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RESUMO 
 
 

Vagner da Silva Rodrigues. Ludicidade e produção textual por meio do gênero 
discursivo: narrativas nos anos finais do ensino fundamental. Ano. 2015. 56 f. 
Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Português) 
– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 2016. 
 
 
 
O presente estudo busca atender a propostas curriculares da Secretaria de Estado de 
Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) por meio da disciplina Produção Textual 
implantada desde 2013 na rede de ensino. As dificuldades de sala de aula motivaram a 
construção de um processo de ensino baseado na seleção de Gêneros Discursivos, 
aplicação de atividades escritas e lúdicas, apresentação das atividades em eventos e 
verificação das percepções dos alunos. Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa 
aplicada de caráter qualitativo. Em suma, é um processo sequencial aplicado, associando 
a ludicidade à prática, como um meio de estimular as produções textuais dos alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Narrativa, gênero discursivo, ludicidade, sequência metodológica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



6 
 

SUMÁRIO 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................... 07 

2 OBJETIVOS.................................................................................................. 08 

3 JUSTIFICATIVA............................................................................................. 08 

4 METODOLOGIA............................................................................................ 

4.1. Tipo de Pesquisa, Instrumento de Coleta e Análise dos Dados  
4.2. O Contexto do Estudo 

09 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO......................................................................... 17 

6 RESULTADOS............................................................................................... 26 

7 CONCLUSÃO PARCIAL............................................................................... 33 

 REFERÊNCIAS............................................................................................. 34 

 APÊNDICE...................................................................................................... 

APÊNDICE 1 – Planos de aula de aplicação das atividades para o 6º ano 
do Ensino Fundamental 
APÊNDICE 2 – Planos de aula de aplicação das atividades para o 7º ano 
do Ensino Fundamental 
APÊNDICE 3 – Projeto de pesquisa e autorização 
APÊNDICE 4 – Questionário de avaliação 

36 

   



7 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Cada indivíduo familiariza-se com a relação entre pensamento e texto oral desde 

a infância, em que a fala representa expressão de suas necessidades, vontades, a fala é 

o recurso que permite interação. Posteriormente, com o ingresso na escola, surge o 

processo de alfabetização e o falante passa ter contato com a escrita, letras, grafemas, 

vocábulos, palavras; o que deveria ser caracterizado como uma forma (ou mais uma 

forma) de expressão acaba se tornando um entrave: um processo permeado por regras e 

repleto de dificuldades. 

A produção textual escrita tem como objetivo permitir a um usuário da língua que 

suas ideias sejam externadas na modalidade escrita da linguagem verbal por meio das 

palavras, ou seja, um escrito consiste na exposição de uma opinião, de um pensamento 

já internalizado ou pré-construído mentalmente. Dessa forma, a associação entre 

possibilidades de expressão por meio da escrita que podem ser utilizadas por um 

indivíduo, em distintas esferas, a técnicas aprendidas ainda no ambiente escolar, 

resultará em uma aprendizagem dinâmica e tangível à realidade vivida por um sujeito. O 

professor se torna um mediador nesse processo de ensino e aprendizagem em que o 

texto é uma ferramenta, um elemento do processo de comunicação, que deve ser 

depreendido pelo aluno. 

O presente estudo baseia-se no questionamento de como desenvolver uma 

produção escrita, por meio dos gêneros discursivos narrativos em sala de aula nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental, mais especificamente os sextos e sétimos anos, de uma 

escola pública do Estado do Rio de Janeiro, localizada no município de Barra do Piraí. De 

acordo com o contexto escolar, o sexto ano é composto por alunos oriundos de diferentes 

realidades: zona urbana e zona rural o que gera uma heterogeneidade na turma devido à 

diferente cultura. Alocados em um mesmo espaço, espécies de choques e conflitos são 

comuns, e, devido a questões comportamentais e cronológicas, tais características se 

perpetuam para o sétimo ano. Assim sendo, a expressão de ideias, pensamentos, a 

comunicação, a oralidade, expressão de bagagem cultural ficam seriamente 

comprometidos. A proposta do trabalho consiste em atenuar esses conflitos, permitir uma 

livre expressão, unindo questões não cognitivas às necessidades inerentes aos anos de 

escolaridade em questão: sequência lógica, expressividade, narratividade, produção 

verbal e não verbal, ortografia. 

Dessa forma o estudo far-se-á através da seleção de gêneros discursivos 

propostos pelas diretrizes curriculares da rede estadual de educação, aplicação de 

atividades escritas e lúdicas, com apoio de recursos tecnológicos, realizar a 
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apresentação dessas mesmas atividades em eventos escolares e, posteriormente, 

verificar quais foram as percepções dos alunos mediante todo o processo que se 

estrutura por essas mesmas etapas pormenorizadas que o constituem como o todo, ou 

seja, o presente estudo tem em vista se caracterizar por um processo a ser desenvolvido 

nas práticas em sala de aula com vistas à produção texto nos sextos e sétimos anos do 

Ensino Fundamental. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral  

Desenvolver um processo de ensino relacionado à produção escrita nos anos 

finais do Ensino Fundamental por meio da utilização dos gêneros discursivos narrativos.  

 

Objetivos Específicos  

• Selecionar gêneros discursivos narrativos a serem desenvolvidos nos anos 

finais do Ensino Fundamental; 

• Estimular a produção escrita dos alunos, a partir de atividades lúdicas 

desenvolvidas por meio do uso de gêneros discursivos diversificados e com o apoio de 

recursos tecnológicos; 

• Analisar as produções escritas dos estudantes, segundo o padrão dos gêneros 

discursivos propostos nas atividades desenvolvidas no processo de ensino.  

• Investigar as percepções dos estudantes frente ao processo de ensino 

vivenciado. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

A necessidade de expressão por meio das atividades linguísticas orais e escritas 

se fazem necessárias em um contexto sociodiscursivo e interativo que as utiliza cada vez 

mais: numa era em que os avanços tecnológicos permitem e incentivam o uso da 

internet, é notório que se escreve cada vez mais nas mais diversas possibilidades 

comunicativas, por inúmeros canais. De fato, a língua portuguesa se insere no cotidiano 

das pessoas por ser seu código, assim, seu ensino e estímulo ao uso adequado torna-se 

relevante. Como, atualmente, verificam-se inúmeras dificuldades para o ensino da língua 

portuguesa e, principalmente, na produção de textos e ortografia, optar pela ludicidade 

como prática pedagógica a ser desenvolvida em forma de projeto sequencial que atenda 

às necessidades e anseios bem como seja capaz de desempenhar atividades que 



9 
 

enfatizem a produção escrita mediante todas as suas complexidades, torna-se uma 

alternativa plausível e uma prática a ser experimentada. 

O trabalho também atende às exigências tanto legais, quanto curriculares da Rede 

Estadual de Ensino do Rio de Janeiro (Resolução SEEDUC nº 4951 de 04 de outubro de 

2013 que fixa as matrizes curriculares da educação básica), quando na ocasião a 

‘produção textual’ foi instituída como disciplina no texto do capítulo II – Ensino 

Fundamental: “Art. 13 - Da Parte Diversificada dos anos finais do Ensino Fundamental 

constará: (...) II - produção textual, de matrícula obrigatória, em todos os anos de 

escolaridade; (...)”. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento de um processo de ensino relacionado à produção escrita 

nos anos finais do Ensino Fundamental por meio da utilização dos gêneros discursivos 

narrativos, o percurso metodológico deste trabalho, prevê o cumprimento de quatro 

etapas, conforme os objetivos específicos apresentados. A primeira etapa contemplou a 

seleção do gênero discursivo a ser escolhido e trabalho em sala de aula de forma a 

cumprir o Currículo Mínimo proposto pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro (SEEDUC/RJ, 2012). Na segunda etapa foi realizada a aplicação dos trabalhos 

de leitura e produção de textos, lúdicos, com escrita e refacção, verificações de textos 

verbais e não verbais, no intuito de sempre associá-los às vivências dos alunos, ou seja: 

iniciar com aquilo que o corpo discente já sabe ou ouviu falar sobre, para que haja a 

possibilidade da construção de conhecimento de acordo com a visão bahktiniana 

proposta por Fiorin (2006) e diversificar práticas (a associação da leitura e produção 

como interação social) Na terceira etapa, foram feitas apresentações dos trabalhos 

produzidos, primeiro em sala de aula para a abertura a vieses, diálogos e posteriormente 

apresentações externas. Na quarta e última etapa foi realizada a avaliação dos resultados 

obtidos e percepções dos alunos mediante o uso instrumentos de coletas de dados para 

esta pesquisa. 

Para realização do processo, a proposta do trabalho foi inspirada nas orientações 

de Lopes-Rossi (2012, p. 239) que estrutura um projeto sequencial, não verticalizado, 

elaborado pelo próprio docente regente de classe: 
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Quadro 1 – SEQUÊNCIA METODOLÓGICA PROPOSTA POR LOPES-ROSSI (2012) 

 

 

 

4.1. Tipo de Pesquisa, Instrumento de Coleta e Análise dos Dados 

 

Este estudo de natureza qualitativa pode ser definido como uma pesquisa 

aplicada no sentido de que se pretende produzir conhecimento a partir de seus 

resultados. O objetivo deste tipo de pesquisa é “contribuir para fins práticos, visando à 

solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade” (BARROS e 

LEHFELD, 2000, p. 78). Para tanto foi realizado um estudo bibliográfico sobre o tema 

central, produção escrita, como forma de embasamento à coleta de dados e análise de 

resultados. 
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O estudo foi realizado no CIEP Brizolão 286 GP Murilo Portugal, que atende a 

comunidade urbana periférica do município Barra do Piraí, mais especificamente, o 

distrito da California, área limítrofe com o município de Volta Redonda, além das diversas 

comunidades rurais, o que caracteriza uma grande diversidade agrupada. O sexto ano é 

composto por 32 alunos, sendo 15 alunas e 17 alunos com idades entre 11 e 16 anos. O 

sétimo ano, composto por 20 alunos, sendo 13 alunas e 7 alunos, com idades entre 12 e 

15 anos. Para garantir a coleta de dados e o uso de imagem dos alunos, foi apresentado 

aos responsáveis um resumo do projeto de pesquisa e um termo de autorização 

(apêndice 3). Esses documentos assinados estão em posse e guarda do pesquisador. 

Os instrumentos selecionados para avaliação das percepções de aprendizado 

durante o processo de ensino vivenciado foram: o grupo focal para o trabalho em grupo 

de narrativas com lapbooks para o sexto ano, grupo focal para a análise do trabalho em 

grupo do gênero discursivo entrevista e a elaboração de gráficos com base em respostas 

obtidas a partir de um questionário de avaliação elaborado pelo professor-pesquisador 

(Apêndice 4) e respondido pelos alunos, individualmente, para o trabalho do gênero 

discursivo narrativas com filme também para o sétimo ano de escolaridade.  

 

4.2. O Contexto do Estudo 

 

Primeira etapa: Definição dos gêneros discursivos a serem trabalhados 

Os gêneros discursivos utilizados na pesquisa são determinados de acordo com a 

grade curricular proposta pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

(SEEDUC/RJ, 2012) no período dos segundos e terceiros bimestres dos sextos e sétimos 

anos do segundo segmento Ensino Fundamental em sua modalidade regular, ou seja, 

partir do Currículo Mínimo conforme o quadro a seguir: 

 

QUADRO 2 – CONTEÚDOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS A SEREM 

DESENVOLVIDOS, NA DISCIPLINA PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

Diretrizes Metodológicas  
 

Para a disciplina de Produção Textual, sugerimos a seguinte proposta metodológica: a condução das 
aulas de Produção Textual em acordo com o Currículo Mínimo de Língua Portuguesa e Literatura sem 
perder de vista as especificidades da tarefa de produção textual, fornecendo ao professor autonomia para 
trabalhar com as habilidades prioritárias para cada grupo de alunos.  
 
Para tanto, apresentamos um quadro com as competências que desejamos que nosso aluno desenvolva 
e, por isso, consideramos que devem guiar o trabalho do professor de Produção Textual ao longo dos 
quatro anos do Ensino Fundamental e na 3ª Série do Ensino Médio. Logo após, na seção de 
planejamento, apresentamos um recorte do Currículo Mínimo de Língua Portuguesa e Literatura 
apontando as habilidades que se relacionam diretamente à tarefa de produção textual. 
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COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELO ALUNO QUE DEVEM GUIAR O 
TRABALHO DO PROFESSOR DE PRODUÇÃO TEXTUAL:  

 
INCORPORAR CONHECIMENTOS DE MUNDO ADEQUADOS AO TEXTO A SER 
PRODUZIDO  
 
- Aplicar os critérios de aceitabilidade do enunciado para a produção de sentido;  
- Utilizar informações intertextuais compatíveis com a intenção comunicativa;  
- Adequar o grau de informatividade do texto ao tema proposto.  
 
EMPREGAR CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS ADEQUADOS À PRODUÇÃO DE TEXTO 
  
- Aplicar os princípios de coerência: repetição, progressão, não contradição e relação;  
- Empregar mecanismos de coesão referencial e sequencial para progressão do texto.  
 
O enfoque metodológico da disciplina Produção Textual aponta enfaticamente, nesta 
perspectiva, para o desenvolvimento e para a aquisição de habilidades e de competências que 
levem não apenas a codificar e decodificar textos, mas principalmente à reflexão sobre os usos 
da linguagem para expansão da capacidade comunicativa nos diferentes gêneros discursivos 
que medeiam as práticas sociais de leitura e de produção de textos orais e escritos, dentro e 
fora da escola.  
 
Como atividade interativa de produção de sentidos protagonizada por interlocutores nas 
especificidades de um contexto discursivo, a produção de textos orais e escritos exige que a 
mediação sistemática do professor de língua faça da prática e da reflexão sobre os processos 
de textualidade objetos e objetivos centrais da Disciplina Produção de Textos.  
A boa construção do texto e a produção de sentidos coerentes com o contexto e com a 
finalidade de produção compreendem um conjunto de fatores linguísticos (coesão, coerência, 
intertextualidade) e extralinguísticos (aceitabilidade, informatividade, intencionalidade, 
situacionalidade) que correspondem à textualidade, fazendo com que os sentidos do texto se 
construam na relação emissor-receptor-mundo.  
 
Com base no estudo dos fatores de textualidade, um texto é considerado coerente quando, sob 
o ponto de vista lógico-semântico, suas informações mostram-se compatíveis com o 
conhecimento de mundo do receptor. De modo articulado, a coesão se constitui como 
manifestação linguística da coerência, pelas conexões gramaticais estabelecidas entre os 
elementos e partes de um enunciado na superfície textual. Na produção de um texto adequado 
à situação comunicativa, que satisfaça os objetivos comunicativos dos interlocutores, o 
contexto de produção de um texto pode se constituir de outros textos, explicitando, tornando 
explícitos os fatores situacionalidade, aceitabilidade e intertextualidade. 
 
As habilidades são apresentadas em tabelas, por bimestre e ano/série do percurso formativo 
do aluno, como no Currículo Mínimo, porém, sem seccionar as habilidades que se referem à 
leitura, uso da língua e produção textual, haja vista que, neste contexto, todas as habilidades 
servem ao propósito de produção textual. 
 
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
2º Bimestre 
HISTÓRIA EM QUADRINHOS. 
Habilidades e competências 
- Diferenciar sentidos associados aos variados formatos de balão e tipos de letra empregados.  
- Gerar sentidos pela pontuação expressiva.  
- Usar os sinais de pontuação como indicadores de sentido.  
- Promover coesão textual a partir da relação entre nomes e pronomes.  
- Transformar pequenas narrativas em histórias em quadrinhos, fazendo uso de legendas, 
balões, onomatopeias e sinais gráficos.  
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3º Bimestre 
CONTOS DE FADAS E CONTOS MARAVILHOSOS. 
Habilidades e competências 
- Definir os elementos básicos da narrativa de encantamento: tempo, espaço, personagens, 
enredo, narrador.  
- Explorar o valor expressivo do adjetivo em descrições de cenários e caracterizações de 
personagens.  
- Empregar corretamente sinais gráficos para diálogos.  
-Elaborar resumos ou novas versões de narrativas dos gêneros estudados no bimestre. 

 
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
2º Bimestre 
REPORTAGEM, NOTÍCIA, ENTREVISTA. 
Habilidades e competências 
- Identificar a finalidade e as características específicas que diferenciam cada gênero em 
questão.  
- Empregar mecanismos de coesão textual.  
- Reconhecer e corrigir dificuldades ortográficas recorrentes.  
- Elaborar questões relevantes para uma entrevista a ser realizada.  
- Elaborar e reescrever uma notícia.  
 
3º Bimestre 
NARRATIVA DE SUSPENSE, AVENTURA E TERROR. 
Habilidades e competências 
- Definir os elementos básicos da narrativa: tempo, espaço, enredo, personagens, narrador.  
- Relacionar o título do texto a sua compreensão.  
- Aplicar os recursos usados para a criação de efeitos de suspense.  
- Utilizar pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos como promotores de coesão 
textual.  
- Criar pequena narrativa dos gêneros estudados.  
- Recontar oralmente uma narrativa dentre os gêneros estudados.  

 
 
Segunda etapa: Aplicação das atividades de produção escrita e produção lúdica. 

Para que as produções textuais fossem realizadas tanto no plano da escrita 

quanto no plano da ludicidade, um planejamento de aulas (apêndice 2) foi criado para 

que cada etapa seguisse seu momento e critério de produção, com o objetivo de que os 

próprios alunos pudessem perceber a transformação do texto escrito em uma atividade 

diferenciada bem como a importância da execução de cada um deles mediante suas 

próprias ideias e poder de criatividade.  

Dessa forma o gênero discursivo foi sempre proposto, analisado previamente, lido 

e discutido em sala de aula, entretanto, quanto às produções, nenhuma temática de 

criação foi sugerida, com o objetivo da livre exposição do pensamento do alunado e a 

proposição das evidências, de acordo com a realidade vivenciada ou possível de ser 

assimilada. O material escolhido para apresentação dos gêneros selecionados utiliza o 

livro didático adotado pela Unidade Escolar, sendo essa apresentação o contato inicial de 

cada aluno com o gênero. 

Todo o trabalho foi realizado de acordo com o calendário escolar e orientações do 
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Currículo Mínimo proposto pela SEEDUC/RJ (2012). De fato, não foi estabelecido um 

cronograma rígido com períodos determinados para que se evitassem possíveis 

distorções na proposta, elaboração e resultados esperados. As sequências foram 

organizadas em planos de aula de acordo com o andamento das atividades.  

Para o sexto ano de escolaridade (apêndice 1), no segundo bimestre, o gênero 

História em Quadrinhos a proposta sugere o trabalho individual, para a livre exposição de 

pensamento, construção e criação e habilidades não cognitivas como: permanecer 

concentrado por mais tempo, lidar com dificuldades encontradas isoladamente, gerar um 

produto físico limpo, organizado e bem apresentável. Já no terceiro bimestre, o gênero 

narrativas construído em forma lúdica lapbook, realizado como trabalho em grupo, 

contemplando outras habilidades não cognitivas de trabalho em grupo, respeito, 

solidariedade, assimilação e respeito a ideia alheia, entendimento e acordo entre os 

membros do grupo. Ambos os trabalhos foram elaborados por partes: resumo inicial, 

escrita, correção, posteriormente, reescrita e construção das diagramações finais. 

Já o sétimo ano de escolaridade (apêndice 2), no segundo bimestre, o gênero 

entrevista apresenta uma possibilidade de trabalho em equipe, utilizado situações reais 

da realidade da unidade escolar e o aparato lúdico da mídia e suas criações 

contemplando outras habilidades não cognitivas de trabalho em grupo, respeito, 

solidariedade, assimilação e respeito a ideia alheia, entendimento e acordo entre os 

membros do grupo, responsabilidade, participação social e como lidar com problemas 

sociais reais. No quarto bimestre, narrativas de terror, a produção do filme (sugerido pela 

turma) caracterizou-se por ser uma produção longa, associação entre ideias escritas e 

filmadas dentro do que é idealizado e a possibilidade de se concretizar ou não, 

contemplando ainda, as mesmas habilidades não cognitivas do trabalho em grupo e o 

que, talvez, poderiam trazer conflitos dada a dificuldade e complexidade do trabalho. 

Ambos os trabalhos foram esquematizados, elaborados, posteriormente corrigidos e 

enfim gravados. 

 

Terceira etapa: Apresentações 

Após término de cada etapa de produção, os trabalhos foram apresentados de 

duas formas: primeiramente em sala de aula para que fosse possível estabelecer um 

diálogo entre os grupos, professor e alunos para que se avaliassem pontos positivos e 

pontos falhos, como um grupo compreende o trabalho do outro e os comentários dos 

alunos. Posteriormente, a apresentação dos trabalhos seguiu em eventos de acordo com 

o calendário escolar, e as apresentações atingiram um espaço externo aos da sala de 

aula. Cabe ressaltar que cada grupo de trabalho deveria apresentar tudo o que foi 
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selecionado, aplicado e produzido, sem intervenções, enaltecendo o que constava no 

produto e o que foi apreendido com processo. 

A primeira mostra feita dos trabalhos foi em um evento cultural desenvolvido por 

toda a unidade escolar, o Projeto Cultura Popular, envolvendo diversas turmas dos anos 

finais do ensino fundamental, ensino médio e PAEF, com as disciplinas Artes, Língua 

estrangeira Inglês, Língua Portuguesa, Produção Textual e Educação Física. Ambas as 

turmas participaram da apresentação. O sexto ano apresentou o trabalho História em 

quadrinhos (ilustração 1) e o sétimo ano apresentou um breve trailer do filme (ilustração 

2), já que devido à data de culminância do projeto escolar, o filme ainda não estava 

pronto. 

 

ILUSTRAÇÃO 1 – Foto da apresentação da História em quadrinhos 

 

 

 

ILUSTRAÇÃO 2 – Foto da apresentação do trailler dos filmes 
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A segunda mostra feita dos trabalhos foi em uma atividade desenvolvida por 

algumas turmas da escola, reunindo toda os grupos que fizeram trabalhos com vídeos. A 

mostra envolveu os sextos e sétimos anos com a disciplina Produção Textual, PAEF e o 

projeto da Sala de Leitura. O sexto ano apresentou expôs o trabalho do lapbook 

(ilustração 3) internamente a sala foi aberta para a mostra, e o sétimo ano apresentou os 

vídeos das entrevistas (ilustração 4) e os filmes (ilustração 5). Cabe ressaltar que o vídeo 

do filme já havia sido apresentado em sala de aula, para diálogo e resposta dos 

questionários.  

 

ILUSTRAÇÃO 3 – Fotos das Apresentações do lapbook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRAÇÃO 4 – Foto da apresentação da entrevista 

 



17 
 

ILUSTRAÇÃO 5 – Fotos da apresentação do filme em sala 

 

 

 

 

 

 
 
Etapa 4: Avaliação e percepção frente ao processo vivenciado 

 

 

A avaliação final e percepção dos resultados, a quarta e última etapa, se inicia já 

na apresentação em sala de aula feita pelos alunos, por ser um espaço aberto ao diálogo 

entre os grupos em que cada indivíduo pode perguntar ao outro grupo ou outro aluno 

qualquer elemento pertinente ao trabalho. Dessa forma a avaliação já é possível. É 

relevante a mediação do professor para que não surjam conflitos ou desvios do foco. 

Posteriormente, duas ferramentas de análise de resultados são empregadas: grupo focal 

e questionário, após os dados serem coletados e analisados.  

 

 

5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Quanto à problematização que insere a necessidade de um estudo que aborde 

questões sobre a produção escrita em sala de aula, Antunes (2008) aponta em seu livro, 

as principais constatações sobre as práticas de aulas de Língua Portuguesa, quanto às 

atividades em torno da escrita que “ignoram a interferência decisiva do sujeito aprendiz 

na construção e na testagem de suas hipóteses de representação gráfica da língua” ou 

seja, o discente participa de uma atividade prática escrita sem que a finalidade do 

exercício se associe ao contexto vivido por ele, sem que que o aluno perceba como que 

aquele tipo ou gênero de texto, ou o próprio gênero discursivo possui aplicabilidade e ou 

funcionalidade social; “prática de um escrita mecânica periférica, centrada, nas 

habilidades motoras e memorização pura e simples de regras” em observância à 

ortopedia e prosódia como os únicos elementos essenciais à construção de um bom texto 

e não a construção do sentido como principal fator; “a prática de uma escrita artificial e 

inexpressiva” já que há uma ênfase no trabalho de construção de frases isoladas, 

desconexas, sem unidades de coerência, o que ignora os elementos da textualidade, 

configurando a produção do texto do discente como algo que não diz nada; “prática de 
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uma escrita destituída de valor interacional, sem autoria e sem recepção, uma vez que 

por ela, não se estabelece a relação pretendida entre a linguagem e o mundo” em que o 

aluno não sabe o que escreve, para quem escreve, por quê escreve, além de 

desconsiderar a escrita e o texto, autor e leitor como partes integrantes do processo de 

comunicação; “prática de uma escrita improvisada, sem planejamento e rem revisão, no 

qual o que conta é a tarefa de realiza-la”, pois a produção textual acaba sendo entendida 

como uma tarefa qualquer, com um número de linhas a ser cumprido, sem erros 

ortográficos, que talvez professor leia, talvez não, indiferente à mensagem passada.   

As práticas evidenciadas definem uma realidade comum, visível a professores nas 

mais diversas unidades de ensino. É comum observar que alunos se auto interrogam 

sobre “o que escrever? como escrever? para que serve aquilo?” além de muitos se 

definirem como indivíduos que pensam, mas que têm dificuldade em “por no papel” a 

ideia que pretende expressar. Já com relação ao corpo docente, é comum a ideia de que 

há um currículo norteador, uma série de conteúdos a ser passado ao alunado; logo, há 

uma predominância dos conteúdos curriculares com relação ao exercício da prática da 

escrita. 

De acordo com Passarelli (2012) vive-se em uma era na qual a escrita tem sido 

mais utilizada em função dos veículos de comunicação que utilizam a internet, entretanto, 

com relação ao ensino da Língua Portuguesa no Brasil, os alunos ainda apresentam 

baixo desempenham linguístico. A autora considera essa característica por uma crise na 

capacidade de se estruturar adequadamente um texto, observados a partir dos fracassos 

nas produções de texto em níveis mais elevados, gerados a partir de um desinteresse 

pela aprendizagem da língua, falta de identificação do que se aprende na escola, 

excluindo situações comunicativas reais dentro e fora dela. Quanto a aspectos 

socioeconômicos, a falta de recursos físicos e materiais, condições básicas de saúde, 

alimentação e desenvolvimento para o aprendizado básico, interferem diretamente no 

processo de aprendizagem, também, somados à incredulidade do alunado em suas 

capacidades e necessidades de produção e ao sistema de educação norteado por 

currículos inadequados a essas necessidades. 

Surgem indagações quanto à produção escrita na escola “Para que serve ler e 

escrever?”, “Por que o medo do papel em branco?”, “O que contribui para que tantos 

estudantes sintam aversão à produção escrita?”; para se entender tal processo, dois 

fatores principais são observados para o sujeito como aquele que não tem repertório para 

desenvolver o tema sobre o qual tem de escrever, ou seja, não ter sobre o que escrever e 

aquele que não domina os procedimentos do processo da escrita, por outras palavras, 

não conhecer como escrever. Contudo há também aqueles que gostam de escrever, 
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aqueles que tem mais facilidade em por sensações para fora, explanar ideias e se 

autoavaliam como quem sabem escrever, há estudantes que não gostam de escrever, 

por consequência produzem mal tipos de texto. A dicotomia gostar de escrever/não gostar 

de escrever revela que a escola nem sempre explora predisposições do ato de escrever: 

passar pelo gosto e conseguinte à sistematização de processos, pois, como já dizia 

Bahktin (1992) “todo texto tem um sujeito, um autor (que fala e escreve)” (p. 330) para 

que se possa trabalhar uma dimensão discursiva. 

Produzir textos na escola, consoante Passarelli (2012): 

é uma atividade realizada como exercício para desenvolver a capacidade 
textual do sujeito. Por se tratar de um trabalho de reflexão individual e/ou 
coletiva que depende de uma série de habilidades, o papel da escola é 
criar situações interlocutivas propícias para que o estudante aprenda a 
escrever melhor seus textos. (p.46) 

Partindo do consenso entre leitura e escrita, sendo a leitura um elemento 

constitutivo do processo de produção da escrita por fornecer sobre o que escrever e 

auxiliar como escrever torna-se relevante o papel da escola na consideração de como o 

estudante vai operar com modelos e como o professor oferece essas condições para a 

elaboração das relações com esses moldes, modificando-os, recriando-os, a partir de seu 

universo de conhecimento, competências, repertório, visão, habilidades pessoais, relatos, 

lembranças de forma a constituir dinamicamente, entre autoria e texto, a compreensão e 

um novo saber. Assim o aluno é capaz de inserir seu universo, inventando o que fazer e 

operando como deve fazer.  

Dessa forma, o trabalho com os modelos constitui um fundamento e uma 

ferramenta pedagógica, desde que vivos e voltados às necessidades do presente e em 

conexão com a experiência que o aluno traz, e não empregados de forma a intimidar ou 

limitar uma produção escrita. A produção de um texto tendo como ponto de partida um 

modelo não implica necessariamente a imitação e ou simples reprodução, mas sim 

recriar, recontar, remontar de forma a singularizar propriedades e instituir características 

do sujeito, individualizando-o. É evidente que o modelo deva permitir espaço à criação e 

que o professor não exija do alunado a escrita tal qual ele exatamente ensinou, mas sim, 

considerar como o aluno operou com o modelo e não na noção gramatical do certo e do 

errado. Faz-se necessário a constituição dos processos como ideia, planejamento, 

revisão, rascunhos e esboços. A ênfase no texto como produto desconsidera a questão 

processual: um novo método precisa ser aplicado.  

Passarelli (2012) afirma o resgate do lúdico na sala de aula como perspectiva a 

ser considerada: 
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A ludicidade torna o ensino da expressão mais interessante para o aluno 
e para o professor. Se mais explorado, esse veio levará os alunos ao 
encontro do prazer de escrever, reduzindo suas dificuldades. (p.62) 

Existem numerosos estudos sobre o lúdico entre Filosofia, Antropologia e 

Sociologia que aproximam a ludicidade da representação do mundo e da sociedade, em 

uma perspectiva entre a norma e a exceção, a necessidade e a liberdade, não em um 

desprezo pelo sério, mas na capacidade de excitar. Segundo a autora, “um dos prováveis 

motivos do atual desanimador em relação ao ensino de língua escrita é a ausência, ou o 

tratamento equivocado do lúdico.” O lúdico pode ser compreendido como recurso 

motivador, como instrumento para se alcançar objetivos educativos. A escola trata o 

conhecimento como algo rígido, sem sensibilidade, entretanto, ao ser considerada como 

um agente fundamental de socialização, é necessário que se compreenda que o aspecto 

lúdico pode e deve ser essencial para tal característica, e não somente instrumental. 

É importante destacar a mudança do contexto histórico e social: os tempos 

mudaram e o que se observa da realidade contemporânea é um mundo de comunicação 

rápida e acelerada. Torna-se evidente firmar que práticas que deram certo anteriormente 

podem não funcionar mais. As práticas que se vestem de inovadoras, modernas devem 

ter seu lugar, mas somente se forem realmente significativas para a aprendizagem. A 

diferença é observada em um saber que vem “vestido” de novo. As técnicas e jogos de 

criatividade podem até parecer novos, entretanto não são. Não é necessário insistir no 

fato de o lúdico ter sido banido das esferas tradicionais de um ensino que reproduz, ao 

invés de criar e inventar. O resgate do universo lúdico para a produção escrita implica 

adentrar à ficção: uma área entre a realidade e o sonho. Escrever um texto implica 

considerar a escrita um ato de interlocução, carregado de muitos estigmas, porém que 

podem ser atenuado pela ludicidade desde que essa esteja envolvida em um plano 

pedagógico eficaz. 

Fiorin (2006) aponta que, no Brasil, o discurso pedagógico apropriou-se do 

conceito de gênero, após os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.54 e 

p.57) estabelecerem que o ensino de Língua Portuguesa fosse feito com base nos 

gêneros discursivos. Os PCN consideram essas esferas de circulação para o 

agrupamento de gêneros, sendo propostos como privilegiados para o ensino: cordel, 

canção, textos dramáticos, crônica, conto, novela, romance, poema (literários); notícia, 

entrevista, debate, depoimento, artigo, carta do leitor, charge e tira (de imprensa); 

exposição, seminário, debate, relatório de experiência, esquema, resumo, verbete de 

enciclopédia, artigo, palestra (de divulgação científica); propaganda (publicidade).  

Sua importância retoma a ideia de Bakhtin (1992):  
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A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai 
diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa. (p.279). 

“O ponto de partida é o vínculo intrínseco existente entre a utilização da 

linguagem e as atividades humanas” afirma Fiorin (2006), posto que todo ser humano 

age em esferas de atividades, variadas, e os enunciados produzidos não fogem a essas 

esferas devido a suas finalidades específicas e condições., ou seja, as mesmas esferas 

ocasionam e estabilizam o surgimento de determinados tipos de enunciados. Cada ação 

é feita em função da interação, e os gêneros discursivos são tipos de enunciados 

relativamente estáveis, caracterizados por conteúdos temáticos, com construção 

composicional e estilo. Cada gênero estabelece uma interconexão da linguagem com a 

vida social por adentrá-la por meio dos enunciados, possibilitando ainda, o processo 

inverso: a vida penetrar na linguagem. 

Cada gênero discursivo é vinculado a atividades humanas (as esferas de ação), o 

que se permite refletir sobre suas condições específicas e objetivos. O conteúdo temático 

não é o assunto específico, mas um domínio de sentido pelo qual o gênero se ocupa e a 

construção composicional é o modo de estruturação pelo qual o texto se caracteriza. 

Outro fator inerente ao gênero do discurso é o ato estilístico, uma seleção de meios 

lexicais fraseológicos e gramaticais que em função da imagem do interlocutor e de como 

se presume a compreensão do enunciado. Tal característica varia entre diferentes 

gêneros discursivos.  

Bakhtin (1992 apud Fiorin, 2006) “não pretende fazer um catálogo dos gêneros 

com descrição de cada estilo, cada estrutura composicional, de cada conteúdo temático” 

(p.63); a riqueza tanto das ações humanas e possibilidades dos gêneros discursivos são 

infinitas, comportando um vasto repertório significativo. O mais importante quanto ao 

estudo de cada gênero consiste na compreensão do porquê de tal gênero ser construído 

de forma específica e suas finalidades, ou seja, os elementos que configuram cada um 

dos possíveis gêneros. Além disso, Bakhtin insiste em considerar que os gêneros são 

relativamente estáveis. O termo relativamente se refere a historicidade de cada gênero 

discursivo, o que significa mencionar o potencial de mudança de acordo com cada 

necessidade temporal: existem incessantes alterações de gêneros e também do 

repertório, pois as atividades humanas podem ficar mais ou menos complexas, e assim, 

gêneros discursivos surgem ou desaparecem, diferenciam-se, ganham novos sentidos, 

apropriam ou desapropriam-se de características. O gênero, então, une estabilidade e 

instabilidade, permanência e mudança. Há propriedades comuns e mudanças.  
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Os gêneros discursivos são meios de aprender a realidade. Novas possibilidades 

de compreender e conceituar geram novos gêneros e ou modificam os já existentes, da 

mesma forma que os novos podem proporcionar novas visões e vieses. A aprendizagem 

dos gêneros e da realidade são, dessa forma, concomitantes. Ainda assim, esferas de 

atividades humanas são distintas e haverá dificuldades entre pessoas que não dominam 

distintos repertórios entre diferentes possibilidades. Como os gêneros abarcam 

modalidades diferentes (orais e escritas) Bakhtin propõe uma divisão entre eles: os 

primários, próprios da esfera oral e os secundários, próprios de esferas de comunicação 

mais bem elaboradas. Dessa forma, é possível compreender uma vasta possibilidade de 

relações que os gêneros discursivos estabelecem entre si: os gêneros secundários 

podem absorver os primários transformando-os, os gêneros primários por sua vez podem 

influenciar ou ser influenciados pelos secundários de acordo com a temática; os gêneros 

podem manter interdependência entre si, podem hibridizar-se, os enunciados podem 

ganhar ou perder valores de significações. Tais efeitos são possíveis de acordo com a 

maior ou menor flexibilidade possível para cada gênero discursivo. 

Entretanto, o trabalho por gênero discursivo proposto pelos PCN ainda são 

considerados desafiadores, pois além dos gêneros discursivos, recomendam o trabalho 

por projetos, esses que devem ter o objetivo compartilhado por todos os envolvidos, pois 

é necessário que o alunado conheça as características do projeto e para aderirem a ele e 

participarem de forma a se promover a aprendizagem intencional, na qual os próprios 

alunos se conscientizem dos objetivos relativos à produção e compreensão. Lopes-Rossi 

(2012) suscita questionamentos inerentes à proposta: “(i) Qual a diferença da antiga 

redação para a atual proposta de produção escrita de gêneros discursivos?; (ii) Que 

conhecimentos são necessários para a produção escrita de um gênero discursivo?; (iii) 

Como ensinar os alunos a produzirem um determinado gênero discursivo?; (iv) Como se 

desenvolveram os projetos de produção escrita bem sucedidos em sala de aula?” 

Tanto Lopes-Rossi (2012) e Passarelli (2012) constatam que o trabalho de 

produção de textos era constituído inicialmente pela tradicional na tipologia textual com 

base na narração, descrição e dissertação, como modalidades isoladas, e ambas as 

autoras apontam à escola como ferramenta inadequada do trabalho de produção de 

textos. Lopes-Rossi enfatiza: a artificialidade das situações produção, pois a redação na 

escola não se configurava um texto autêntico, de efetiva circulação social; a 

descaracterização do aluno como sujeito no uso da linguagem; o aluno escrevia para 

cumprir uma tarefa, temas propostos com pouca possibilidade de interesse dos alunos; 

falta de etapas de planejamento, organização das ideias, revisão e refacção do texto; 

atitude bastante comum do professor de comportar-se como corretor do texto do aluno 
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apenas no nível microestrutural (gramatical). 

A proposta de trabalho por gêneros discursivos dialoga com Bakhtin (1992) e 

Fiorin (2006) ao ressaltar a proposta de que: 

A partir dos anos 90, esses autores começaram a discutir a necessidade 
de um contexto de ensino e aprendizagem favorável ao desenvolvimento 
de competências ou capacidades linguageiras (falar, ouvir, escrever, ler, 
interagir) dos alunos, no qual o texto fosse estudado em seu 
funcionamento e em suas circunstâncias de produção e de circulação. 
Com esse propósito, o conceito bakhtiniano de gênero discursivo foi 
proposto como objeto do ensino de línguas, nos termos dos autores, 
como um “megainstrumento que fornece um suporte para a atividade, 
nas situações de comunicação, e uma referência para os aprendizes. 

(p.229) 

Lopes-Rossi (2012) retoma o conceito de que a língua como fenômeno sócio 

histórico, suas manifestações não podem ser dissociadas de seus falantes e de seus 

atos, esferas sociais, valores ideológicos, considerando também o contexto inserido, as 

propriedades sócio comunicativas do gênero (condições de produção, circulação, 

recepção, propósito) elementos composicionais e estilo, bem como os elementos não 

linguísticos ou extralinguísticos. Logo, os sujeitos participantes do processo de interação 

social, os alunos, aprendem que os papeis sociais devem ser aprendidos e reproduzidos 

ao longo da história o que garante a construção da consciência interativa em que um 

indivíduo seja capaz de participar desse contexto social gerando um enunciado, uma 

reação e uma resposta. 

A partir do conceito de gênero e das condições propostas pela escolas, Lopes-

Rossi elabora uma novo modelo didático a fim de contemplar a análise de gêneros, em 

um projeto de produção escrita escolar. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998, p. 88) in Lopes-

Rossi, 2012, p.238, recomendam que as sequências de atividades e de exercícios 

propostos para que os alunos cheguem ao objetivo estabelecido em um projeto de 

produção escrita sejam organizadas em módulos didáticos, definidos como sequências 

de atividades e exercícios, organizados de maneira gradual para permitir que os alunos 

possam, progressivamente, aproximar-se das características discursivas e linguísticas 

dos gêneros estudados, ao produzir seus próprios textos. (BRASIL, 1998, p. 88). Lopes-

Rossi, então, propõe um quadro síntese para o desenvolvimento de projetos que 

contemplem leitura e escrita a partir de gêneros discursivos na escola, de acordo com as 

recomendações dos PCN, que consistem em uma divisão por módulos para o 

cumprimento de um objetivo a ser alcançado por meio das sequências didáticas.  

Ainda citando os procedimentos para trabalhos com gêneros discursivos na 

escola, Lopes-Rossi (2006) aponta que o procedimento inicial deve ser o corpus com o 
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objetivo de analisar o gênero discursivo a ser estudado, as condições de produção e 

circulação do gênero em questão: quais são propriedades e finalidades do gênero 

adotado como o objeto de estudo, características verbais e não verbais, unidades 

composicionais, marcas enunciativas.  

Já ao passar da leitura para a produção, a autora afirma que a leitura dos gêneros 

produz uma determinada coleta de informações com a finalidade da primeira produção e 

em sequência, revisão e refacção de texto. Assim, em uma proposta em forma de projeto 

e sequência, o professor norteará o processo sobre aquilo que se pretende atingir com as 

produções, organizando tema e os aspectos que as produções devem ter, a partir do 

público alvo em questão, atendendo suas necessidades sob um viés sociodiscursivo 

contemplativo da leitura e produção textual em Língua Portuguesa. 

Marcuschi (2008) apresenta o texto como um resultado de uma ação linguística 

que se relaciona com o mundo no qual ele funciona por meio de vínculos estabelecidos e 

se caracteriza por uma estrutura formal, provida de significações e comunicação, além de 

uma matéria sólida com relação à sociedade, cultura e história. Trata-se, assim, de uma 

construção de mundo e não um reflexo dele. Em um contexto bahktiniano, existe uma 

refração do mundo ao passo que ele é reordenado e reconstruído por meio do texto. 

Dialogando com outros autores já citados como Fiorin (2006), Passarelli (2012) e Lopes-

Rossi (2012), a visão bahktiniana é fundamental na construção da relação entre texto e 

mundo, por meio do gênero discursivo.  

Marcuschi (2008) evidencia ainda a linguística textual definindo-a como “o estudo 

das operações linguísticas, discursivas e cognitivas reguladoras e controladoras da 

produção, construção e processamento de textos escritos ou orais em contextos naturais 

de uso.” centrando as relações interfrásticas dotadas de propriedades linguísticas que se 

relacionam entre si, na composição do texto, explicando recursos antes não explicados 

por uma única frase. De acordo com o autor, propor regras para a construção do texto e 

obter efeitos de sentido ou sequenciar conteúdos é inviável em um projeto, pois a teoria 

textual é mais heurística (método analítico usado para a resolução de problemas) o que 

se pode afirmar que vai além da gramática, estilística e ou retórica – o autor não isola as 

semelhanças e “parentescos” entre eles, mas pretende situar se um texto está em nível 

de sistema ou funcionamento dele – mas sim, ao distinguir sentido e conteúdo em que 

esse é “aquilo que se diz ou descreve ou designa no mundo” e aquele “é um efeito 

produzido pelo fato de se dizer de outra forma esse conteúdo” sendo o sentido um efeito 

de funcionamento da língua em que os usuários estão situados em contextos sociais e 

históricos específicos. 

Dessa forma, a linguística textual assume um papel importante no ensino no 
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âmbito de estudar textos, de uma maneira geral, operando como forma de observância 

ao funcionamento da língua, maior preocupação com os processos sociocognitivos e não 

no produto, estudos das propriedades gerais da língua, produção de sentido, pragmática, 

processos de compreensão e preocupações dinâmicas entre teoria e prática, 

processamento e uso de um texto. 

Em suma: o trabalho com a língua portuguesa, na perspectiva de uma 
LT, teria de se ocupar com algo mais do que o ensino e aprendizagem de 
regras ou normas de boa formação de sequências linguísticas. Trata-se 
de um estudo em que se privilegia a variada produção e suas 
contextualizações na vida diária. (Marcuschi 2008, p.42) 

Na perspectiva da enunciação, Marcuschi (2008) compara a produção de um texto 

a jogar um jogo: um conjunto de regras, espaço de manobra, jogadores; para que o jogo 

ocorra todos devem colaborar e jogar o mesmo jogo: o jogo só se dá no decorrer do jogo. 

O mesmo ocorre com os textos: emissores e receptores devem colaborar para uma 

mesma finalidade dentro de um conjunto de regras iguais. Cada remetente gera um 

enunciado dotado de sentido a ser construído, compreendido, inferido, enfim, 

determinado mutuamente, tornando a produção textual uma atividade sociointerativa.  

O autor não distingue rigidamente texto e discurso estabelecendo um contínuo 

entre ambos, complementares de fato do processo enunciativo, sendo o discurso um 

objeto do dizer, uma prática linguística codificada associada a uma prática social e um 

texto uma produção linguística que realiza uma função comunicativa ao se inserir em 

determinada prática social, desse objeto, uma ordenação de enunciados em sequência. 

Assim, texto e discurso, surge o gênero que é a prática social e prática textual-discursiva, 

pois: 

Ele opera como a ponte entre o discurso como uma atividade mais 
universal e o texto enquanto a peça empírica particularizada e 
configurada numa determinada composição observável. Gêneros são 
modelos correspondentes a formas sociais reconhecíveis nas situações 
de comunicação em que ocorrem (...) (Marcuschi 2008, p.51) 

Sendo o gênero, ainda, caracterizado por dois aspectos importantes: a gestão 

enunciativa devido à possibilidade da escolha de planos de enunciação, modos 

discursivos e tipos textuais empregáveis e a composicionalidade que se caracteriza pela 

identificação das unidades inerentes às sequências, encadeamentos e linearidade. 

Após as evidências da problemática nas aulas de leitura e produção de texto 

identificada por Antunes (2008) e ao se associar às visões de Passarelli (2012) pela 

necessidade do ludismo em aulas de língua portuguesa, leitura e produção e a 

comparação de Marcuschi (2008) aos jogos é possível fundamentar um projeto sugerido 

por Lopes-Rossi (2012) que trabalhe a partir dos gêneros discursivos em sala de aula de 
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forma a caracterizar a aplicabilidade, finalidade, objetivos e construção de sentidos e 

interação social dos textos sugeridos, apontados pela visão bahktiniana, pincipalmente, 

por Fiorin (2006). O diálogo entre os autores fundamenta a necessidade de uma 

aplicação lúdica de construção de textos dentro de uma realidade tangível aos grupos 

escolares, cada um com sua especificidade.  

 

6. RESULTADOS 

 

De uma maneira geral, o trabalho em grupo tornou-se o mais relevante na visão 

dos alunos: a aproximação, interação entre os alunos apresentou melhoras. No âmbito 

das atividades escolares, destaca-se um melhor capricho e cuidado com os trabalhos. 

A criatividade torna-se perceptível ao se avaliar os trabalhos finais. A ludicidade, 

então, foi uma grande facilitadora para a construção de todo o processo desenvolvido, 

posto que os resultados podem ser considerados satisfatórios para os anos de 

escolaridades em questão. Foi notório anseios por trabalhos diversificados para 

bimestres posteriores, ou seja, os alunos solicitaram outros trabalhos envolvendo 

ludicidade (obviamente não utilizaram esse termo, mas sim o termo “trabalho diferente”).  

Para o sexto ano, o grupo focal foi a ferramenta de coleta de dados e posterior 

análise do processo, pois de forma oral e escrita (por meio do registro) os alunos se 

colocam de forma mais aberta. A atividade História em quadrinhos foi avaliada somente 

em exposição mediante aquilo que as pessoas poderiam observar, posto que o produto 

final individual concreto gerou, nos próprios alunos, a sensação de excelência. A livre 

expressão e a produção da narrativa livre garantiu o passo inicial do trabalho para 

desinibir potencialidades criativas. Evidentemente, todas as considerações são positivas. 

É perceptível uma apresentação que sempre enaltece o trabalho realizado. Quanto ao 

modelo escrito, a concretude do trabalho demonstra a capacidade de organização, 

limpeza de folhas, encaixe dos elementos não verbais de acordo com a sequência 

narrativa de maneira satisfatória, esperada para alunos do sexto ano de escolaridade. Em 

outros casos, também foi possível perceber que ainda algumas características 

comportamentais se inseriram ao longo do processo: receio de escrever, preguiça para 

realizar tarefas de escrita e reescrita, entretanto, os resultados são satisfatórios, já que 

tais casos são considerados pequenos em um universo amplo: de 32 alunos, apenas 06 

não conseguiram concluir a História em quadrinhos. Já o lapbook, houve o registro 

escrito formal devido às avaliações em grupo. Para a elaboração avaliativa do grupo focal 

foram utilizadas as seguintes questões: Título e Identificação do assunto – etapa que 

houve realização de 100% dos grupos, e esperava-se que, na segunda questão, cada 
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grupo realizasse um resumo curto coerente com a narrativa elaborada. Todos os grupos 

realizaram tal parte da atividade com êxito. As questões subsequentes: i – Você gostou 

de fazer o trabalho? ii – Quais os materiais que vocês utilizaram? iii – O que vocês 

aprenderam com o seu trabalho? iv – Como vocês avaliam as sequências narrativas do 

texto? v – Vocês gostariam de realizar novamente esse trabalho? Recomendariam para 

outras turmas? Por quê? Houve 100% de respostas positivas quanto ao gosto por realizar 

o trabalho (o lapbook é uma construção inovadora em estrutura: é uma espécie de cartaz 

dobrável semelhante a um mini cartão) e realmente destacou-se no plano das atividades 

lúdicas. Quanto à aprendizagem, houve respostas diversas: de acordo com a narrativa 

como moral e valores, usar a criatividade, e, principalmente, o trabalho em grupo. De 

acordo com as sequências narrativas, foi possível depreender que os grupos as 

classificam como boas, e justificam com seus próprios elementos presentes, 

possibilidade de compreensão e gosto pelo gênero, principalmente, as de terror. Por fim, 

as recomendações da realização do trabalho em outras turmas foi totalmente adepta ao 

“sim”, enaltecendo a diversão em realizá-lo, e a possibilidade do trabalho em grupo.  

Já o sétimo ano o grupo focal foi o instrumento indicado para a primeira avaliação 

da atividade do gênero discursivo Entrevista por ser mais direcionada e menor. Dessa 

forma, ao assistir cada grupo e a produção gerada, o diálogo e os comentários são 

breves e pontuais. Ao terminar cada vídeo assistido, o grupo focal foi realizado para que 

não houvesse perda de registros. As perguntas utilizadas para a realização do grupo 

focal foram: Vocês gostaram de realizar as atividades? i – Qual parte você mais gostou 

dentre as etapas de produção, gravação e apresentação? ii – O que o grupo aprendeu 

com o trabalho? iii – O que o grupo considerou positivo? iv - O que o grupo considerou 

negativo? v – Se você fizesse o trabalho novamente, o que mudaria? Todos os grupos 

gostaram de participar, respostas 100% positivas. Já a parte que o grupo respondeu qual 

parte gostou mais de realizar, ficou claro que foram as gravações, devido ao uso de 

outros espaços da escola para a disciplina de produção textual, como por exemplo, a 

quadra e o laboratório de Ciências (espaços não usuais às aulas de Língua Portuguesa e 

Produção Textual). Já as considerações positivas foram diversas, porém, a ênfase do 

trabalho em grupo foi mais destacada com relação a aprender editar vídeos ou entrevistar 

pessoas. Os grupos consideraram poucos pontos negativos: apenas um grupo ressaltou 

problemas externos e determinada vergonha ao apresentar o trabalho pronto. As 

mudanças, satisfatoriamente, se deram apenas com os temas das entrevistas. Já o filme, 

devido ao processo ser bem mais longo, foi necessário rememorar as etapas mais 

distantes, principalmente a produção das ideias. Assim, o questionário feito auxiliou na 

avaliação das percepções e a leitura por meio dos gráficos facilitou o entendimento. 
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Quanto às apresentações, a maioria considerou excelente exibir o trabalho, 

porém, a exposição trouxe um pouco de insegurança a alguns. Em uma suma final os 

grupos consideraram o trabalho do filme como excelente.  

 

GRÁFICO 1 – Quanto à participação no projeto 

 

 

(100%) Gostei de Participar (0%) Indiferente (0%) Não gostei de participar 

 

GRÁFICO 2 – Quanto à participação do grupo no projeto 
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Quanto à participação, as porcentagens indicam que a maioria da turma gostou de 

participar, em dados positivos, em quantitativos maiores nos itens excelente e boa. O 

projeto teve adesão dos alunos, por vontade própria, interesse em participar. 

 

GRÁFICO 3 – Quanto às etapas de produção de texto (roteiro e sinopse) – 

elaboração das ideias 

 

Gráfico 3.1 – Quanto ao interesse em participação nessa etapa 

 

 

 

Gráfico 3.2 – Quanto ao grau de dificuldade 
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Os índices caem um pouco quanto às etapas de produção e gravação, pois houve 

mudanças em sequências narrativas de um grupo por diversas vezes e houve dificuldade 

em gravar por vários dias, em espaço curto de tempo pelo ambiente escolar. A produção 

textual é a atividade mais comum, feita em sala de aula e o primeiro passo para a 

produção do filme, exigindo a exposição das ideias e a criatividade. A escrita é realizada 

com êxito, apesar de conter as dificuldades linguísticas e a primeira dificuldade do 

trabalho em grupo. Seguir a norma do gênero discursivo sinopse, elaborar um roteiro, 

gerou em sala, para os grupos um brainstorming e alguns ainda demonstraram 

dificuldade em sintetizar e outros, em assimilar ou aceitar as ideias. 

 

GRÁFICOS 4 – Quanto às etapas de gravação 

 

4.1 – Quanto ao ineteresse em participar dessa etapa 

 

 

4.2– Quanto ao grau de dificuldade 
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Já a etapa de gravação, apesar de ser a atividade lúdica, trouxe inúmeras 

dificuldades em sua conclusão: erros, risos, falta de concentração, repetições, problemas 

externos, exaustão, obtenção e montagem do figurino e cenário, foram as que causaram 

maior impacto, pois, de fato, os alunos não imaginaram ser complexa a elaboração de 

uma cena. A divisão de opiniões das duas etapas, em suma, surge em função das 

dificuldades aparentes. 

 

GRÁFICOS 5 – Quanto às etapas de apresentação 

 

5.1 – Quanto ao interesse em participar dessa etapa 

 

 

 

5.2 – Quanto ao grau de dificuldade 
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A apresentação foi excelente: resposta citada pela maioria, entretanto, regular em 

grau de dificuldade. Ao externar o filme, muitos alunos foram tomados pelo sentimento de 

vergonha, o que coube ao professor proferir palavras de motivação, superação ainda 

necessárias quanto à formação dos discentes.  

 

GRÁFICO 6 – O produto final feito pelo grupo 

 

Gráfico 6.1 – Sequências narrativas e enredo da trama, elementos da narrativa: tempo, 

espaço, personagens) 

 

 

 

Gráfico 6.2 – Cenas, figurino, som, diálogos; 
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Em resposta a produção das tramas, os grupos consideraram positivas em sua 

maioria nos itens excelente e boa o que realmente procede: ambos os filmes elaborados 

cumprem com as sinopses e roteiros estabelecidos, em sequências narrativas que 

possuem início, meio e fim, problema, conflito e clímax, bem detalhados. Quanto aos 

elementos da narrativa, é possível identifica-los, tanto no texto, quanto no filmes. Cabe 

ressaltar que a ficção foi empregada satisfatoriamente por ambos os grupos. Já quanto à 

cena, figurino, som e diálogos, os alunos divergem em opiniões, uma vez que, as maiores 

dificuldades surgiram nas etapas de gravação. Ainda assim, pode-se considerar uma 

resposta positiva frente ao trabalho. Ao associar o filme, a ideia inicial e o texto sinopse, 

tornou-se perceptível que a produção da narrativa teve grande êxito, ou seja, a 

construção escrita dentro do gênero discursivo narrativo foi alcançado pelos alunos. 

 

 

7. CONCLUSÃO PARCIAL 

 

A realização do projeto Ludicidade e Produção textual por meio do gênero 

discursivo: narrativas nos anos finais do ensino fundamental permitiu aquisição de 

conhecimento, exploração da criatividade, desafio das capacidades dos alunos, bem 

como, despertou o interesse em sua continuidade. Importante destacar as sequências, 

procedimentos e etapas e a singularidade de cada momento: as dificuldades existentes e 

a possibilidade de superá-las, a realização do trabalho em grupo, solução de conflitos, 

enfim, as habilidades não cognitivas que trazem um aprimoramento das relações sociais, 

atitudes e valores comportamentais que serão aplicados dentro e fora da escola, na vida 

de cada discente. A participação nas aulas se intensificou durante as atividades do 

projeto e o rendimento dos alunos foi considerado satisfatório para os bimestres. 

A inovação e criatividade são características necessárias para o estímulo à 

produção textual porque permitem a experimentação, a exposição do pensamento, a 

transposição de ideias em palavras, em realidades distintas e a ludicidade interfere no 

processo de maneira construtiva: para este projeto, a realização das gravações de 

entrevistas e filmes, e a produção ilustrada das narrativas por meio das histórias em 

quadrinhos e os lapbooks, auxiliou o processo da construção escrita, observadas a 

lógica, as sequências narrativas, escrita e reescrita dos textos, a criação. O processo de 

produção por etapas teve grande êxito e gerou produções textuais com melhor qualidade, 

pois, ao avaliar as narrativas, ficou evidente a melhora da qualidade dos textos 

produzidos. 

Certamente, o cotidiano escolar e a vida de cada discente envolvido, passará por 
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mudanças. É necessário um início, dado o exemplo da proposta do trabalho com o 

gênero entrevista e daí surge um despertar por parte dos alunos que solicitaram a 

continuidade para o trabalho das narrativas por meio do filme. As intenções e relações se 

modificam quando surge o interesse, o objetivo de se construir e agregar conhecimentos. 

Portanto, a constituição de um projeto como esse, demonstra uma possibilidade 

para um docente desenvolver práticas, projetos, processos que irão cativar o alunado, 

gerar um bom desempenho em atividades e posteriormente bom rendimento de acordo 

com a disciplina em questão e ainda, demonstrar à comunidade escolar novas maneiras 

de se realizar um trabalho plausível que traga um valor significativo a ser aplicado as 

suas práticas e interações sociais, perpassando os limites de pelo que se compreende 

por simples atividades escolares. Quanto às competências e habilidades das disciplinas 

de Produção Textual e Língua Portuguesa, o emprego da ludicidade a partir dos gêneros 

discursivos trouxe vivência aos alunos de como a língua opera em valores concretos e 

abstratos nas esferas sociais e assim, a importância de se aprender a ler e escrever bem, 

configurando o aprendizado da comunicação, interação e expressão por meio dos 

mecanismos linguísticos. 
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APÊNDICE 1 – Planos de aula de aplicação das atividades para o 6º ano do Ensino 
Fundamental 

 

 

 

Plano de Aula – História em quadrinho I 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

02 h/a 

Apresentar as 

características do 

gênero discursivo; 

Leitura e 

interpretação do 

texto. 

Texto verbal e não 

verbal do HQ; 

Balões, tempo e 

lugar; legenda; 

Onomatopeias. 

Leitura e 

intepretação do 

texto “Coisa de 

Criança” de Ziraldo. 

Avaliar o que os 

alunos já conhecem 

sobre o gênero; 

Avaliar o potencial 

interpretativo dos 

alunos. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: Primeiramente haverá uma exposição de maneira generalizada 

através de conversa com os alunos a fim de explicar em que consiste História em 

quadrinhos, exemplificando e perguntando quais eles conheciam, como eram essas 

histórias, do que eles mais se lembravam e solicitar que eles lembrem algum trecho do 

enredo. 

2 – Exercícios propostos: Atividade de leitura e interpretação de história em quadrinhos 

com questões discursivas 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, livro didático.  

 

Metodologia de aula: Por meio do que os próprios alunos lembraram, foram abordadas 

as principais características do gênero História em quadrinhos, mostrando os recursos 

visuais, a diagramação, os balões, o texto, como o texto é estruturado, os diálogos, a 

pontuação, as onomatopeias. Posteriormente foi feita a leitura em conjunto do texto, as 

questões interpretativas foram propostas e ao final da aula, corrigidas. Foi possível um 

contato com o gênero discursivo a ser trabalhado bem como realizar um nivelamento 

entre os alunos que mais tiveram interesse e os que menos tiveram. 
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Plano de Aula – História em quadrinho II 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

02 h/a 

Propor a atividade 

de produção do HQ; 

Mostrar trabalhos já 

feitos; 

Rascunhar textos; 

Verificar dúvidas 

ortográficas. 

Texto verbal e não 

verbal do HQ; 

Balões, tempo e 

lugar; legenda; 

Onomatopeias;  

Diagramação. 

Confecção da 

diagramação nas 

folhas; 

Elaboração do texto 

rascunho. 

Avaliar limpeza de 

folha, espaços, 

capricho; 

Avaliar escrita 

quanto à ortografia, 

acentuação e 

pontuação. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: Convidar os alunos a produzir seu próprio texto, expondo suas ideias, 

sua criatividade, permitindo ao discente, escrever sobre qualquer tipo de tema. 

Posteriormente, mostrar alguns trabalhos de historia em quadrinhos já produzidos: por 

outros alunos e alguns profissionais, conhecidos por eles pelo comércio. 

2 – Exercícios propostos: Atividade de diagramação nas folhas, produção de texto em 

rascunho. 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, réguas, livro didático.  

 

Metodologia de aula: Atividade de diagramação nas folhas, fazendo os quadrados e 

retângulos nos quais serão inseridos os textos verbais e não verbais. Todos os trabalhos 

foram organizados num total de vinte diagramas. Antes de utilizar cada diagrama, Cada 

aluno iria escrever em seu próprio caderno um texto rascunho, antes de utilizar as folhas 

da história em quadrinhos para que possíveis desvios gramaticais fossem corrigidos. 

Cada rascunho foi dividido em vinte partes com a finalidade de não faltar nem sobrar 

nenhum quadrado nas folhas originais. As atividades se iniciaram em sala com a 

proposta de término na aula seguinte. O maior cuidado a ser tomado foi o recolhimento 

das folhas da HQ pelo professor para não houvesse problemas posteriores. 
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Plano de Aula – História em quadrinho III 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

02 h/a 

Reescrever textos; 

Selecionar moldes 

de balões da HQ; 

Construir textos 

não-verbais. 

 

Texto verbal e não 

verbal do HQ; 

Balões, tempo e 

lugar; legenda; 

Onomatopeias;  

Diagramação. 

Reescrita de textos; 

Correção do texto 

rascunho; 

Produção de texto 

não verbal. 

Avaliar escrita 

quanto à ortografia, 

acentuação e 

pontuação. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: Convidar os alunos a produzir o texto não verbal por meio da mostra 

de desenhos já feitos. Explicar para o aluno a importância de se produzir um livro e qual é 

o papel do autor nesse processo. 

2 – Exercícios propostos: Reescrever textos corrigidos, organizar informações em textos 

não verbais; 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, réguas, materiais de pintura, livro 

didático.  

 

Metodologia de aula: Atividade de confecção da produção final do aluno começa a 

ganhar um corpo. Após a correção de cada texto (após ter verificado cada caderno) cada 

um começa a reescrever seu texto nas folhas em que se encontra a diagramação já feita. 

É necessária nessa fase uma maior explicação quanto ao tamanho de cada balão, 

tamanho de letra e desenhos a ser colocado em cada parte. Posteriormente, orientar os 

alunos quanto à ilustração para que não se manchem ou sujem as folhas. 
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Plano de Aula – História em quadrinho IV 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

02 h/a 

Produzir título; 

Produzir texto não 

verbal em síntese 

(capa); 

Produzir resumo; 

Enfatizar a autoria. 

Texto verbal e não 

verbal do HQ; 

Balões, tempo e 

lugar; legenda; 

Onomatopeias;  

Diagramação. 

Escrever título e 

resumo; 

Produção de texto 

não verbal. 

Avaliar potenciais 

de síntese, 

Criatividade de 

títulos. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: Dizer ao aluno o quanto um autor se torna importante ao divulgar sua 

própria produção, bem como, a necessidade do resumo e do título em uma capa bem 

elaborada como um convite a uma leitura. 

2 – Exercícios propostos: Reescrever um título para o texto, escrever um resumo bem 

curto sobre o enredo da história criada, criar uma capa com um texto não verbal que 

resumisse toda a história; 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, réguas, materiais de pintura, livro 

didático.  

 

Metodologia de aula: A atividade final enfatiza a criação dos resumos para que o próprio 

aluno possa identificar em sua própria história, aquilo que ele mesmo foi capaz de 

produzir. É feito um resumo bem curto do enredo da história identificando o assunto, uma 

capa com um desenho que possa resumir parte do enredo (ou todo ele) e um título para a 

história, estimulando a criatividade. A atividade se conclui nesse último momento após 

verificação dos retoques finais de pintura, limpeza das folhas. Conforme os alunos vão 

terminando e entregando, num momento inicial, o trabalho é exposto a todo o restante da 

turma. 

 

 

 



41 
 

Plano de Aula – LAPBOOK I 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

02 h/a 

Apresentar as 

características do 

gênero discursivo; 

Leitura e 

interpretação do 

texto. 

 

Texto verbal; 

Elementos da 

narrativa; 

Partes do enredo. 

Leitura e 

intepretação do 

texto “As formigas” 

de Luiz Vilela. 

Avaliar o que os 

alunos já conhecem 

sobre o gênero 

narrativo; 

Avaliar o potencial 

interpretativo dos 

alunos. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: O texto narrativo traz um universo bastante ficcional em sua 

constituição: uma relação de amizade entre um personagem e animais. O objetivo é 

enfatizar esse universo ficcional, característico dos textos literários, no qual os alunos 

deverão adentrar para a produção escrita de um texto narrativo longo, envolvendo todos 

os elementos e características de enredo. 

2 – Exercícios propostos: Atividade de leitura e interpretação da narrativa ficcional com 

questões discursivas. 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, texto copiado.  

 

Metodologia de aula: O trabalho inicial para o contato com uma narrativa mais extensa 

se deu pela leitura, interpretação e assimilação das sequências narrativas, descritivas e 

conversacionais que o texto apresenta. A identificação dos elementos ficcionais também 

foi interpretada facilmente devido aos elementos cotidianos lidos e os vivenciados, além 

do vocabulário simples que o texto apresenta. Posteriormente, identificar os elementos da 

narrativa e as partes do enredo também por vias orais e escrita trouxe maior apropriação 

de saberes para que se entenda uma sequência coerente – com base em diálogos e 

exemplos pelos alunos mencionados por meio da associação entre outros gêneros tais 

como séries, filmes, mangás, desenhos animados – do texto em questão. 
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Plano de Aula – LAPBOOK II 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

02 h/a 

Apresentar as 

características do 

gênero discursivo; 

Leitura e 

interpretação do 

texto. 

 

 

Texto verbal; 

Elementos da 

narrativa; 

Partes do enredo. 

Leitura e 

intepretação do 

texto “As formigas” 

de Luiz Vilela; 

Exercícios 

interpretativos 

propostos; 

Produção textual. 

Avaliar o potencial 

interpretativo dos 

alunos; 

Avaliar a produção 

escrita e associação 

à proposta. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: O texto narrativo traz um universo bastante ficcional em sua 

constituição: uma relação de amizade entre um personagem e animais. O objetivo é 

enfatizar esse universo ficcional, característico dos textos literários, no qual os alunos 

deverão adentrar para a produção escrita de um texto narrativo longo, envolvendo todos 

os elementos e características de enredo. 

2 – Exercícios propostos: Atividade de leitura e interpretação da narrativa ficcional com 

questões discursivas. 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, texto copiado.  

 

Metodologia de aula: O trabalho inicial para o contato com uma narrativa mais extensa 

se deu pela leitura, interpretação e assimilação das sequências narrativas, descritivas e 

conversacionais que o texto apresenta. A identificação dos elementos ficcionais também 

foi interpretada facilmente devido aos elementos cotidianos lidos e os vivenciados, além 

do vocabulário simples que o texto apresenta. Posteriormente, identificar os elementos 

das narrativas e as partes do enredo também por linguagens orais e escritas trouxe maior 

apropriação de saberes para que se entenda uma sequência coerente – com base em 

diálogos e exemplos pelos alunos mencionados por meio da associação entre outros 

gêneros tais como séries, filmes, mangás, desenhos animados – do texto em questão.  
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Plano de Aula – LAPBOOK III 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

06 h/a 

Construir lapbook; 

Produzir textos; 

Verificar dúvidas 

ortográficas. 

 

 

Texto verbal e não 

verbal do lapbook; 

Sequências 

narrativas, 

descritivas e 

conversacionais; 

Texto e título 

Confecção da dobra 

diagramação do 

cartaz; 

Elaboração do texto 

rascunho; 

Elaboração das 

partes do lapbook. 

Avaliar limpeza de 

folha, espaços, 

capricho; 

Avaliar escrita 

quanto à ortografia, 

acentuação e 

pontuação. 

Avaliar processos 

de produção. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: Convidar os alunos a produzir seu próprio texto, expondo suas ideias, 

sua criatividade, permitindo ao discente, escrever sobre qualquer tipo de tema. 

Posteriormente, apresentar uma proposta inovadora, diferente e sem muitas fontes de 

pesquisa e trabalhos já feitos, enaltecendo a possibilidade da imaginação, criação, 

invenção e criatividade. 

2 – Exercícios propostos: Atividade de diagramação nas folhas, produção de texto em 

rascunho, elaboração de título e molde do lapbook, produção de capa, margens, 

ilustrações. 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, réguas, canetas de cor, cola, 

tesoura, materiais de pintura, papéis diversos. 

 

Metodologia de aula: A turma foi dividida em grupos de trabalho para a produção do 

lapbook. Houve assim, a atividade de dobra e diagramação dos cartazes, fazendo a 

dobra do cartaz posicionado na horizontal, juntando as extremidades de forma que ele se 

assemelhasse a uma janela com abas laterais e uma abertura divisória ao centro. A 

diagramação seria definida a critério de cada grupo, posteriormente, após a construção 

do texto e a disposição das imagens (desenhadas ou trazidas). Assim, os grupos se 

reuniram e iniciaram a produção textual em rascunho, obedecendo ao critério de o texto 

ser uma narrativa (obviamente, atentando para o emprego de todos os elementos e fases 

de enredo) e totalmente ficcional, assemelhando-se a fábulas, contos de fadas, histórias 

de terror, contos maravilhosos e contos de suspense e aventura.  



44 
 

Para que o texto se enriquecesse em uma construção lúdica, original, inovadora e 

participativa do grupo, não foram mencionados outros textos pertencentes aos gêneros 

discursivos em questão, deixando cada grupo de trabalho livre para a produção que 

ousasse construir. Para cada finalização de construção escrita, uma correção ortográfica 

e uma leitura avaliadora das sequências eram feitas para que o texto ficasse correto. 

Somente após a finalização da etapa da parte escrita em rascunho e reescrita do texto a 

etapa de produção do cartaz se iniciaria. 

Quanto às margens, foi utilizado o durex em cores diferentes para a separação 

das partes: as abas e a parte central, de forma a dispor nas partes internas do cartaz, os 

textos e as imagens, ora trazidas ora desenhadas. O texto pronto pode ser dividido em 

partes sem ferir a ordem lógica da leitura: da esquerda para a direita e de cima para 

baixo, ou então, posicionado de forma inteiriça. Para uma certa ilustração do texto e 

aparência diferente que o lapbook pode apresentar, os recursos de dobras de papéis em 

ordens aleatórias foi utilizado. Já o texto não verbal foi disposto ao longo do cartaz de 

forma a ilustrar um todo ou partes específicas do texto, sem necessariamente a imagem 

estar próxima à parte que ilustra. Na parte externa do cartaz, foram utilizadas ilustrações 

associadas ao texto, de forma a criar a coerência entre texto uma prévia da estória a ser 

narrada. Recursos como colagem de papeis, tecidos, durex, glitter, folha emborrachada, 

texturas foram utilizados a critério estabelecido pelo grupo. A cada parte da etapa da 

ilustração os grupos iam associando as alocações que as imagens poderiam receber.  

A etapa da confecção do cartaz ultrapassou o tempo limite de 2h/a da disciplina, 

levando assim, 6h/a o que resulta em três semanas de produção. É relevante ressaltar 

que o trabalho permaneceu sob guarda do professor para que o processo não fosse 

prejudicado em função de desvios comportamentais. A partir daí, habilidades não 

cognitivas como trabalho em grupo, responsabilidade, união, capricho e obediência às 

normas e etapas de trabalho foram relevadas. 
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Plano de Aula – LAPBOOK IV 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

02 h/a 

Apresentar o 

lapbook; 

Interpretar textos 

entre os grupos; 

Avaliar etapas de 

produção, texto e 

trabalho final. 

 

 

Texto verbal e não 

verbal do lapbook; 

Sequências 

narrativas, 

descritivas e 

conversacionais; 

Elementos da 

narrativa e partes 

do enredo; 

Apresentação oral 

da produção; 

Associação da 

produção e 

conteúdos sobre 

narrativas; 

Exibição. 

Avaliar produção 

escrita e do cartaz; 

Avaliar as 

percepções dos 

alunos. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: A produção do lapbook despertou bastante curiosidade por parte do 

alunado sobre o que poderia resultar. Os grupos se reuniram novamente com o lapbook 

já construído para realizar a apresentação do próprio trabalho e assistir à dos outros 

grupos. 

2 – Exercícios propostos: Atividade oral de apresentação, associação entre texto e 

narrativas, auto avaliação do grupo pelo processo. 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lapbooks.  

 

Metodologia de aula:  Após reunir os grupos, cada um portando seu trabalho, cada 

grupo fez uma apresentação oral do que foi escrito e confeccionado: em primeiro 

momento, os recursos artísticos empregados – dobras, cores, recursos, papéis, como 

foram ordenados os textos não verbais, o que cada figura representava – posteriormente, 

o texto produzido, enfatizando as sequências narrativas, as associações com os 

elementos da narrativa e as partes do enredo. A apresentação foi feita em sala de aula. 

Posteriormente, cada grupo fez uma auto avaliação de todo o processo em forma de 

grupo focal. 
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APÊNDICE 2 – Planos de aula de aplicação das atividades para o 7º ano do Ensino 

Fundamental 
 

 

Plano de Aula – Entrevista I 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

02 H/a 

Apresentar o gênero; 

Identificar 

características 

textuais da 

entrevista; 

Identificar 

modalidades do 

discurso; 

Interpretar o texto. 

Gênero textual 

entrevista; 

Pontuação; 

Organização do 

discurso;  

 

 

 

Leitura e 

interpretação do 

gênero; 

“Entrevista com 

Laerte” 

Produção de frases 

interrogativas e 

afirmativas. 

Avaliar capacidade 

interpretativa, 

Avaliar identificação 

de pontuação; 

Avaliar a 

identificação do 

discurso. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: Perguntar ao aluno se ele tem costume de assistir algum telejornal ou se ele já 

leu alguma entrevista de revistas que trazem as conhecidas fofocas de artistas ou ainda, se já 

assistiu a algum programa em estilo de talk show ou jogo de perguntas e respostas. Ao aguardar 

as respostas introduzir o gênero entrevista fazendo uma delimitação quando ao tópico 

apresentado sobre perguntas e respostas. 

2 – Exercícios propostos: Fazer a leitura e a interpretação do texto “Entrevista com Laerte” do 

próprio livro didático identificando a temática, os elementos de pontuação utilizados ao longo do 

texto, perguntas e respostas, fala do entrevistador, fala do entrevistado. 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, livro didático e caderno de anotações. 

 

Metodologia de aula: Após a sensibilização, foi apresentado o gênero entrevista aos alunos, com 

características e finalidades específicas. Antes da produção da entrevista é necessária uma leitura 

para que se compreenda o propósito do gênero. Foi feita a leitura silenciosa pelos alunos e 

posteriormente uma leitura acompanhada pelo professor para que houvesse a ênfase na 

entonação de acordo com a pontuação. O assunto pontuação foi revisto, bem como, discurso 

direto e indireto. Posteriormente alguns exercícios propostos pelo livro didático foram realizados e 

corrigidos. 
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Plano de Aula – Entrevista II 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

02 h/a 

Propor produção escrita; 

Verbalizar aspectos de 

pontuação e discurso; 

Verbalizar verbos discendi; 

Reparar dificuldades 

ortográficas recorrentes 

 

Gênero textual 

entrevista; 

Pontuação; 

Organização do 

discurso;  

Verbos discendi. 

 

 

Produção 

escrita de um 

texto que 

pertença ao 

gênero 

entrevista 

empregando 

conceitos 

estudados 

Avaliar texto 

de produção, 

Avaliar 

inserção 

pontuação e 

verbos 

discendi. 

Avaliar a 

identificação 

do discurso. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: Propor uma atividade em grupo em que os alunos poderiam produzir textos de 

forma tradicional (escrita) e de forma lúdica (vídeo) na qual houvesse uma simulação de entrevista 

entre pessoas ou personagens para mostrar os problemas e ou necessidades da escola, utilizando 

espaços externos da sala de aula para as gravações. 

2 – Exercícios propostos: Produzir um texto pertencente ao gênero entrevista utilizando alguns 

conteúdos estudados como pontuação, discurso e verbos discendi. O texto deveria ser produzido 

coletivamente com a proposta de encenação e simulação da entrevista posterior. Além da 

produção do gênero entrevista, cada situação a ser mostrada em vídeo deveria ser descrita, em 

forma de planejamento ao que seria gravado posteriormente.  

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, livro didático e caderno de anotações. 

 

Metodologia de aula: A proposta da produção em equipe foi comentada e a sala organizada em 

quatro grupos para a produção do texto. Foi feita uma breve revisão sobre pontuação e discurso. 

Em contato com as aulas de Língua Portuguesa, foi inserido no trabalho o conteúdo de verbos, 

neste caso, os verbos discendi para a elaboração das perguntas, respostas, e fragmentos 

narrativos dos textos. O texto do gênero discursivo entrevista foi produzido primeiro e o segundo 

texto foi sendo construído mediante ideias que iam surgindo por parte dos próprios alunos. 
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Plano de Aula – Entrevista III 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

03 h/a 

Produzir vídeo; 

Verbalizar a 

situação do 

gênero entrevista; 

Interpretar cenas; 

 

Gênero textual 

entrevista; 

Pontuação; 

Organização do 

discurso;  

Verbos discendi. 

Produção do vídeo a 

partir do texto que 

pertença ao gênero 

entrevista, escrito em 

sala de aula 

previamente. 

Avaliar texto de 

produção do vídeo 

conforme 

planejamento; 

Avaliar vídeo 

produzido pelos 

alunos 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: A sensibilização desta etapa do trabalho consistiu no uso da 

ludicidade: o professor convoca não os alunos, mas sim, os repórteres, entrevistadores e 

entrevistados a um dia de trabalho para que fossem feitas as abordagens sobre 

problemas e necessidades de uma escola da comunidade local, em que cada equipe de 

produção deveria assumir seu local de trabalho. 

2 – Atividades propostas: Produzir o vídeo da entrevista com entrevistador, entrevistado e 

um câmera, mediante a proposta dos textos escritos já realizados em sala de aula. 

 

Recursos: Textos produzidos, câmeras, materiais lúdicos de apoio diversos, cabos usb, 

projetor computador e tela. 

 

Metodologia de aula: Após a sensibilização, os alunos (em grupos) se moveram para 

cada local definido previamente para a montagem da filmagem a ser produzida. 

Entrevistador e entrevistado posicionam-se onde devem realizar a leitura de fragmento de 

apoio ou parte do texto já decorado em frente da câmera. Caso houvesse necessidade 

de troca de cenário e ou local de gravação, o grupo poderia se deslocar até onde fosse 

necessário. Ao término de cada gravação, cada grupo iria trazendo sua câmera e o vídeo 

sendo retirado para um computador e armazenado para a mostra posterior. O texto 

planejado e as perguntas feitas em sala (ou a parte escrita do trabalho) não deveriam ser 

alterados para a gravação, entretanto, houve alguns improvisos nos atos das cenas que 

não interferiram no sentido original. 

 



49 
 

Plano de Aula – Entrevista IV 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

03 h/a 

Exibir vídeos; 

Comparar texto 

escrito e vídeo; 

Apresentar opiniões 

dos trabalhos; 

Avaliar percepções 

dos alunos em todo 

o processo; 

Gênero textual 

entrevista; 

Pontuação; 

Organização do 

discurso;  

Verbos discendi. 

Assistir ao vídeo de 

cada grupo; 

Emitir opiniões 

construtivas; 

Avaliar todo o 

processo;  

Avaliar texto e 

vídeo por meio da 

opinião; 

Avaliar percepções 

dos alunos por 

grupo focal; 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: A turma foi divida em grupos para que houvesse novamente a 

interação e participação de cada grupo em seu trabalho por auto avaliação e participação 

construtiva no trabalho de outra equipe, para que todo o processo pudesse ser discutido 

pela turma e observado pelo professor. 

2 – Atividades propostas: Assistir a cada vídeo, responder a um grupo focal emitindo 

opiniões. 

 

Recursos: Textos produzidos, materiais lúdicos de apoio diversos, cabos usb, projetor, 

computador e tela. 

 

Metodologia de aula: Cada grupo pode assistir seu próprio vídeo e o vídeo produzido 

pelos outros grupos. A participação foi crucial: cada um poderia avaliar todo o processo 

por meio da livre opinião pessoal e também de seis questionamentos propostos em um 

grupo focal e, para evitar comentários que desviassem o foco da proposta do trabalho, o 

grupo focal foi guiado a partir de questionamentos estabelecidos para todos. Houve a 

discussão e a formalização de consensos dos grupos em forma de resposta (escrita). 
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Plano de Aula – FILME I 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

02 h/a 

Apresentar o 

gênero; 

Identificar 

características da 

narrativa; 

Identificar 

modalidades do 

discurso; 

Interpretar o texto. 

Gênero narrativo; 

Elementos da 

narrativa; 

Organização do 

discurso;  

Conceito: cena. 

 

Leitura e 

interpretação de 

fragmento do texto: 

“O menino” de Lygia 

Fagundes Telles 

Produção de frases 

e diálogo. 

Avaliar capacidade 

interpretativa, 

Avaliar 

entendimento sobre 

narrativas; 

Avaliar a 

identificação do 

discurso. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: Perguntar ao aluno qual é o tipo de filme que ele gosta de assistir, se 

ele gostaria de ser ator, qual parte da produção de um filme ele gostaria de participar por 

meio do diálogo. Introduzir o fragmento do texto “O menino” que narra uma sequência 

narrativa e conversacional entre mãe e filho no cinema. 

2 – Exercícios propostos: Fazer a leitura e a interpretação do texto “O menino” do próprio 

livro didático identificando a temática, elementos da narrativa, elementos descritivos da 

imagem presente no livro didático, marcas de fala, como as falas estão organizadas, o 

que se entende pela sequência e o que se entende por cena. 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, livro didático e caderno de 

anotações. 

 

Metodologia de aula: Após a sensibilização, retomar a ideia da produção de um filme, 

em que os alunos podem criar, desenvolver a partir de textos, uma encenação gravada, 

ilustrando o texto em uma produção lúdica e diferente. O fragmento “O menino” auxilia já 

pelo contexto, construção escrita. Faz-se necessário, assim, a leitura e interpretação do 

texto, bem como, correção dos exercícios propostos para essa etapa. Após atividade 

inicial, a turma foi dividida em dois grandes grupos para a produção do filme e ficaram 

estabelecidos dois gêneros: um grupo com um filme de aventura, suspense e terror e o 

outro grupo com um filme de comédia (atendendo à solicitação do grupo). 
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Plano de Aula – FILME II 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

04 h/a 

 Propor produção 

escrita; 

 Produzir gênero 

textual roteiro; 

 Produzir gênero 

textual sinopse; 

 Roteiro; 

 Sinopse; 

 Narrativa. 

Produção escrita de 

dois textos que 

sirvam de base para 

a produção d filme. 

Avaliar texto de 

produção, 

 

 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: Propor as atividades em grupo em que os alunos poderiam produzir 

textos de forma tradicional (escrita) e de forma lúdica (vídeo) na qual houvesse o encaixe 

de uma narrativa como sequência. Cada grupo então, já era apelidado sob o título 

escolhido e sua respectiva função: ator, roteirista, diretor, câmera e não mais aluno, bem 

como toda a sala já chamada de set de gravação, camarins, dentre outros, pois, o 

objetivo de instituir a ludicidade era crucial para a construção do ambiente favorável ao 

trabalho. 

2 – Exercícios propostos: Produzir um texto pertencente ao gênero roteiro e um texto que 

pertença ao gênero sinopse. 

 

Recursos: Quadro, folhas, canetas, lápis, borrachas, livro didático e caderno de 

anotações. 

 

Metodologia de aula: A proposta da produção em equipe foi comentada e a sala 

organizada dois grandes grupos para a produção do texto. A proposta é: a partir da 

produção de textos curtos, uma base para uma narrativa encenada longa seria 

construída, e essa sequência narrativa sim, gravada em forma de um filme. Os grupos se 

reuniram para produzir textos, já tendo em vista que os espaços inerentes ao colégio 

apenas que seriam utilizados para a gravação do filme. 
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Plano de Aula – FILME III 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

10 h/a 

Produzir vídeo; 

Inserir a sequência 

narrativa; 

Interpretar cenas; 

 

 

Narratividade; 

Elementos da 

narrativa; 

Enredo; 

Textos ficcionais. 

 

Produção do vídeo 

a partir do texto 

base 

Avaliar associação 

da produção final ao 

texto base conforme 

planejamento; 

Avaliar vídeo 

produzido pelos 

alunos. 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: A sensibilização desta etapa do trabalho consistiu no uso da 

ludicidade: o professor já chega ao set de gravação, e orienta aos atores e atrizes, 

câmeras, roteiristas que assumam seus postos de trabalho e pontos de gravação.  

2 – Atividades propostas: Produzir os vídeos do filme com personagens, cenários, 

figurinos, um câmera, dos textos escritos em sala de aula. 

 

Recursos: Textos produzidos, câmeras, materiais lúdicos de apoio diversos, cabos usb, 

projetor, computador e tela. 

 

Metodologia de aula: Após a sensibilização, os alunos (em grupos) moveram-se 

para cada local definido previamente para a montagem da filmagem a ser produzida. 

Com o auxílio de um roteirista, a partir das ideias elaboradas em roteiro e na sinopse da 

narrativa, os grupos realizavam as atividades. Assim, essa sequência se repetiu por 4 

dias, sendo cada dia 2h/a semanais, durando um mês a etapa das gravações. Cada 

grupo era responsável por seu material de figurino a ser utilizado, por sua câmera e pen 

drive para guardar os arquivos. É relevante ressaltar que o trabalho permaneceu sob 

guarda de cada grupo, sendo a postagem e divulgação proibidas para que o processo 

não fosse prejudicado em função de desvios comportamentais e possíveis problemas 

sociais. A partir daí, habilidades não cognitivas como trabalho em grupo, 

responsabilidade, união, capricho e obediência às normas e etapas de trabalho foram 

relevadas. 
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Plano de Aula – FILME IV 

 

H/A Objetivos Conteúdos Atividades Avaliação 

04 h/a 

Exibir vídeos; 

Comparar texto escrito e 

vídeo; 

Apresentar opiniões dos 

trabalhos; 

Avaliar percepções dos 

alunos em todo o processo; 

Narratividade; 

Elementos da 

narrativa; 

Enredo; 

Textos ficcionais. 

Assistir ao vídeo 

de cada grupo; 

Emitir opiniões 

construtivas; 

Avaliar todo o 

processo;  

Avaliar texto 

e vídeo por 

meio da 

opinião; 

Avaliar 

percepções 

dos alunos 

por grupo 

focal; 

 

Desenvolvimento 

1 – Sensibilização: A turma foi reunida, inicialmente em sala para que os vídeos 

pudessem ser assistidos para que houvesse interação e participação de cada grupo em 

seu trabalho por auto avaliação e participação construtiva no trabalho de outra equipe, 

para que todo o processo pudesse ser discutido pela turma, editado e observado pelo 

professor. 

2 – Atividades propostas: Assistir a cada vídeo, responder a um questionário pessoal 

ressaltando opiniões e comentários sobre o trabalho realizado por seu grupo. 

 

Recursos: Textos produzidos, materiais lúdicos de apoio diversos, cabos usb, projetor, 

computador e tela. 

 

Metodologia de aula: Cada grupo pode assistir seu próprio vídeo e o produzido pelo 

outro grupo. A participação foi crucial: cada um poderia avaliar todo o processo por meio 

da livre opinião pessoal que deveriam ser assinaladas e também de espaços propostos 

para livre opinião, reunidos em um questionário individual. Houve a discussão e a 

formalização de consensos dos grupos em forma de resposta (escrita). 
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APÊNDICE 3 – Projeto de pesquisa e autorização 
 

 

 
 

COLÉGIO PEDRO II 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE – 2015 – ÁREA III – PORTUGUÊS 
COORDENADORA: ANA CRISTINA VIEGAS 
SUPERVISOR: MARTA RODRIGUES GOMES 

RESIDENTE: VAGNER DA SILVA RODRIGUES 
CAMPUS: HUMAITÁ II 

 
Projeto de Pesquisa - A produção textual em sala: ludicidade e tecnologias 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, além de mencionar os direitos da criança 

e do adolescente, dispõe também sobre os instrumentos necessários para a efetivação 
desses direitos. Dentre eles destaca-se a Ação Civil Pública. Compete ao Ministério 
Público impedir a exploração da imagem de crianças e adolescentes e, em 
consequência, garantir-lhes o direito ao respeito e à dignidade, seja através do inquérito 
civil e da ação civil pública (artigo 201, inciso V, da Lei no 8.069/90), seja lançando 
manifestação em pedidos de alvará formulados com fundamento no artigo 149 da mesma 
lei. Devemos ressaltar o Direito de Imagem, pois é um direito fundamental do cidadão 
brasileiro, conforme dispõe o artigo 5o da nossa Constituição. O Direito à Imagem está 
intimamente ligado ao papel social desempenhado pelo cidadão. Devemos verificar sua 
condição de pessoa pública ou privada. A pessoa pública é aquela que está se expondo à 
sociedade, e esse fato é de grande importância para ela tendo em vista seus objetivos, 
tais como, por exemplo, o político, o artista etc. Assim, ela está sujeita a ter 
constantemente sua imagem propagada, quer queira ou não. Já a pessoa privada é o 
cidadão comum, e para que se possa divulgar sua imagem, há que se obter sua expressa 
autorização. 
 
ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

 

Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 

mediante alvará: 

 

I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou 

responsável, em: 

a) estádio, ginásio e campo desportivo; 

b) bailes ou promoções dançantes; 

c) boate ou congêneres; 

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas; 

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão. 

II - a participação de criança e adolescente em: 

a) espetáculos públicos e seus ensaios; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/eca-lei-n-8-069-de-13-de-julho-de-1990#art-149


55 
 

b) certames de beleza. 

 

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre 

outros fatores: 

a) os princípios desta Lei; 

b) as peculiaridades locais; 

c) a existência de instalações adequadas; 

d) o tipo de frequência habitual ao local; 

e) a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e 

adolescentes; 

f) a natureza do espetáculo. 

 

§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, 

caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
 

Eu, ____________________________________________________________________ 

portador do RG, ___________________________________responsável pelo(a) aluno(a) 

____________________________________________________________ autorizo a 

participação do(a) aluno(a) no projeto de pesquisa A produção textual em sala: ludicidade 

e tecnologias realizado por Vagner da Silva Rodrigues, matrícula 09713645 ID 4413875 

SEEDUC/RJ e matrícula P4114715 Colégio Pedro II, sob orientação de Marta Rodrigues 

Gomes.  

A participação do alunado consiste na apresentação dos trabalhos realizados em sala de 

aula durante segundo e terceiro bimestres do ano letivo de 2015, compreendido entre 

05/2015 e 09/2015 que contém imagens (fotos e vídeos) das atividades. A finalidade das 

imagens e trabalhos é a constituição de um produto final escrito (acompanhado de um 

material digital que contém os arquivos) que ficará mantido em biblioteca do Colégio 

Pedro II além da apresentação em palestras, eventos, mostras de atividades internas 

dentro da própria Unidade Escolar de origem – o CIEP BRIZOLÃO 286 GP – Murilo 

Portugal e Colégio Pedro II. 

Fica vedado qualquer tipo de publicação das imagens em redes sociais, sites de internet, 

publicações externas, faixas, cartazes, outdoors e afins.  

 

Vagner da Silva Rodrigues:_________________________________________________ 

RG: 13241970-6 IFP/RJ 
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APÊNDICE 4 – Questionário de avaliação 

 

 
Nome: __________________________ Filme:______________________________________ 
 
01 – Quanto a sua participação no projeto 

a) ( ) Excelente  ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssima  
b) ( ) Gostei de participar  ( ) Indiferente    ( ) Não gostei de participar 

02 – Quanto à participação do grupo no projeto: 
a) ( ) Excelente  ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssima  

03 – Quanto às etapas de produção de texto (roteiro e sinopse) 
a) ( ) Excelente  ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssima  
b) ( ) Muito fácil  ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Dificílima  

04 – Quanto às etapas de gravação: 
a) ( ) Excelente  ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssima  
b) ( ) Muito fácil  ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Dificílima  

05 – Quanto às etapas de apresentação:  
a) ( ) Excelente  ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssima  
b) ( ) Muito fácil  ( ) Fácil ( ) Regular ( ) Difícil ( ) Dificílima  

06 – Como você avalia todo o produto final do seu grupo: 
 
6.1 – Sequências narrativas e enredo da trama, elementos de narrativa (tempo, espaço, 
personagens): 

a)  ( ) Excelente  ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssima  

6.2 – Cenas, figurino, som, diálogos: 
a)  ( ) Excelente  ( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssima  

07 – Dificuldades encontradas: 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
08 – Melhores momentos: 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Críticas: 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 


