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RESUMO 

 
Lemos, Deise Dulce Barreto de. Escrevendo estórias, eu (re)construo minha própria 

história... 2016. 49 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 
A presente pesquisa teve como objetivo desenvolver interpretação e produção escrita sob 

uma perspectiva dinâmica e interativa. Além disso, buscou-se o resgate de valores, já que o 

público-alvo apresentava problemas de comportamento e convívio. A atual geração de 

jovens alunos é exigente, ao mesmo tempo em que os recursos didáticos se reinventaram, 

possibilitando a transformação da sala de aula em um espaço dinâmico e interativo. Faz-se 

necessário buscar estratégias a fim de propiciar um ensino completo, que alcance seu 

entendimento e desperte seu interesse. Iniciado o ano letivo de 2015 em uma pequena 

escola situada na baixada fluminense, no estado do Rio de Janeiro, as expectativas de se 

desenvolver um trabalho de qualidade eram mínimas, em função dos limitados 

conhecimentos do grupo desse sexto ano, que se mostrava totalmente desinteressado pelo 

aprendizado. Este quadro deixava clara a necessidade de realizar um trabalho singular, 

buscando unir a prática de leitura e escrita à construção de valores. Por estas razões, esta 

professora-pesquisadora decidiu investir em um projeto partindo de fábulas, em função do 

caráter moralizante deste gênero textual, dialogando com as novas tecnologias de 

informação e comunicação, especificamente vídeos definidos como curtas-metragens.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave:  
 
Produção textual. Fábulas. Tecnologias de Informação e Comunicação.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar o ano letivo do ano de 2015 no Colégio Estadual Manuel Bandeira, 

pequena escola situada no bairro de Santa Lúcia, periferia de Duque de Caxias – Rio de 

Janeiro, a presente pesquisadora se viu diante de uma série de conflitos.  O que mais a 

intrigava era sua turma de 6º ano do Ensino Fundamental, a qual se desenhava como um 

grupo que merecia atenção especial. A maioria destes alunos tinha entre doze e treze anos 

de idade, ainda possuindo comportamento infantil. Somados a este grupo, três jovens entre 

quatorze de dezesseis anos, aparentemente sem ainda saber exatamente por que estavam 

ali. Mais uma vez repetentes e em processo de alfabetização, dois deles empenhavam-se 

apenas em promover desordem em sala de aula.   

Sendo uma turma que se formara naquele ano, os mais jovens ainda não haviam 

construído laços de amizade, tampouco desenvolvido valores pessoais, como respeito e 

solidariedade, nem mesmo o básico para o convívio. O cenário a se desenhar consistia em 

uma turma nova, com orientação insuficiente para viver em grupo e alguns destes alunos 

determinados a causar conflitos.  

Traçado o perfil comportamental do grupo, deve-se observar a parte pedagógica. 

Salvo uma aluna muito aplicada, toda a turma apresentava dificuldades na leitura e na 

escrita. Desde regras básicas à produção textual, como pontuação e ortografia, até o 

desenvolvimento de ideias e limitação vocabular. Estava claro que o trabalho da professora 

ali não poderia se limitar ao que constava no currículo ou a questões apenas pertinentes ao 

ensino da língua portuguesa. Tratava-se de um desafio maior – integrar a turma, fazer com 

que absorvessem valores para a convivência, aprimorar a leitura e desenvolver a escrita. 

Com estas questões em mente, buscou-se uma dinâmica que possibilitasse agregar tais 

objetivos de modo a trabalhá-los integradamente, promovendo um aprendizado dinâmico e 

abrangente. A solução encontrada foi o desenvolvimento de um projeto dividido em fases, 

porém tendo como base os princípios de fábulas. Uma associação entre fábulas, recursos 

tecnológicos e produção textual. Um projeto longo, porém que uniria pontos essenciais para 

atingir as necessidades daquele público-alvo. 
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OBJETIVOS 

 
O presente projeto teve como objetivo precípuo agregar uma série de ações de modo 

a aprimorar as habilidades de leitura e escrita, por meio de estímulos à construção de 

valores éticos. Considerando o trabalho a ser realizado durante um ano letivo com uma 

agitada turma de 6º ano, fez-se necessário elaborar atividades voltadas à língua portuguesa 

as quais abarcassem reflexões sobre as atitudes cotidianas de cada um. Os objetivos 

específicos buscavam trabalhar com diferentes gêneros a fim de estimular o interesse pela 

leitura sob uma perspectiva intertextual, além de oportunizar ao aluno o contato com 

diferentes linguagens.  

A questão comportamental configura-se como um grande desafio para o educador. 

Saudosos das gerações passadas, quando o professor era idolatrado e respeitado, inclusive 

com temor, professores se veem diante de alunos que parecem enfrentá-los 

constantemente. Qual seria a forma mais efetiva para coibir tais atitudes? As punições 

tradicionais são a solução mais eficaz para este tipo de comportamento? A própria repetição 

das atitudes provocadoras mostra a ineficácia dos castigos tradicionais. Fazer cópias sem 

reflexão em seu caderno, retirar da sala de aula, conduzir o aluno à direção, convidar o 

responsável a comparecer à escola são algumas das punições mais ordinárias, as quais 

parecem não evitar o comportamento indesejado em sala de aula, visto que os alunos 

indisciplinados se mantêm indisciplinados. As noções de responsabilidade não são 

adquiridas através de gritos ou ameaças, pelo contrário, a agressão do educador se reflete 

na própria resposta do aluno. Humilhar um estudante diante de seus colegas tampouco faz 

com que ele mude sua visão sobre um erro cometido.  

Segundo especialistas, crianças mais jovens tendem a criar mecanismos para fugir 

da punição, a exemplo da promessa de não repetir o erro. Ainda que sejam perdoados, tais 

argumentos não refletem sobre as suas atitudes. Cabe ao educador buscar ações além da 

punição de modo a conduzir o aluno à construção de valores que, de fato, influenciarão na 

sua formação jovem, possibilitando a melhoria das relações interpessoais, além do respeito 

em relação aos colegas e aos professores. Pensar nestas ações e colocá-las em prática não 

são tarefas fáceis. Afinal, tira o profissional da sua zona de conforto, exige um preparo além 

do trabalho simplista realizado em sala de aula. É preciso buscar materiais relevantes, 

preparar atividades que não constam em seus livros didáticos, promover dinâmicas que 

necessitam de atenção redobrada para que haja ordem no local. O material mais adequado 

àquele aluno dificilmente virá pronto para seu desenvolvimento. O melhor a ser trabalhado 

será planejado em detalhes pelo seu professor, visando a objetivos específicos de acordo 

com as características daquele indivíduo.  
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De acordo com o artigo publicado no jornal online Gazeta do Povo1, o Brasil está 

entre os países em que mais se perde tempo tentando estabelecer a ordem em sala de aula. 

A indisciplina pode chegar a agressões verbais ou físicas, levando o professor a assumir 

também o papel de mediador de conflitos, além de ensinar-lhes conceitos básicos referentes 

à ética, ao respeito e aos limites. Qual seria a forma adequada para coibir as ações destes 

alunos, ainda sem instruções suficientes para um bom convívio? Tais questões faziam parte 

do universo escolar em que esta pesquisadora estava inserida. Em um dado momento, 

observou-se que a maior parte do tempo que seria direcionado às aulas de língua 

portuguesa estava sendo perdido com foco disciplinar. Por esta razão, iniciou-se uma 

reflexão sobre o ato de punir. O doutor em Educação Joe Garcia2 defende que devem ser 

criadas experiências de aprendizagem que resolvam os conflitos por meio do 

desenvolvimento ético. Argumenta ainda que não só do conhecimento da matemática e do 

português vive a escola, mas também do debate sobre ética e responsabilidade.  

No Brasil, os índices referentes ao tempo perdido com indisciplina em sala de aula 

são alarmantes. Baseando-se em dados divulgados pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), em média, desperdiçam-se 18% do tempo total de 

aula com a questão disciplinar. Outros 12% são investidos na organização do trabalho, a 

exemplo de fazer chamada, distribuir materiais, entre outros. Assim, apenas 70% do tempo 

de aula são de fato utilizados para o ensino efetivo. Considerando um ano letivo, pode-se 

calcular que, de 200 dias letivos, somente 140 são utilizados para o desenvolvimento de 

conteúdos.  

O nível de bagunça incide na qualidade do ensino, visto que um aluno que causa 

conflitos não só deixa de aprender como também prejudica o grupo de que faz parte. A 

participação do professor exerce influência sobre o comportamento do grupo. Nesta 

concepção, um conteúdo mal trabalhado com a turma tende a impactar negativamente sobre 

o seu comportamento, especialmente quando tal fato se torna frequente.   

Mais um fator a ser pontuado trata-se da diferença entre as noções de “autoridade” e 

“autoritarismo”. Ao lidar com um público exigente, que cobra uma postura do educador e 

sabe de seus direitos, o profissional pode cometer um erro ao agir de modo autoritário. O 

aluno da atualidade faz parte de um novo modelo de relação social, na qual se impõe e 

busca o que acredita lhe ser um direito. A postura firme de ambas as partes pode levar a um 

enfrentamento ou consenso, e este consenso só é possível quando há respeito mútuo.  Por 

                                                 
1 Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/a-indisciplina-deles-de-cada-dia-

0mbses0e8pidenydc7njmhwzy>. Acesso em: 22 de jan de 2016. 
2
 Doutor de Educação pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) São Paulo, Joe Garcia é 

coordenador do grupo de pesquisas sobre indisciplina na educação contemporânea no mestrado e 
doutorado em Educação da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). 

http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/a-indisciplina-deles-de-cada-dia-0mbses0e8pidenydc7njmhwzy
http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/a-indisciplina-deles-de-cada-dia-0mbses0e8pidenydc7njmhwzy
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outro lado, uma aula bem preparada possui mais chances de prender a atenção do aluno, 

reduzindo os conflitos ao longo da sessão.  

Em tempos de tecnologia, a disputa do professor não se dá apenas contra as 

conversas paralelas e as típicas bolinhas de papel. A disputa se dá contra viciantes jogos 

virtuais, redes de relacionamento, nas quais é possível estar em contato com centenas de 

colegas praticamente ao mesmo tempo, além de vídeos divertidos compartilhados e músicas 

de sucesso. Embora o uso do aparelho celular seja proibido no ambiente escolar, não é 

tarefa fácil evitar seu uso, especialmente nas instituições públicas. Torna-se mais eficaz 

atrair a atenção do aluno oferecendo-lhe atividades que também sejam atraentes, além de 

instrutivas. Fazer com que ele goste da aula parece ser uma ação menos desgastante do 

que brigar com o aluno a cada encontro para conseguir que preste atenção ou desligue seu 

telefone.  

Em suma, o projeto na turma em questão pretendia unir a leitura de fábulas, exibição 

de vídeos com características de fábulas e a produção de livretos, possibilitando os 

movimentos de ação – reflexão – produção. As fábulas proporcionavam atividades de leitura 

e educação moralizante; os vídeos igualmente educavam e agradavam ao público-alvo; a 

produção de livretos incentivava a escrita com finalidades estabelecidas. Este cenário foi 

criado para que a turma se sentisse estimulada a participar das atividades, as quais estavam 

intrinsecamente interligadas e com objetivos detalhadamente estabelecidos.  
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JUSTIFICATIVA 

 
Quebrar paradigmas e inovar o aprendizado parece ser o grande desafio dos 

educadores do século XXI. O professor hoje se vê diante de um público exigente, que 

necessita de uma aula que ofereça algo além do antigo formato cristalizado, o qual conta 

com os instrumentos básicos: quadro, livro e caderno. Para lidar com alunos espertos e 

ativos, faz-se necessário assumir o papel de educador, ou seja, aquele que conduz o aluno 

para a construção da própria aprendizagem. 

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da 

tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se 

faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na 

prática e na reflexão sobre a prática. (FREIRE, 1991, p.32.).  

 

Cabe ao professor procurar transformar sua própria prática educativa de modo a 

atender às novas demandas que surgem. A cada ano letivo, serão encontrados novos 

desafios, alunos com distintas necessidades, o que exige do educador uma postura de 

adequação ao público-alvo, visto que se tratam de indivíduos diferentes e vivendo sempre 

em tempos modernos, nos quais tendências se modificam rapidamente, assim como 

valores, discursos e assuntos de interesse. O próprio amadurecimento destes estudantes 

está acelerado, visto que sua exposição a problemas sociais se estreitou, além da 

informação sobre tais problemas e eventuais dúvidas se encontrar disponível e com fácil 

acesso. A pressão sobre o jovem do século XXI se intensifica ao passo que toda a 

sociedade se encontra conectada em redes, acompanhando suas histórias e cobrando 

posturas.  

Ao se ver diante de um público com comportamento agitado e grandes dificuldades 

no desempenho na disciplina língua portuguesa, esta pesquisadora passou a investigar 

meios de promover um trabalho que pudesse agregar tanto a parte de reconhecimento de 

valores como um incentivo à produção textual. Atividades que buscassem englobar todas 

essas necessidades, visto que o tempo era curto – apenas um ano letivo – e o próprio 

trabalho renderia mais se estivesse interligado. Assim, nasceu o projeto “Escrevendo 

estórias, eu (re)construo minha própria história...”.  

Segundo o artigo primeiro das Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

 A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. (Brasil, 1996) 

 

Observa-se na própria legislação argumentos que apoiam o presente projeto, o qual 
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buscou mais uma possibilidade de influência sobre a formação do estudante, através de 

debates acerca de vídeos instrutivos e estórias moralizadoras. A seção III do documento 

especifica os objetivos da formação básica do cidadão, visando ao ensino fundamental: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (Brasil, 

1996). 

 
Postos os objetivos registrados em lei, justifica-se a postura desta pesquisadora ao 

desenvolver um projeto educativo que unia a tecnologia e a produção escrita à formação de 

valores, buscando promover o respeito no grupo em que se estava inserida, além do bom 

convívio, através de um trabalho lúdico.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), recursos tecnológicos 

utilizados para compartilhar informações e dinamizar a comunicação, podem ser meios 

riquíssimos para que o educando possa expor suas opiniões e questionamentos, tornando-

se ativo no seu processo de aprendizagem e na incorporação do novo. Neste enfoque, uma 

relação dialógica deve ser estabelecida propondo a colaboração de todos, mostrando-lhes 

sua capacidade de produção, relacionando-se consigo e com os outros. 

Todo trabalho desenvolvido em sala de aula é potencializado a partir da coletividade, 

buscando-se um ensino simultâneo e abrangente. Sendo a escola um lócus privilegiado de 

formação, articulação e dinamização de projetos, o objetivo do educador deve ser focado na 

integração total dos envolvidos no processo (re)educacional, unindo a diversidade de 

conhecimentos, experiências e valores que tendem a se complementar e qualificar o 

processo de ensino reconstruindo tanto a atitude docente como a identidade discente. Tal 

movimento pode ser caracterizado como produção de rede de conhecimentos, idealizando a 

construção do saber em rede a partir de relações interpessoais. Repensando o espaço 

escolar, busca-se uma prática que não seja de reprodução, de separação e de competição, 

mas de transformação, de construção, de autoria. Desta forma, modifica-se o ambiente 

didático, assim como se transforma a sociedade.   

Considerando a proximidade dos estudantes com a tecnologia, observa-se nesta 

ferramenta uma possibilidade de potencializar a aula atraindo o interesse do aluno. Os 

recursos são variados, indubitavelmente tendem a acrescentar qualidade e dinâmica às 



16 

 

aulas. Reconhecendo a funcionalidade da tecnologia em uma aula, distanciando-a do 

ultrapassado tradicionalismo, quais seriam as razões para as Tecnologias de Informação e 

Comunicação ainda não fazerem efetivamente parte da sala de aula?  

De acordo com o artigo “O papel da tecnologia no ensino e na sala de aula”, de Marc 

Prensky3, há algumas razões para a dificuldade de inserção da tecnologia nas aulas. A 

primeira delas seria a expectativa frustrada de que os professores mudariam seu jeito de 

ensinar, além de haver resistência por parte dos educadores. Porém, defende-se que os 

professores não deveriam estar utilizando a ferramenta, mas sim fornecendo auxílio 

intelectual aos alunos, assegurando qualidade e ajuda individualizada. Uma constatação 

negativa quanto à presença da tecnologia em sala consiste no mau uso realizado pelos 

estudantes, apenas para entretenimento, em um momento inadequado. Todavia, deve-se 

observar que os próprios alunos utilizam seus telefones móveis para fazer pesquisas rápidas 

buscando mais informações sobre determinado assunto. Desta forma, conclui-se que o 

aluno não utiliza a ferramenta apenas para sua diversão, mas sim para buscar as questões 

que despertam sua curiosidade, como se o estudante fosse o próprio condutor de sua 

aprendizagem.  

Considerando as competências necessárias para o professor do século XXI, faz-se 

necessário que este profissional desenvolva a capacidade de valorizar positivamente a 

integração das TICs na educação, faça uso de recursos digitais, domine as novas 

ferramentas, além de adotar a nova cultura de ensino-aprendizagem, e tenha capacidade 

para usar diversas ferramentas tecnológicas em contextos cotidianos na prática pedagógica. 

Não se trata aqui de utilizar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de 

acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que 

questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a 

cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo, os papéis de 

professor e de aluno (LÉVY, 2005, p. 172, grifos do autor). 

 

Visando a estimular os alunos e a promover a interação em sala de aula, esta 

pesquisadora optou por introduzir vídeos no presente projeto. Isto se deu pelo fato de este 

tipo de material aproximar a sala de aula do cotidiano dos alunos e possuir uma dinâmica de 

comunicação urbana. De acordo com o professor José Moran: 

O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, próximo, que toca todos 

os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele - nos toca e "tocamos" os 

outros, estão ao nosso alcance através dos recortes visuais, do close, do 

som estéreo envolvente. Pelo vídeo sentimos, experienciamos 

                                                 
3
 Escritor, palestrante, consultor e pensador reconhecido internacionalmente. Atua também como 

game designer nas áreas de educação e aprendizagem. Marc Prensky fez seu MBA em Harvard e o 
Mestrado em Educação em Yale.  
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sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos. (Moran, 2006).  

 

A proposta era que os alunos não percebessem que se tratava de uma aula comum, 

a fim de que interagissem em um contexto que rotineiramente seria apenas de lazer. Sem as 

expectativas de aula tradicional, os alunos poderiam se sentir mais à vontade para participar 

e absorver determinado conteúdo contido no planejamento pedagógico.  Segundo Moran, o 

vídeo corresponde a uma forma de contar multilinguística, considerando a superposição de 

códigos e significações, com a predominância de audiovisuais, mais próximos da 

sensibilidade e prática do homem urbano, porém distante da linguagem educacional, sendo 

mais apoiada no discurso verbal escrito. 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 

Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não 

separadas. Daí a sua força. Nos atingem por todos os sentidos e de todas 

as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras 

realidades (no imaginário) em outros tempos e espaços. O vídeo combina a 

comunicação sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição com a 

lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, pelo 

emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional. (Moran, 

2006). 
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METODOLOGIA 

 
Nos primeiros meses do ano de 2015, a presente pesquisadora, professora de língua 

portuguesa, passou a observar sua turma de sexto ano, a qual fazia parte de uma pequena 

escola do bairro de Santa Lúcia, Duque de Caxias – Rio de Janeiro. Após conversar com os 

professores das demais disciplinas, concluiu que havia uma iminente necessidade de 

realizar atividades voltadas à produção escrita. As reclamações dos educadores citavam as 

dificuldades dos alunos quanto à leitura e interpretação, além da ausência de coerência e 

coesão em suas próprias produções. Todos concordavam que tais limitações prejudicariam o 

desenvolvimento desses jovens nas suas disciplinas. Dessa forma, o primeiro passo foi 

decidir que a turma produziria textos. Porém, fariam tal atividade com base em que 

conhecimentos? Quais teriam sido as experiências com leitura e escrita até aquele 

momento? 

“[...] a linguagem não é nem simples emissão de sons, nem simples sistema 

convencional, como quer certo positivismo, nem tampouco tradução 

imperfeita do pensamento, vestimenta de ideias mudas e verdadeiras, como 

as concebe um pensamento idealista. Pelo contrário, é criação de sentido, 

encarnação de significação e, como tal, ela dá origem à comunicação.” 

(GERALDI [org.], 2012, p. 22-23).  

 

Visando a investigar os conhecimentos dos alunos quanto à produção escrita, a 

pesquisadora realizou uma atividade interdisciplinar planejada em parceria com a professora 

de história. Em maio de 2015, esta projetou o filme Fúria de Titãs, uma produção americana 

que envolve ação e aventura, dirigida por Louis Leterrier. Aproveitando o ensejo, a 

pesquisadora pediu aos alunos que escrevessem um texto sobre o enredo do filme 

hollywoodiano, de que gostaram muito. Algumas das produções poderão ser vistas a seguir: 
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Aluno J.4: 

 

 

 

                                                 
4
 Os nomes dos alunos foram omitidos para preservar suas identidades. 
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Aluna P: 

 

Aluno L:  
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Aluna G: 

 

 

A fim de corrigir e orientar os alunos quanto à escrita mais adequada, a pesquisadora 

considerou aspectos referentes à estética, gramática, estilística e estrutura, conforme 

defende Duarte (2016): 
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Estética Gramática 

 Letra legível; 

 paragrafação; 

 margens regulares; 

 travessão: se há o espaçamento 

devido antes da utilização deste; 

 rasuras. 

 Ortografia; 

 pontuação; 

 concordância verbal e nominal; 

 regência verbal; 

 colocação pronominal. 

 

Estilística Estrutura 

 Repetição de palavras;     

 frases longas; 

 elementos conectivos, essenciais 

para a coesão; 

 emprego de palavras ou de 

argumentos em lugares errados.                                                        

 ideia central que norteia o texto ou um 

conflito básico a ser solucionado; 

 sequência de fatos enquadrados em 

uma lógica-temporal; 

 presença dos aspectos do tipo de texto 

escolhido: narração (conflito e 

exposição da personagem). 

   

 
 

Optou-se pelo planejamento de uma sequência didática na qual os alunos poderiam 

interagir, construir conhecimentos e se interessar mais por aquilo que estariam produzindo. 

As etapas desta sequência ficaram organizadas da seguinte forma: 

 

1) Conhecer a biblioteca, local de desenvolvimento de parte da atividade, onde ficam a TV e 

o aparelho DVD.  

 

2) Assistir a um vídeo contendo moral ou ensinamento.  

 

3) Discutir sobre o que é uma fábula.  

 

4) Reproduzir escrita da estória (narrativa, quadrinho, pintura + ensinamento). 
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5) Corrigir individualmente. 

 

6) Os alunos passam a limpo e produzem uma pintura ilustrativa, de forma manuscrita ou 

digitada. 

 

7) Recolher as produções para produzir um livro para cada aluno. O objetivo é reunir de 5 a 

10 produções.  

 

8) Produzir uma estória coletiva que contenha moral (ou agrupar os alunos para que 

escrevam as estórias). 

 

9) Montar com os alunos as estórias registradas em forma de livreto.  

 

10) Gravar áudios em que os alunos contem suas próprias estórias, criando uma coletânea 

de audiolivros.  

 
Houve um investimento de pouco mais de um mês realizando pesquisas sobre 

vídeos adequados para fazer parte deste projeto. Os filmes possuíam características bem 

específicas, pois, além de agradar ao público-alvo, deveriam reorientá-los quanto ao 

comportamento em sociedade. Sua função educativa era um fator pontual para a seleção de 

cada um. Os vídeos a serem utilizados no projeto deveriam se assemelhar a fábulas, por 

conta de seu caráter moralizante e por possuir linguagem próxima aos jovens, além de esse 

gênero textual fazer parte do currículo do sexto ano.  Dessa forma, a ação introdutória ao 

projeto foi feita com base no conhecimento do gênero fábulas e apropriação de suas 

principais características. 

A pesquisadora tinha grande interesse em levar vídeos para a sala de aula, porém, 

ao buscar os elementos que comporiam seu projeto, a tecnologia foi um fator que de fato 

causou dificuldades e atrasos. Isto se deu em função de uma série de limitações. A escola 

não possuía microcomputadores para que os alunos pudessem assistir aos vídeos na 

própria máquina, prática que certamente despertaria a sua atenção, visto que se trata de um 

equipamento de seu uso cotidiano. Com a falta de computadores, a alternativa seria utilizar 

a televisão e o aparelho DVD da escola. No entanto, foi preciso testar uma série de vídeos 

neste equipamento a fim de encontrar a extensão adequada para que o vídeo pudesse ser 

lido naquele determinado equipamento. Com os vídeos selecionados e a extensão ideal já 

estabelecida, mais um impedimento: alguns dos vídeos previamente selecionados estavam 

bloqueados para download, o que impossibilitava levá-los à sala de aula, após um longo 

período investido em pesquisas. Um computador com internet seria o suficiente para que o 
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projeto não fosse prejudicado, porém a escola não dispunha desse recurso. A solução foi 

selecionar novos vídeos com a frustração de descartar alguns excelentes, que atenderiam 

perfeitamente às necessidades do grupo.    

Realizado este trabalho prévio de seleção de material, finalmente chegara o tão 

esperado momento de iniciar o projeto.  Pela primeira vez, os alunos puderam entrar na 

biblioteca, conhecer e ocupar o espaço que, na verdade, lhes pertencia.  Um espaço 

diferente, mais organizado e confortável, com uma mesa maior, comportando todos os 

alunos em um grande retângulo, possibilitando a interação em que todos se olhavam, se 

ouviam e tinham voz. Ocupar um novo espaço também se refletiria sobre o comportamento 

dos alunos. O grupo se manteve atento à novidade que estava por vir, apresentando 

atitudes mais centradas e organizadas.  

    

 
A primeira sessão contou com uma sequência de vídeos curtos os quais 

apresentavam animais em situações tensas, porém divertidas. Nessas situações, eles teriam 

de trabalhar em grupo para que pudessem superar o conflito em questão. Este vídeo foi 

escolhido para iniciar o projeto em função da desunião demonstrada pela turma nas 

primeiras semanas de aula. Não havia entre eles a menor noção de proteger o colega ou 

mesmo evitar dedurá-los, mas sim uma constante troca de acusações e delações, que muito 

incomodavam a professora. Por este motivo, o primeiro ensinamento que se desejava 

propagar era a ideia de “união”.  
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VÍDEOS EXIBIDOS: 

 

Vídeo 1 (Excepcionalmente, coletânea com quarto vídeos): It's smarter to travel in groups.  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=llE8FtJnf-k>. Acesso em: 6 de mai de 

2015.  

 

                      

 

Esta atividade inicial divertiu bastante as crianças. Os vídeos tiveram o impacto 

esperado, promovendo um aprendizado de forma lúdica e alcançando a abertura buscada 

para iniciar um diálogo substancial. Além disso, todos interagiram bastante no momento de 

interpretar oralmente as cenas observadas, o que comprovou o interesse de todos pela 

realização da atividade.  

 

Produção da aluna A: 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=llE8FtJnf-k
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Produção do aluno L: 
 

 
 
 

Estas primeiras composições mostraram o quão minimalistas eram as produções 

textuais dos alunos, que ainda não haviam se apropriado das noções de organização de 

texto em frases, passando a parágrafos e seleção de vocabulário de modo a evitar 

repetições, compondo um texto um tanto incoeso. Há uma série de ideias que seguem 

apenas a ordem dos acontecimentos, como se estivessem sendo contadas oralmente. Os 

elementos textuais eram limitados.  

Produzido o primeiro texto, o próximo passo foi a correção individual realizada pela 

professora. Seu objetivo era conhecer as maiores dificuldades dos seus alunos e lhes 

mostrar seus equívocos, para que fossem evitados. Dessa forma, a cada produção realizada 

os erros diminuiriam, logo as produções adquiririam maior qualidade. Levando em 

consideração o tempo gasto para a correção de cada um dos cerca de vinte alunos, isso 

sem interromper os cronogramas e seus demais compromissos profissionais, a correção 

individual acabou exigindo um tempo a mais da educadora.  Vale ressaltar que seria parte 

de seu tempo livre, visto que o tempo investido no preparo das aulas remunerado era 

insuficiente. 

Após a correção, cada aluno recebeu seu texto com as devidas observações, 

estando atentos para evitar a repetição de seus erros ali apontados.  Era chegado então o 

momento de passar a limpo. Para que o trabalho ficasse mais bonito, a professora comprou 

papéis de diferentes cores, a fim de que cada aluno escolhesse a cor de que mais gostasse. 

Papéis nas cores rosa, azul, amarelo e verde, pagos com seu próprio dinheiro, já que a que 

escola estadual em que atuava não dispunha desses materiais nem de recursos para 

adquiri-los. Como o produto final seria um livreto com produções textuais de cada um, o 

primeiro livro que poderiam dizer, com orgulho, ter escrito, a educadora entendeu que 
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valeria a pena investir em um material de maior qualidade para proporcionar o melhor 

resultado e maior satisfação ao produzi-lo.  

O ideal seria que os alunos pudessem passar a limpo seus textos os digitando, 

porém a falta de computadores na escola impossibilitava esse melhor acabamento ao 

trabalho. Na verdade, não seria melhor somente em termos de acabamento, já que se 

trataria de uma oportunidade de inserir também o aprendizado de conhecimentos da área de 

informática. Devido a esta limitação, os alunos passaram a limpo de forma manuscrita. 

Como esse primeiro texto estaria fazendo parte de um livreto, era necessário estar muito 

atento ao espaço em que os alunos deveriam escrever, para que o texto ficasse bem 

disposto, seguido de sua imagem, em uma folha dobrada ao meio. Nesse momento, a 

desatenção de alguns alunos prejudicou o andamento da atividade, além da sua dificuldade 

de organização espacial. Sem notar que se tratava de um “livro”, alguns estudantes 

escreveram o tradicional cabeçalho que consta em seu caderno diariamente. Além disso, 

houve dificuldades para calcular os espaços reservados ao texto e ainda para escrever em 

uma folha sem linhas, o que os levou a traçá-las com uma régua.  

O desenho a ilustrar o texto seria uma forma de reforçar o lúdico na atividade e 

estimular a prática das artes. Uma limitação para a atividade foi o fato de os alunos não 

possuírem o material necessário para realizá-la: não traziam consigo lápis de cor ou régua, 

visto que suas famílias, humildes, não tinham condições financeiras para adquiri-los. Como 

a escola igualmente não dispõe destes materiais ou recursos, a professora levou para a 

escola seu próprio material para empréstimo.  

 

   

 

Realizada a primeira etapa, os resultados impressionaram bastante. Houve interesse 

de quase todos os alunos pela atividade, debates, organização e dois tempos de aula 

repletos de tarefas. Alguns dos alunos mais “bagunceiros” surpreenderam positivamente, 

demonstrando habilidade com a escrita e até mesmo gosto por escrever. A criatividade dos 
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alunos aflorava e as noções básicas de produção escrita iam sendo incorporadas às 

produções. Aqueles com habilidades para desenhos e pinturas também foram descobertos, 

possibilitando estímulo a este talento.  

Finalizado o trabalho com base na primeira exibição de vídeo, as próximas etapas 

consistiam na repetição dos passos anteriores, com novos vídeos e novas produções 

textuais, até que se alcançasse a quantidade de composições desejada para a montagem 

do livreto. 

 

Vídeo 2: Tolerância e respeito 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SGwEp4Sm3w8>. Acesso em: 6 de mai 

de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGwEp4Sm3w8
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Aluno G: 

 
 

Este texto exemplifica um dos casos mais delicados do grupo em relação à 

dificuldade com a produção escrita, visto que o aluno apresenta ainda traços do processo de 

alfabetização. Havia na turma outros alunos em nível similar, razão pela qual esta 

pesquisadora se viu estimulada a promover atividades focando a prática da escrita, além de 

entrar em contato com a coordenação pedagógica a fim de traçar estratégias para reverter a 

situação.  

 

Vídeo 3: AOMES - A importância do trabalho em equipe. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=P3IktPVhvFo>. Acesso em: 2 de set de 

2015. 

 
 

Vale ressaltar que este vídeo foi escolhido por continuar na linha da valorização do 

trabalho em equipe, da união em oposição ao individualismo. Apesar de não possuir 

exatamente as características de fábulas, sua essência de ensinamento ainda é bem forte.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3IktPVhvFo
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Aluna A: 
 

 
 

O segundo texto da aluna A. apresenta uma noção textual mais avançada em 

relação ao seu primeiro. Apesar de ter sido ainda o início do trabalho, já se notou um avanço 

em direção ao resultado desejado. O primeiro texto da aluna A. não estava organizado em 

frases, não possuía título e era possível observar um número elevado de repetições.  
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Aluna M: 
 

 
 

Observa-se aqui uma grande dificuldade em relação aos conhecimentos de 

ortografia, visto que a aluna ainda cometeu desvios primários a serem corrigidos, inclusive 

lembrando a fase de alfabetização. Com base nas produções dos colegas que já possuíam 

maior habilidade com a escrita, foi possível discutir sobre o uso de conectivos e 

substituições para evitar a repetição dos equívocos. Vale ressaltar que, ao ouvir que se 

tratava de um exemplo de bom uso de seu colega, os alunos demonstraram maior 

receptividade pela incorporação do novo, visto que aquela não era uma escrita tão distante 

de sua realidade, como é a do autor de um livro ou a de um professor. Se um aluno era 

capaz de fazer bom uso de conectivos, por exemplo, os colegas se sentiam capazes de 

fazê-lo também.  
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Vídeo 4: FriendSheep 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4EG-A1oMNMY>. Acesso em: 2 de out 

de 2015. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4EG-A1oMNMY
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Aluna G: 
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Aluna K: 

 

 
 
 

Ao comparar esta produção com a anterior escrita pela aluna A., observa-se um bom 

avanço na organização textual, tanto com a preocupação com parágrafos como com a 

própria pontuação. Houve também uma seleção de palavras menos triviais. 
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Vídeo 5: Reflexo. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PDYyiZuYyMc>. Acesso em: 14 de out 

de 2015.  

 

 
 
 

Este vídeo trata do conflito de uma mulher com o seu próprio reflexo. A personagem 

desejava ser tão bonita quanto as famosas que aparecem em revistas de celebridades, 

seguindo o padrão de beleza estabelecido pela mídia. Na busca pela perfeição, acaba 

destruindo sua casa, seu relacionamento amoroso e a sua própria imagem. Este vídeo foi 

exibido no fim do ano letivo, em uma oportunidade de discutir com os jovens, em fase de 

puberdade, sobre os exageros e riscos da vaidade.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=PDYyiZuYyMc
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Aluna K: 
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Aluna G: 

 

 

 
 

Ao fim das cinco produções planejadas, chegara o tão esperado momento de montar 

o livreto. Após meses trabalhando neste projeto, os alunos já estavam ansiosos por ver o 

resultado. Vale ressaltar que não foi possível fazer mais de uma produção escrita por mês 

em função do cumprimento do currículo e do tempo dispensado nas correções. O grupo 

levava dois tempos de aula, noventa minutos no total, para assistir a um vídeo e reproduzir a 

estória referente ao vídeo. Na semana seguinte, investiam-se mais dois tempos para passar 

a limpo e fazer a sua ilustração, além de discutir sobre as correções. Os erros dos colegas 

eram apresentados para toda a turma, visando a compartilhar com todos aquele 

ensinamento e já prevenindo o grupo sobre tal equívoco. Assim, o trabalho se dava de forma 

minuciosa, cuidadosa e instrutiva, não apenas de produção sem reflexão.  
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O período realizando tais produções possibilitou conhecer melhor alguns alunos, que 

deixavam transparecer sua personalidade e certos talentos. Ao observar que uma aluna 

tinha um talento especial para o desenho, a pesquisadora pediu que esta aluna fizesse um 

desenho da turma para ilustrar a capa do livro, para que todos pudessem ter uma capa 

especial. Solidária, a aluna atendeu prontamente ao pedido da professora, fazendo uma 

pintura que reunia a maior parte do grupo. A menina se desculpou por ter se esquecido de 

alguns alunos, mas vale ressaltar que os alunos de que a jovem desenhista não se lembrou 

na verdade eram estudantes muito faltosos, que infelizmente não faziam parte da identidade 

construída pela turma ao longo do ano.  

O desenho feito pela aluna encantou a professora, por ver o seu capricho e por notar 

que finalmente havia se formado a identidade do grupo, naquele momento muito mais unido 

do que no início do ano letivo. A menina deu ênfase a detalhes marcantes de cada aluno, 

atribuindo certo realismo ao seu desenho:  
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O encantamento desta pesquisadora ao ver o desenho feito com tanto carinho pela 

aluna se refletiu nos olhos de cada aluno ao receber seu desenho. A educadora fez uma 

cópia colorida e imprimiu para cada aluno na formatação adequada ao livreto, inclusive 

respeitando a preferência de cada um quanto às cores de suas páginas. Todavia, optou por 
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fazê-lo em segredo. Os alunos ficaram radiantes ao ver as capas dos livretos. Era um toque 

especial para dar um aspecto mais profissional ao trabalho. Vale enfatizar que a educadora 

ofereceu a capa aos alunos, mas os deixou livres para fazerem suas próprias se assim 

preferissem. Todos optaram pela capa desenhada com primor pela colega. Os alunos 

ficaram muito contentes ao ver o resultado deste trabalho.  
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O trabalho ficou muito bonito e tem grande valor, isto é indiscutível. Contudo, esta 

pesquisadora sonhava que tal atividade fosse finalizada com cada aluno digitando seu 

próprio livreto, o que deixaria a obra menos amadora.  

Para mostrar aos alunos como seria no formato impresso, a educadora escolheu 
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livretos pertencentes a duas alunas para digitar e formatar seus textos. E, se houvesse 

tempo disponível, teria feito o mesmo para cada um dos alunos. De fato, visando à parte 

instrutiva, o ideal seria que eles mesmos digitassem o material. Como, em função da falta de 

equipamentos tecnológicos da escola, isso não seria possível, a professora selecionou dois 

exemplos para apresentar à turma e lhes mostrar de que forma eles mesmos poderiam dar 

continuidade ao seu trabalho. Seguem imagens das obras digitadas: 

    

    

 
Ao ver seus livretos em formato digitado e impresso, as alunas ficaram fascinadas. 

Seus olhos brilhavam ao folhear e reler suas próprias produções, estava claro o sentimento 

de orgulho. Embora esta pesquisadora não tenha conseguido realizar esta atividade com 

todo o grupo, fica a sugestão para que os próximos colegas a colocar este projeto em 

prática possam seguir além do que foi possível fazer aqui. Mais um passo que teria sido 

interessantíssimo seria o registro dos livretos em audiolivros, o que não foi possível fazer em 

função do tempo curto e, novamente, ausência de equipamento. 
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EMBASAMENTO TEÓRICO 

 
Ao conversar com os colegas de profissão sobre a escrita dos alunos que cursavam 

o sexto ano do Colégio Estadual Manuel Bandeira no ano de 2015, era unânime a 

insatisfação quanto à qualidade de suas produções textuais. Mestres de todas as disciplinas 

reclamavam especialmente da coesão, coerência e dificuldade de entender o que ali estava 

escrito, devendo fazer uma espécie de decodificação. Esta pesquisadora então julgou ser 

necessário refletir para chegar aos erros desses estudantes e buscar construir, juntos, os 

acertos. É comum ouvir que os jovens não sabem escrever porque não leem, e os próprios 

jovens dizem que nem mesmo gostam de ler ou escrever. Mas será que eles realmente não 

gostam de ler e escrever?  

Observa-se que o jovem, atualmente, possui grande proximidade com textos como 

tem nos dias de hoje. Antes de dormir, o jovem lê mensagens de amigos em aplicativos de 

telefone móvel; ao acordar, lê tudo o que seus colegas escreveram e compartilharam em 

páginas de relacionamentos – desde frases, máximas, provérbios, até artigos, tirinhas ou 

letras de música. Nas próprias redes de relacionamento, as conversas e brincadeiras por 

meio de bate-papo continuam; e continuam pela madrugada adentro. Ou seja, o jovem lê e 

escreve o tempo todo. Ele o faz com gosto porque aquele conteúdo o atrai. Faz-se 

necessário buscar o interesse pela leitura e pela escrita no âmbito da sala de aula, de modo 

que o aluno passe a entender e produzir o gênero textual adequado para cada situação 

conversacional, dominando as diferentes modalidades de comunicação escrita.   Segundo 

Bernardin (2003), 

A seleção vocabular, revisão, expressividade são apenas alguns dos 

aspectos da escrita que costumam ser adquiridos espontaneamente. Para 

que seja possível escrever, faz-se necessário aprender sobre a escrita o 

sobre o que se escreve.  

Entrar na cultura escrita é modificar sua relação com a linguagem e sua 

relação com o mundo, é construir para si modos de pensamento que 

venham ordenar, questionar e, portanto, transformar o que, na experiência 

cotidiana, pode tanger ao uso e à prática implícitos, não-conscientes. Tal 

disposição geral em relação às práticas, linguísticas ou outras, parece 

acompanhar não somente a construção progressiva dos conhecimentos, 

mas a elaboração de uma relação com o saber que permite construir o 

mundo e a experiência como objetos de conhecimento e a si mesmo como 

sujeito conhecedor (BERNARDIN, 2003, p. 15). 

 
Algumas situações de interação comunicativa foram citadas, comprovando que os 

jovens escrevem com o objetivo de se posicionar em sociedade. Ou seja, trata-se de uma 
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atividade sociocomunicativa, em distintos contextos sociais. Sendo um produto da interação 

social, compreende-se que aquele que escreve, sabe para quem está escrevendo e para 

que está escrevendo. Há finalidades claras que norteiam a sua própria produção. Segundo 

Geraldi (2012), as atividades nas quais os alunos produzem textos em sala de aula fogem 

completamente ao sentido de uso da língua, visto que os jovens escrevem para apenas um 

leitor – o professor – utilizando, portanto, um emprego artificial da língua. Bakhtin (1992, p. 

113) defende que a palavra é dirigida a um interlocutor: “[...] toda palavra comporta duas 

faces tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte”. 

Esta pesquisadora questiona qual será o estímulo de um aluno que escreve tendo 

consciência de que o único objetivo daquela produção será a crítica, ou seja, ouvir quais são 

os defeitos do seu texto, com pouca ou nenhuma alusão ao seu conteúdo.  Geraldi (2012) 

sugere a seguinte proposta para a prática de produção de textos: 

 

ANO 

TEXTOS Sexto Sétimo Oitavo Nono 

narrativos histórias 

familiares 

história do 

Brasil e 

noticiários 

fatos: 

comentários, 

lendas e contos 

economia e 

política 

 

descritivos - onde/quando - - 

dissertativos debate oral: 

“por quê” 

por que foi 

assim? 

o porquê dos 

fatos 

aparecendo nos 

textos 

argumentação 

normativos regras de jogos regras de 

trabalho em 

grupo 

estatutos de 

grêmios 

estudantis 

regimento da 

escola 

correspondência familiar familiar ofício carta-emprego 

 

Seguindo a lógica proposta por Geraldi para investir na composição de histórias, e 

ainda dialogando com o próprio currículo mínimo referente ao sexto ano, esta professora 

iniciou um projeto de produção escrita baseada em fábulas e vídeos que continham as 

características de fábulas. Segundo Caetano (2014), as fábulas populares de Esopo e de La 

Fontaine são recursos produtivos para trabalhar a intertextualidade como fator de coerência, 

visto que o ensinamento, o fim moralizante, assim como a linguagem proverbial, são 
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considerados formas de interação social ao meio em que estamos inseridos, possuindo um 

caráter persuasivo. De acordo com Charaudeau (2012), citar máximas, provérbios e ditados 

é uma forma de relatar um discurso que faz parte de um consenso social. O autor afirma que 

provérbios são procedimentos discursivos os quais adotam o modo de organização 

descritivo denominado “definição de comportamento”.  

Enfim, vale repisar a ideia de que o trabalho com gêneros será uma forma 

de dar conta do ensino dentro de um dos vetores da proposta oficial dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais que insistem nesta perspectiva. Tem-se 

a oportunidade de observar tanto a oralidade como a escrita em seus usos 

culturais mais autênticos sem forçar a criação de gêneros que circulam 

apenas no universo escolar. (MARCUSCHI, 2002, p. 36). 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a linguagem consiste 

em um processo de interlocução realizado em diferentes grupos de uma sociedade 

enquanto prática social, buscando uma finalidade específica. Cada discurso proferido se 

relaciona, de alguma forma, com outros já produzidos anteriormente. Assim, os textos 

resultantes das atividades discursivas estão em constante e contínua relação uns com os 

outros, o que configura um processo de intertextualidade. As escolhas feitas ao produzir um 

discurso não se dão aleatoriamente. Ou seja, um discurso é organizado a partir dos 

conhecimentos que se acredita que o interlocutor tenha sobre um dado assunto, ainda que 

este movimento ocorra inconscientemente. Há uma série de seleções que fazem parte da 

organização deste discurso, desde o gênero em que tal discurso se realizará, até os 

procedimentos de estruturação e recursos linguísticos. Um estudante somente poderá ser 

capaz de produzir diferentes discursos, com intencionalidades distintas, caso tenha a 

oportunidade de estar em contato com cada gênero e seus elementos. Dessa forma, a 

exposição se faz essencial para enriquecer tanto sua compreensão quanto sua reprodução.  

Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero. Os vários 

gêneros existentes, por sua vez, constituem formas relativamente estáveis 

de enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos: 

conteúdo temático, estilo e construção composicional. Pode-se ainda 

afirmar que a noção de gêneros refere-se a “famílias” de textos que 

compartilham algumas características comuns, embora heterogêneas, como 

visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo de suporte comunicativo, 

extensão, grau de literariedade, por exemplo, existindo em número quase 

ilimitado. (Brasil, 1998). 

 

 

 



46 

 

RESULTADOS 

 
Definitivamente, este ano letivo não foi um período fácil nem para os alunos, no 

próprio convívio entre si, nem para a sua professora de língua portuguesa, que não mediu 

esforços para orientá-los no ensino da língua ou em instruções para a sua formação 

pessoal. Passadas as primeiras semanas de aula, estava claro que se tratava de uma turma 

com necessidades que iam muito além das dificuldades com português ou matemática. O 

enfrentamento entre eles mesmos era constante, não havia sequer uma aula que fluísse 

normalmente até o seu fim, sem interrupções para resolver um conflito, fosse de pequenas, 

médias ou até grandes proporções.  

Na visão da educadora, estava claro que a maior necessidade ali consistia nos 

valores éticos e outras questões básicas para o convívio social. Os colegas se limitavam a 

acusar uns aos outros quanto às suas condutas; as punições ou ameaças de punições não 

intimidavam o grupo. As visitas à direção da escola eram cotidianas, os alunos não se 

amedrontavam com isso. Em função deste cenário complexo, a educadora decidiu realizar 

um projeto que envolvesse fábulas, para que a visão sobre moral fosse, aos poucos, 

assimilada, somadas a vídeos de mesmo teor e produção escrita, de modo que esta 

habilidade também fosse trabalhada.  

Após um início desafiador, pode-se afirmar que este projeto logrou êxito. A questão 

comportamental foi sendo absorvida, os bons exemplos apresentados nos vídeos passaram 

a ser citados pelos próprios alunos. Não se pode afirmar que a turma se tornou um grupo 

totalmente disciplinado, mesmo porque não houve tempo hábil para se realizar um trabalho 

tão profundo. Porém, hoje é possível dizer que se trata de uma turma. A própria palavra 

“turma” já sugere a ideia de união, embora possa se referir a uma união de indivíduos que 

diferem entre si. O espaço do outro passou a ser mais respeitado, assim como a própria sala 

de aula passou a funcionar como tal, sem interrupções desnecessárias. Ver o grupo 

trabalhando unido, montando sua árvore de Natal em uma gincana no fim do ano, deixou a 

certeza de que o sentimento individualista, que tanto incomodava no início do ano letivo, já 

não existia mais após meses de trabalho.  

Os êxitos transcenderam o que estava previsto pelo planejamento inicial. Através das 

produções escritas e dos próprios desenhos, foi possível conhecer mais a fundo a 

personalidade de alguns estudantes. O aluno mais bagunceiro, já apontado como mau 

exemplo pela direção da escola, na realidade possuía uma mente profundamente criativa, 

sendo capaz de escrever estórias com uma impressionante riqueza de detalhes. E a partir 

do momento em que a professora identificou ali o talento e o esforço para realizar as tarefas, 

este “mau aluno” se tornou o melhor aluno de língua portuguesa, com elevado desempenho 

e permanente dedicação. A aluna mais tímida, porém aplicadíssima, se mostrou uma 
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verdadeira artista, com um talento especial para o desenho. Quanto aos seus sentimentos, 

suas pinturas também transpareceram um pouco de suas frustrações enquanto adolescente 

em formação.  
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CONCLUSÕES 

 
O presente projeto identificou alunos com certo nível de analfabetismo funcional, 

fazendo-se necessário tomar medidas, em parceria com a coordenação pedagógica, a fim 

de superar este quadro. Além de conhecer um pouco mais sobre a personalidade de cada 

um, a produção escrita em geral apresentou uma melhora significativa, sobretudo 

considerando os alunos mais velhos. Estes escreviam de forma despreocupada no início do 

projeto, cometendo uma série de erros que iam desde a estilística até a gramática. Ao fim do 

ano, foi possível notar uma escrita mais consciente, com sinais de intencionalidade para 

cada palavra selecionada. Os mais jovens também apresentaram grandes avanços, com 

ênfase à pontuação, estilística e à própria expressividade.  

O fim do projeto com esta turma e o próprio fim do ano letivo deixaram a sensação 

de dever cumprido. Esta professora-pesquisadora poderia ter apenas feito o trivial, porém 

nem mesmo é possível imaginar quem seriam essas crianças hoje caso não tivessem 

passado por todo esse processo de orientação, reconhecimento delas mesmas e do outro. A 

proposta deste projeto sugere que, através da escrita de estórias, jovens possam reconstruir 

a sua própria história. Certamente este objetivo foi alcançado. Vale ressaltar que as suas 

histórias seguirão sofrendo influências positivas caso os próximos educadores de suas 

vidas, sejam seus pais ou professores, deem continuidade a este processo de resgate de 

sua essência e de valorização do outro. Dessa forma, fica uma singela recomendação aos 

colegas que desejarem pôr em prática novamente este trabalho:  façam-no com dedicação e 

procurem avançar além do que esta pesquisadora pôde realizar, em função das limitações 

estruturais da instituição escolar em que estava atuando.  Vale mencionar as sábias 

palavras de Paulo Freire: "Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 

Pessoas transformam o mundo". 
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