
Condições didáticas geradas para o desenvolvimento do 
Projeto

•

 

Propor a reflexão sobre o literário a partir de situações de 
leitura e essencialmente de escrita.

•

 

Propor situações didáticas que favoreçam “atravessar” os 
conteúdos abordados superando instâncias meramente 
declarativas dos conteúdos literários.



Por que contos tradicionais no Segundo Ciclo (4º ao 6º ano)?

Argumentos resolvidos > favorece o processo de voz e focalização
narrativas

Personagens arquetípicos > favorece a modalização da voz narrativa

Saberes dos alunos para enfrentar a escrita:

• Estrutura canônica dos relatos tradicionais
• Argumentos das histórias
• Perfil dos personagens



O trabalho didático com contos tradicionais 
no Segundo Ciclo favorece:

• “Firmar o pé” no que se sabe

• Avançar em direção a novas possibilidades com o literário (voz e 
focalização narrativas)

A escrita coloca-se como reflexão e tomada de consciência de 
formas de construção do discurso literário



Propósito comunicativo:

Produzir uma antologia de relatos tradicionais contados em primeira 
pessoa por algum dos personagens da história, destinada aos 
próprios alunos e para a biblioteca da escola. Apresentar diante dos 
pais dos alunos o processo de elaboração dos relatos e da 
antologia.



Propósitos didáticos: 

Oferecer aos alunos oportunidades de avançar como leitores literários
e como produtores de textos:

ao reler contos tradicionais a partir da perspectiva do escritor - que 
volta ao texto original com a intenção de produzir uma
transformação na forma de narrar a história,

ao escrever colocando e tentando resolver os diferentes problemas 
gerados pela mudança da voz narrativa e do ponto de vista, 

ao revisar a produção considerando as sugestões de leitores que 
estão enfrentando problemas similares.



Processo de leitura

Leitura de diversas versões de diferentes histórias.

Espaço de troca entre leitores depois da leitura de cada conto:
Análise de cada trama e suas possíveis variações entre 
versões como possível planejamento do relato pessoal.

Análise comparativa entre versões do perfil dos 
personagens centrais. 



Elaboração de anotações individuais para registrar algumas 
características dos personagens centrais de cada conto por meio das 
versões:

Martín, 5º



Elaboração coletiva de um quadro de dupla entrada que sintetize as 
características dos protagonistas de cada conto em todas as versões 
lidas:



Exposição do docente sobre a informação histórica
acerca da origem dos relatos tradicionais europeus
ocidentais, suas primeiras versões escritas, o
surgimento da noção de infância, dados sobre a vida e
a obra de Charles Perrault e dos Irmãos Grimm. 



Processo de escrita

Produção de um primeiro rascunho individual contando um relato 
tradicional (entre os analisados) a partir da voz e do ponto de vista de um
dos personagens.     

Revisão coletiva de um dos relatos dos alunos que inclua acertos e 
problemas que representem a maioria do grupo. O docente prevê: 

Solicitar ao autor autorização para partilhar a revisão de seu relato. 
Transcrever o rascunho com espaço duplo e com letra legível
(manual ou em processador de textos). 
Propor uma análise inicial em duplas do rascunho transcrito. 
Realizar uma apresentação em comum, ditando ao docente 
questões para acrescentar, suprimir ou transformar o que foi escrito. 
Criar condições para que o autor do relato registre as sugestões que 
lhe permitam tomar decisões pertinentes ao reescrever. 



Aprender a revisar é ser capaz de formular perguntas a um texto 

Hugo e Florencia, 4º



Aprender a revisar  é ser capaz de tentar reformulações possíveis



Aprender a revisar é ser capaz de decidir o que escrever e onde

Revisão em duplas de relatos referentes a histórias diferentes:

Dois colegas que escreveram novas versões para relatos 
diferentes trocam suas produções (transcritas pelo docente 
em letra legível manual ou em processador de textos).

Indicam perguntas para acrescentar, suprimir ou
transformar o que foi escrito. 

O autor de cada relato analisa as sugestões e depois toma 
decisões sobre sua pertinência, ao reescrever. 



Aprender a revisar é ouvir, pensar e escrever sobre o próprio relato e o de 
outros

Sabrina, 5º - Chapeuzinho Vermelho por Chapeuzinho



Indicações de Carolina e Santiago, 5º - Chapeuzinho Vermelho pelo lobo



Revisão em pequenos grupos de alunos (não mais de quatro) que 
escreveram versões a partir de diferentes personagens para uma
mesma história:

Os quatro colegas analisam versões (transcritas pelo 
docente em letra legível manual ou em processador de 
textos).

Indicam questões para acrescentar, suprimir ou transformar 
o que foi escrito. 

O autor de cada relato anota as sugestões dos colegas e a 
seguir toma decisões sobre sua pertinência, ao reescrever.



Nelson toma notas sobre comentários de Alexis e Emanuel, 4º
Chapeuzinho Vermelho pelo lobo.



Ayelén toma notas sobre comentários de Fernando, Brenda e Eros, 4º
Chapeuzinho Vermelho por Chapeuzinho



Revisão individual com apoio do professor (alguns alunos com
maiores dificuldades para resolver os desafios propostos).

Cada aluno reescreve, pela segunda vez, seu rascunho inicial, 
tentando levar em consideração as conclusões elaboradas ao
longo das diferentes situações de revisão.

Situações de reflexão – propostas pelo docente – sobre questões
discursivas,  sintáticas, gramaticais e ortográficas que 
representem dificuldades que tenham surgido em um bom
número de produções dos alunos.



Ditado ao docente do rascunho (e simultânea revisão) do prólogo 
da antologia de relatos tradicionais reformulados segundo a voz e 
o ponto de vista narrativos de um dos personagens da história
escolhida. 

Montagem da antologia por história, com seus relatos conforme 
vozes e pontos de vista diferentes.

Apresentação da antologia aos destinatários previstos.



As diferentes situações de revisão supõem:

Aprender a revisar por meio de situações que permitam perceber
as virtudes da revisão para melhorar o relato que está sendo 
escrito.

Aprender sobre o literário tomando consciência progressiva de 
como a focalização e a voz se ajustam em relatos próprios e de 
outros.

Aprender sobre a linguagem que se escreve, tomando 
consciência de como, ao revisar, se aprende a ter controle sobre 
o que se quer comunicar e sobre a forma de fazê-lo.



“Oh! Entre o choro de Maria e meu pensamento nervoso, tive 
uma noite muito mal dormida”. 

Evelyn, 10 anos

“No mesmo dia quando discutiam ela disse: é preciso abandonar 
estas crianças, meu pai se negou, e ela disse eles ou eu e meu pai 
pressionado aceitou”. 

Juan Cruz, 9 anos

“Bem, estou no hospital tirando as benditas pedras de minha pança 
gulosa. Em minha vida, fracassei em tudo: com os sete cabritos, com 
os três porquinhos, mas o maior fracasso foi com Chapeuzinho 
Vermelho. Tudo foi assim”.

Tomás, 11 anos



“Depois ouvíamos roncos muito fortes e uma pancada! Eu e a 
minha vovozinha nos demos a mão e esperávamos somente um milagre”. 

Diego, 10 anos

“De manhã, João e Maria não pegaram pedrinhas prateadas mas 
pão, e foram jogando as migalhas pelo caminho. Como eram muito 
gostosas eu fui comendo”. 

Martín, 10 anos

“Quando estávamos a caminho de casa,  vimos  que uns pequenos 
passarinhos estavam comendo nossa única solução”. 

Lara, 10 anos



“Fomos ao baile, havia chegado o momento em que o lindo príncipe ia dizer quem 
seria sua prometida. De repente entrou ela, bem vestida e elegante. Minha mãe 
para me ajudar a fez passar vergonha, mas disse a verdade, que era uma criada e 
a maltratou diante de todos. O príncipe foi embora decepcionado. Acho que foi 
meu melhor momento”.

Griselda (11 anos)

“Quando estava na cozinha fazendo as tarefas da casa ouvi através da porta o 
barulho de uma carruagem. Ali vinham os ajudantes do rei, com a mensagem de 
que o rei estava organizando um baile e estavam convidadas. Elas estavam 
felizes, durante uma semana não comeram, olhavam-se dos pés à cabeça para ver 
se engordavam, cada minuto, e arrebentaram doze fitas para ajustar seus 
vestidos”.

Erika (9 anos)



“Atravessei correndo o bosque para me olhar de novo no meu espelho, ao chegar 
perguntei a ele: 
-Espelhinho, espelhinho, quem é a mais linda? Você é a mais linda, mas Branca de 
Neve é mais ainda.  Maldita seja, ela está viva! Não podia acreditar no que estava 
acontecendo, então fui novamente para o meu sótão e desta vez não podia falhar, 
preparei uma beberagem com rabo de tatu, sangue de morcegos, olhos de coruja e 
umas gotinhas de veneno, coloquei dentro de uma maçã e saí em busca da 
maldita”.

Jennifer (10 anos)
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