 16).  

As palavras destacadas foram usadas no superlativo, mas não são adjetivos. Neste caso, dão 

uma maior expressividade ao que está sendo narrado. O que o autor exprime ao criar essas 

novas palavras? 

Quando as falas do narrador aparecem, ele emprega alguns 
verbos como: disse, alegou, ponderou que indicam as ações 
e atitudes das personagens. São os verbos de dizer.   
Leia a seguir uma definição de verbo. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

O superlativo consiste em elevar um adjetivo ao seu grau máximo.  

 Agora é com você!  

3) Passe os adjetivos destacadas a seguir para o superlativo sintético. (Usando apenas uma 

palavra). 

Emília é corajosa. Ela é __ corajosíssima______________________. 

Emília é muito colorida. Ela é ________________________. 

Visconde é muito inteligente. Ele é ____________________. 

A onça era muito feroz. Ela era _______________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Leia o trecho a seguir:  

” Os besouros espiões ouviram tudo do seu galhinho e lá se foram...”(p. 15) 

“ Emília não empalideceu de susto, nem tremeu que nem vara verde, como aconteceria 

se ela fosse gente de verdade (...)” (p.16)  

 

a) No primeiro fragmento, quem praticou a ação? _____________________________________ 

b) E, no segundo, a quem o verbo se refere? _________________________________________ 

c) Você percebeu que no primeiro caso, o verbo ouviram concordou com besouros. E, no 

segundo, o verbo empalideceu concordou com Emília. Agora, complete as frases a seguir:  

 

 As onças _____________________ o sítio. (ataca / atacam) 

 Todos --------------- surpresos com a coragem de Emília. (ficou / ficaram) 

 Dona Benta não ---------------- a ideia. (aprovou / aprovaram) 

 

  

 

 

Pesquise outros superlativos sintéticos.   

Observe que, em alguns casos, permaneceu uma escrita com base na 

origem das palavras. São pouco usados no falar do nosso dia a dia.  

Vamos continuar pensando sobre a nossa língua.  

 

 

Olá, pessoal! Fiquem atentos! Falamos mais depressa do que escrevemos. 

Então, cuidado na hora de escrever, pois, nem sempre, devemos escrever 

como falamos. Observe:  

Eles fizero o trabalho.  (fala rápida, descuidada) 

Eles fizeram o trabalho. (fala e escrita, de acordo com as regras 

gramaticais).  

esquise outros superlativos sintéticos.   
Observe que, em alguns casos, permaneceu uma escrita com base na 
origem das palavras. São pouco usados no falar do nosso dia a dia.  
Pensando sobre a nossa língua.  
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5) Agora é a sua vez! Faça as alterações necessárias nos trechos a seguir:  

a) O menino foi capaz de vencer a onça.  

Os meni___ fo_____capa_____ de vencer a onça.  

b) A mulher leu a história para a criança.  

As mulhe____  le_____ a história para a criança.  

c) O professor conversou sobre matar animais. 

Os professor_____ convers_____ sobre matar animais.  

d) O sítio foi invadido pelos animais.  

Os sítios fo____ invadid_____ pelos animais.   

6) Vamos continuar pensando na nossa língua e na sua escrita! 

Observe as orações a seguir:  

Pedrinho e Emília caçaram a onça. (Passado)  

Pedrinho e Emília caçam onça, todos os dias. (Presente) 

Pedrinho e Emília caçarão a onça amanhã. (Futuro)  

 

Complete as orações, completando os verbos de forma adequada:  

a) Os meninos salvar ___ o rinoceronte. (passado) 

 (am/ão)  

b) Emília e Narizinho ouvi ___ as histórias de tia Nastácia. (passado)  

  (am/ão)  

c) As personagens de Lobato permanece____ na imaginação infantil. (futuro) 

  (am/ão) 

 

 

 

 

Vamos continuar 

refletindo sobre o 

que lemos até 

aqui na nossa 

próxima 

atividade.  Até lá! 
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Plano de aula 

Público discente: 6o ano do EF. 

Tempo previsto: 3 aulas de 50 minutos 

Objetivos 

 Refletir acerca do preconceito racial, ontem e hoje. 

 Discutir sobre atitudes discriminatórias. 

 Identificar ideologias racistas presentes no cotidiano. 

 Refletir acerca dos cuidados com o meio ambiente e com os animais. 

 Produzir um  texto de base narrativa. 

 Desenvolver os processos de revisão, análise e reescrita do próprio texto.   

 

Recursos e materiais necessários: exemplar da obra ou versão digital, apresentada no data-show; 

folhas xerografadas com a atividade proposta; artigo sobre Monteiro Lobato.  

 

Procedimentos  

1º Passo - Continuação da leitura da obra Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato. 

2º Passo - Discussão acerca dos temas abordados na obra: racismo, discriminação social; relação do 

homem com o meio ambiente. 

3º Passo - Discussão sobre a posição de Monteiro lobato acerca de preconceito racial, social e 

linguístico.  

4º Passo - Leitura de uma crítica feita ao autor a respeito de ratificar uma ideologia racista. 

5º Passo - Distribuição das folhas com as atividades sobre esses temas: preconceito racial, social e 

linguístico.  

6º Passo - Correção coletiva das atividades. Propor que os alunos compartilhem suas respostas. 

 

 

 

 

 

 

Sequência Didática 9 – Monteiro Lobato: ler e refletir! 
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Conversa com o (a) professor (a) 

Prezado (a) colega,  

 Convide os alunos, após a discussão, a conhecerem Monteiro Lobato, em cujas obras   apresenta-se 

o modo impiedoso como o negro era tratado no Brasil, à época.  

Discuta com eles a respeito das opiniões diferentes, apresentadas sobre o autor. 

Sobre o 3º. Passo - Conversar com os alunos sobre o fato de que, ao longo de suas obras, o autor 

levanta essas questões. Afinal ele é racista, não é? Provocar reflexão dos discentes nesse sentido.  

Sugerimos as seguintes leituras para auxiliar e fundamentar a discussão com os alunos:  A figura 

do negro em Monteiro Lobato, escrito em 2008 pela pesquisadora Marisa Lajolo e  a Cartilha: 

Preconceito não é legal: a intolerância e a lei. Disponível em: 

http://www.faac.unesp.br/extensao/convdiversidade/cartilha.pdf. 

Sobre o 4º Passo - Converse com os discentes acerca de outras obras lobatianas e sobre seu papel 

importante na literatura infanto-juvenil. 

Sobre o 5o passo - Na folha de atividades, onde são citados os números das páginas das quais foram 

retiradas os fragmentos, poderá haver variações neste sentido, dependendo do exemplar utilizado.  

Sobre o 6º Passo - Nesse momento, várias questões são levantadas: a relação do bullying com o 

racismo; a discriminação quanto a determinadas variantes linguísticas;  que tipos de atitudes são 

consideradas discriminatórias, entre  outras. 

Descubra outras possibilidades!  
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Atividade 

1. Vamos reler agora o trecho em que um jabuti e uma capivara conversam sobre a relação 

entre o homem e a natureza (p. 23). 

“O jabuti, diante das atitudes dos seres humanos, diz que a solução para os animais é 

procurar novas terras, livres da ação do homem. Mas a capivara diz: ‘Não há mais 

terras habitáveis nesse país. Os homens andam a destruir todas as matas, a queimá-

las, a reduzi-las a pastagens para bois e vacas’”. (p.23) 

 

a) Você acha que, na época em que o livro foi escrito, em 1933, havia preocupação com a 

questão ambiental?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
 

b) Então, percebemos que Monteiro Lobato, já naquela época, fez uma alerta sobre a 

importância de o homem manter um bom relacionamento com a natureza. E qual é a sua 

opinião sobre este assunto?  

________________________________________________________________________ 

 

c) Mas, como você viu, ao longo da história, a tensão entre animais e a turma de Pedrinho 

vai sendo reduzida, até que eles se tornam amigos de um rinoceronte que escapa de um 

circo. Em sua opinião, por que isso aconteceu?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

        

    

                       

Olá! Outra questão importante que 

aparece na obra de Monteiro Lobato 

é o preconceito racial. Vamos 

pensar sobre isso?  

 

Você sabe o que é o 

IBAMA? Pesquise e 

conte a sua turma! 
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2. A seguir, leia alguns trechos da obra:  

 

2.1. “É guerra das boas. Não vai escapar ninguém - nem tia Nastácia, que tem carne preta” (p. 

26)  

2.2. “[...] Tia Nastácia , [...] trepou que nem uma macaca de carvão, [...] com tal agilidade que 

parecia nunca ter feito outra coisa na vida senão trepar em mastros.” (p. 39) 

2.3. “ - E você, pretura? (Perguntou Emília à tia Nastácia)”. (p.41) 

 

a) Você considera essas falas e atitudes discriminatórias? Por quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) Que termos, especificamente, são pejorativos e preconceituosos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

c) Reescreva os trechos acima, de maneira que tanto a fala da personagem Emília quanto a fala 

do narrador sejam respeitosas com tia Nastácia, sem atitudes discriminatórias. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Agora, leia esse outro fragmento do texto. 

3.1 “- Não é boi, Nastácia, é ri-no-ce-ron-te - emendou Dona Benta”. (p. 66) 

a) O que o autor pretende expressar ao fazer Dona Benta pronunciar a palavra, separando as 

sílabas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

b) Então, percebemos que tia Nastácia não é só discriminada por sua cor, mas também devido 

a sua falta de escolaridade. Em que outras partes da história isso se evidencia?   

(    ) "Para mim é boi - insistiu a negra. - Não sei dizer esse nome tão comprido e feio. Estou 

velha demais para decorar palavras estrangeiras" (pág. 66).  

(    ) A vitória da Emília foi saudada com berros e palmas. Até o rinoceronte aplaudiu com 

urros, contentíssimo do feliz desfecho do incidente. 

(     ) "- E você, pretura? [perguntou Emília a Tia Anastácia]. “(pág. 41). 

(   ) "Dona Benta arrepiava-se com aquilo. Lera muita coisa sobre as grande feras africanas 

e sabia que nenhuma existe mais traiçoeira e feroz do que o rinoceronte [...].Tia Nastácia 

benzia-se. Ignorava o que fosse um rinoceronte [...]" (pág. 42). 

4. Os xingamentos de Emília eram comuns na época em que o livro foi escrito. E, nos dias 

atuais, ainda presenciamos essas atitudes? Onde? Em que momentos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. Outras atitudes são consideradas discriminatórias. Você presencia isso na sua escola? Como 

podemos colaborar para que tais atitudes comecem a desaparecer da nossa sociedade? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. No desfecho de Caçadas de Pedrinho, apesar de tia Nastácia, por vezes, ser tratada de 

forma desrespeitosa, percebe-se que a turma tem muito carinho por ela. Em qual dos trechos 

apresentados a seguir, isso fica evidente?  

(    ) “Dona Benta deu um suspiro de alívio e voltou ao terreiro. Queria continuar o seu 

passeio no carrinho. Mas não pôde. Tia Anastácia já estava escarrapachada dentro dele. 

- Tenha paciência - dizia a boa criatura. - Agora chegou minha vez. Negro também é gente, 

Sinhá...” (pág. 71).  

(      ) "E você, pretura? [perguntou Emília a Tia Anastácia]”. (pág. 41).   

(    ) "A negra, que nada sabia a respeito de rinocerontes, ofereceu-se para ir espantar o 

bicho com o cabo da vassoura" (pág. 53). 

7. Afinal, em sua opinião, Monteiro Lobato pode ser acusado de racista ou o autor tinha a 

intenção de denunciar questões como o racismo, o preconceito com as pessoas não 

escolarizadas, entre outras mazelas da humanidade? Se ele escrevesse, ainda hoje, será que 

o autor, reveria seus conceitos e modo de escrever? 

Utilize argumentos para explicar a sua opinião. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Você também pode propor 

um debate com seus colegas 

de turma. Vá a outras salas, 

falem com eles sobre o que 

são atitudes discriminatórias; 

sobre preconceito linguístico 

e racial. 
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Produção Textual 

 

 

 

 

 

 Aqui vão algumas sugestões: 

1- Produza um texto narrativo em que as personagens do sítio participem de uma 

aventura, na qual eles vão mostrar que, nos dias de hoje, Emília trata a tia Nastácia de 

outra forma.   

2- Nos diálogos, sempre que a boneca se dirigir à Tia Nastácia, será de forma respeitosa, 

sem se referir de forma pejorativa a sua cor ou ao jeito como ela fala.  

3- Crie uma situação em que a tia Nastácia, com seu conhecimento sobre remédios; 

ervas e/ou alimentos, irá salvar a turma do sítio de uma enrascada.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante relembrar os conceitos estudados: os sinais de 

pontuação empregados nos diálogos; os períodos descritivos e 

sua importância na caracterização de personagens e 

ambientes; as falas de narrador, intercaladas com as falas das 

personagens, entre outros aspectos estudados. 
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Plano de Aula 

Tempo previsto: 2 aulas de 50 minutos 

Público discente: 6o Ano do EF. 

Objetivos  

 Elaborar a exposição dos trabalhos produzidos. 

 Incentivar a autonomia e o protagonismo discente. 

 Estimular o trabalho em equipe. 

 Aprimorar habilidades de escrita e de oralidade. 

 Compreender a importância da escrita no cotidiano. 

 Socializar as produções dos discentes. 

 

Recursos e materiais necessários: folhas em branco, cartolinas, pilotos, lápis de cor, entre 

outros. 

 

Procedimentos 

1º Passo - Apresentação da proposta de expor os trabalhos. 

 

2º Passo - Formação das equipes para a realização das tarefas. 

 

3º Passo - Planejamento da data, local e horário da exposição. 

 

4º Passo - Produção escrita dos convites e cartazes (produção inicial). 

 

5º Passo - Análise, junto aos discentes, das produções escritas. 

 

6º Passo - Reescrita dos convites e cartazes da exposição (produção final). 

 

7o Passo - Exposição (culminância das atividades propostas n presente caderno pedagógico). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequência Didática 10 – Café Literário – exposição das produções 

dos alunos. 
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Conversa com o (a) professor (a) 

 

Prezado (a) colega,  

Sobre o 1º passo - Embora se tenha orientado nos planos de aula de cada sequência, que as 

produções fossem expostas, tanto em sala de aula, quanto em outros espaços da escola, é importante 

incentivar os alunos a elaborarem em equipe uma exposição maior, enfatizando a importância do 

trabalho construído bem como a alegria de ser socializado com a comunidade escolar. 

 

Sobre o 2º passo - Importante nesse momento do trabalho, decidir com a turma acerca dos alunos 

que irão receber as pessoas na exposição, aqueles que irão decorar, organizar os murais; os que 

ficarão responsáveis pela feitura dos convites, dos cartazes; se haverá lanche,o que será servido. 

Importante: o docente deve orientar que os alunos anotem o roteiro da exposição: se haverá fala 

inicial, se os trabalhos apenas serão expostos ou se haverá alguma exposição oral acerca das 

produções, entre outros aspectos.  

 

Sobre o 4º passo - Sugerimos que seja pedido previamente aos alunos que levem modelos de convites 

e também de cartazes anunciando algum evento. Salientar aos alunos a importância dessa primeira 

escrita dos convites e dos cartazes. Sinalizar o que deve estar escrito, a clareza e a objetividade das 

informações quanto à data, ao local, ao horário do evento. Decidir se os convites serão individuais 

ou apenas em forma de cartazes.  

Orientá-los sobre o fato de se tratarem de gêneros textuais diferentes.  

 

Sobre o 5º passo - Nessa etapa, o docente, junto aos alunos, lê os textos produzidos, faz as 

intervenções necessárias quanto à ortografia, concordância, clareza das informações, dentre outros 

aspectos linguísticos, a fim de que os alunos possam fazer a escrita final. 

No caso dos cartazes, conversar acerca de tamanho de letra, diagramação, e outros aspectos 

referentes a esse gênero.  

 

Sobre o 7º passo - Sugerimos, nesse momento, previamente marcado e preparado, que apreciem 

suas produções, com muita alegria, já que são fruto de um trabalho em equipe!  

 

 

 

Descubra outras possibilidades!  

Professor (a), essas sugestões, esperamos, não se encerram aqui!  

Este material pedagógico é aberto e flexível, portanto, pode ser expandido, sintetizado, melhorado... 

nunca finalizado!  

Considerando a aplicação das sequências anteriores e as experiências vivenciadas até aqui, 

esperamos, nessa etapa do processo, conseguir atingir os objetivos propostos, sobretudo, o 

aprimoramento das habilidades de escrita dos alunos do 6o ano do EF. 

 

Um abraço!  




