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Este Caderno Pedagógico é resultado de um projeto de intervenção, realizado no 

Colégio CERA, localizado em Salgado - SE, no período de abril a maio de 2018, a partir 

da aplicação de uma sequência didática (SD) - realizada em 22 aulas (das quais, 09 

destinaram-se ao processo que envolve a stop motion e 13 que tiveram como propósito 

desenvolver as capacidades referentes à produção das narrativas escritas) – que foram 

aplicadas com o objetivo de desenvolver a capacidade de escrita dos estudantes por meio 

de produções de narrativas de memória/ de vida, considerando as experiências 

vivenciadas por membros idosos da comunidade, com posterior adaptação e 

transformação de algumas dessas produções para curtas-metragens em stop motion. 

Nessas circunstâncias, este material compartilha as etapas de uma prática 

metodológica de ensino de língua portuguesa que busca ultrapassar os limites da 

memorização e dos estudos metalinguísticos, conforme propõe a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), promulgada em 1996, além de almejar promover uma proposta de ensino 

em que a escola seja um espaço de interação social entre seus membros e a comunidade 

em que está inserida.  

Tal trabalho é direcionado a estudantes do 8º ano do ensino fundamental e foi 

desenvolvido para o programa do Mestrado profissional em Letras, PROFLETRAS, da 

Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão/SE, com o propósito de 

contribuir para a melhoria da qualidade da prática docente no Brasil, pois objetiva guiar o 

estudante em práticas de escrita com significado e função social, possibilitando a sua 

imersão em uma atividade humana de relevância na sociedade, além de promover o 

aperfeiçoamento de suas capacidades de escrita no âmbito cultural de um gênero 

produzido de modo processual.  

Logo, aqui você encontrará opções para aplicar esta proposta em classe através de 

atividades e oficinas embasadas em algumas teorias e conceitos voltados para o 

aprimoramento da escrita.  



 

Em síntese, este Caderno tem o intuito de contribuir com práticas docentes que 

objetivam o aperfeiçoamento das capacidades de narrar dos estudantes, produzindo, ao 

mesmo tempo, significados sociais por meio do convívio com membros antigos da 

comunidade local. Pretende-se também, difundir uma ferramenta tecnológica propícia à 

composição de animações que incentiva não apenas a produção escrita, mas uma 

produção artística derivada da utilização de multilinguagens.  Isso proporcionará práticas 

de multiletramentos conectadas aos conteúdos curriculares e às situações de vida em 

sociedade.   
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As narrativas de memória/ de vida como forma de promover 
práticas de escritas produtivas e significativas 

 

Ao narrar nossas histórias, estamos situando os outros e nós mesmos numa 

rede de relações sociais, crenças e valores. Contá-las significa construir nossa 

identidade e, assim, compreender quem somos, do mesmo modo que ouvi-las nos 

permite entender quem o outro é. Assim, escrever a história do outro significa 

perceber as relações existentes, observando as suas experiências como parte da 

nossa e isso contribui para a formação da consciência histórica e cultural.   

Certamente, essas narrativas são inerentes à cultura e, por meio delas, 

podemos conhecer e desvendar os mistérios que envolvem o ser humano. Por isso 

se tornam indispensáveis para a compreensão da realidade social e para a 

construção do que pensamos sobre o mundo e a vida em sociedade. Dessa 

maneira, elas são fontes de conhecimento e conexões entre pessoas.   

Ao considerarmos o ato de narrar como uma atividade básica de linguagem, 

que tem origem no social, o ensino de língua portuguesa passa a estar centrado 

numa concepção sócio-histórica e dialógica, conforme defende Bakhtin (2016). 

Nesse sentido, apresentaremos uma metodologia de ensino de narrativa que pode 

ser inserida em diferentes contextos da sociedade. Para a sua aplicação, 

conduzimos os estudantes a produzirem narrativas a partir de experiências vividas 

pelos idosos da comunidade local, o que os levou a criarem suas impressões sobre 

a experiência vivida, além de possibilitar a valorização da troca de experiências e 

permitir que eles construíssem lições de vida que se tornam possíveis porque “os 

nexos psicológicos entre os eventos que a narração omite ficam por conta do 

ouvinte, que poderá reproduzi-la à vontade; daí o narrado possuir uma amplitude de 

vibrações que falta à informação” (BOSI, 1994, p. 86).    

Logo, as atividades de escrita por meio de produções de narrativas 

memorialísticas promovem práticas significativas de linguagem pelo fato de esse 

gênero se constituir em uma atividade humana que requer o uso da linguagem de 
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modo interacional entre o sujeito que escreve e o mundo, cumprindo um propósito 

comunicativo numa dada situação social. Dessa forma, a partir das experiências do 

outro, essa prática de produção de narrativas proporcionou o encontro entre 

adolescentes e idosos de uma mesma comunidade, permitindo o resgate de 

lembranças, histórias e tradições da cidade e da vida, além de cumprir a função 

social de dar voz a essas pessoas, unir os moradores e fazer com que estudantes e 

entrevistados sentissem o pertencimento a uma mesma identidade.    

Desse modo, ressaltamos a importância do gênero “narrativas de memória/de 

vida” para a análise e compreensão da realidade do outro, enquanto ser social e 

para permitir, consequentemente, atividades de produções escritas com função 

histórica, social e cultural, que façam sentido na vida do estudante e da comunidade 

escolar e local por meio das interações estabelecidas. Torna-se importante ressaltar 

que além de entender a vida cultural, social e econômica da comunidade em que 

vive, o estudante também registrará, preservará e transformará em informação, 

histórias de vida de pessoas em sociedade.     

Mas o que são narrativas de memória/de vida  
e como se configura esse gênero?  

 

Labov (1997) concebe a narrativa como um método de recapitular 

experiências passadas, combinando uma sequência verbal de orações com uma 

sequência de eventos verossímeis (que se infere poder efetivamente ocorrer). Para 

o autor, o que faz a recapitulação de experiências ser uma narrativa e não um relato 

é o fato de ela se referir a um acontecimento específico e não a hábitos passados ou 

ações recorrentes, ser contável, organizada numa sequência temporal e ter um 

ponto. 

De acordo com Labov (1997 apud Bastos, 2005, p. 3) “o ponto da narrativa 

significa sua razão de ser ou motivo pelo qual ela é contada”. Assim, quando não 

tem um ponto, uma narrativa costuma provocar reações aos ouvintes como “e daí”? 

“Por que você está falando sobre isso”? Além disso, a narrativa deve ser contável e, 

para tanto, deve fazer referência a algo extraordinário, não a eventos banais que 

não mereçam ser contados. Por exemplo, posso dizer aos estudantes que fui 

trabalhar de ônibus, isso não será tomado como algo contável, porém, se eu contar 



 

9 

que fui assaltada no ônibus ou que esqueci nele as provas que seriam aplicadas na 

turma e não consegui resgatá-las, os ouvintes vão aceitar a narrativa como contável, 

pois há um tema intrigante em discussão.  

Para Labov (1972), a composição de uma narrativa possui os seguintes 

elementos: resumo/prefácio, orientação, ação complicadora, resultado ou resolução, 

coda e avaliação e podem ser abordados nas narrativas por meio de respostas às 

seguintes perguntas: 

Resumo: de que se trata? 

Orientação: quem, onde, o que, quando? 

Ação complicadora: então aconteceu o quê? 

Avaliação: e daí? 

Resultado ou resolução: no fim aconteceu o quê? 

Coda: elemento da narrativa menos encontrado; não é uma resposta às 
perguntas anteriores; ela elimina questões; sinaliza que as perguntas da 
ação complicadora e da avaliação não são mais relevantes (LABOV, 1972, 
p. 370). 

Desse modo, o resumo é uma síntese do que trata a narrativa, a natureza do 

seu conteúdo; a orientação, apresenta referências ao local, tempo e pessoas 

envolvidas (Onde? Quando? Quem?); a complicação desenvolve a sequência dos 

acontecimentos e ações que formam o corpo da narração e o evento inesperado; a 

avaliação é a parte em que o narrador apresenta as emoções dele; resolução se 

caracteriza como uma solução, ou seja, o resultado que responde ao seguinte 

questionamento: “como isso acabou?”; e a coda, a qual é uma sentença final que 

retorna a narrativa ao tempo do falante, impedindo a questão: “então, o que 

aconteceu?”  

Compactuando com a ideia de Labov, destacamos os elementos da narrativa 

evidenciados por Othon Garcia, a saber:  

o quê: o fato, a ação (enredo); 

quem: personagem (protagonista(s) e antagonista(s)); 

como: o modo como se desenrolou o fato ou ação; 

quando: a época, o momento em que ocorreu o fato; 

onde: o lugar da ocorrência;  

porquê: a causa, razão ou motivo; 

por isso: resultado ou consequência. (GARCIA, 2001, p. 255). 
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Logo, para a construção das narrativas de memória/de vida, “o quê” se refere 

à experiência em si, ao que sucedeu; “quem” se refere aos idosos e  às pessoas que 

participaram do acontecimento,  além da diversidade cultural e interações existentes 

no espaço e épocas vividos; “como” é a apresentação da sucessão de ações 

vivenciadas até acontecer o  clímax e o desfecho da história; “quando” se refere ao 

tempo, fase da vida do idoso em que ocorreu um acontecimento singular; “onde” é o 

espaço em que aconteceram as experiências, momento em que se pode 

contextualizar o ambiente no qual o evento aconteceu, a cidade, a casa, etc. E o 

“porquê” versa sobre as causas, razões e motivos pelos quais o evento aconteceu. 

Esses elementos são essenciais para a composição e organização de uma 

narrativa, porém é fundamental que o estudante tenha noção da ideia central da 

história contada pelo idoso, bem como porque ela se torna singular e digna de ser 

narrada e compartilhada, por isso, é imprescindível um planejamento do texto pelo 

discente, pois, para Labov (1997), narrar não é uma representação do passado, mas 

principalmente uma experiência que se torna contável porque precisa ter lugar na 

biografia do falante. Portanto, os eventos vividos serão social e emocionalmente 

avaliados, pois “somos guiados pelo filtro de nossas emoções, o que nos leva a 

frequentemente transformar e recriar a experiência” (BASTOS, 2005, p.11).  

 Labov (1997 apud Bastos, 2005) ainda relaciona o teor de reportabilidade de 

uma narrativa ao de credibilidade. Nesse viés, para uma narrativa ser digna de ser 

contável e aceita como verdadeira, ela deve constituir um evento extraordinário, 

singular e marcante na vida do narrador, além de oferecer evidências do que é 

reportado.  

Ressaltamos que, ao mobilizarmos os conhecimentos literários para a 

compreensão desse gênero discursivo, percebemos a sua relação de aproximação 

com o gênero literário conto, haja vista que igualmente às narrativas de memória/ de 

vida, o conto é uma narrativa em que “arma-se um conflito que deve ser único e o 

mais importante na trajetória da personagem [...]” e “o drama apresenta fim em si 

próprio, compondo uma unidade de começo, meio e fim”. (MOISÉS, 1978, p. 21).   

Outro ponto em comum entre esses dois gêneros é o da brevidade, fator que 

os diferencia da novela ou do romance, por exemplo, que tendem a ser mais longos. 

Além dessa brevidade, uma outra característica que os marca é a univalência, logo, 
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sua dramaticidade gira em torno de um único conflito e os demais acontecimentos 

irão volver-se em torno desse núcleo, fluindo para um único desfecho. 

Assim como o gênero conto, as narrativas de vida podem abordar 

o espaço da ação de modo limitado, como uma sala, um quarto, uma rua, uma casa, 

um hospital, igreja, etc. Mesmo quando outros lugares são mencionados, um único 

conterá a tônica dramática já que essas histórias se tratam de um acontecimento 

singular na vida do sujeito narrador. Em relação ao tempo, o acontecimento se 

destaca em uma unidade, seja um dia, uma hora, ou uma noite. 

Há sempre um enigma a ser desvendado, logo, essas narrativas se 

desenvolvem em torno de um desfecho, que geralmente se dá de forma inesperada, 

mas coerente com o contexto, desenvolvido em começo meio e fim (MOISÉS, 1978).  

As personagens também tendem a ser poucas, pois, geralmente, aparecem 

aquelas que estão diretamente no conflito e se ocorrer de conter mais personagens, 

essas irão desenvolver papéis secundários de pouca importância, tidas como planas 

e que não interferirão no desenvolvimento da narrativa. Nas narrativas 

memorialísticas, o foco narrativo ou ponto de vista pode ser empregado tanto na 

primeira pessoa quanto na terceira. Porém no conto, os conflitos e os dramas 

residem na fala das pessoas, nas palavras proferidas, ou seja, por meio do diálogo 

“com o mútuo ato de ouvir e o mútuo ato de falar” [...] “a base expressiva do conto”. 

(MOISÉS, 1978, p.28) 

De acordo com Moisés (1978), esse diálogo pode acontecer de modo direto, 

por isso os discursos se manifestam, predominantemente, na primeira pessoa, ou 

indiretamente, quando o contista resume a fala das personagens, narrando por elas 

em terceira pessoa. A narrativa pode acontecer também de modo indireto livre e 

assim, acorrer a fusão dessas duas formas discursivas (direta e indireta). O contexto 

discursivo das narrativas de memória/de vida também permite a utilização dessas 

três formas de discurso, ficando a critério do autor-criador (narrador), pois é quem se 

designa enunciar a história.  

 Destacamos que ao contarmos nossa história, podemos transformar nossas 

lembranças, dando-lhes novas interpretações ao recriarmos o contexto do fato 

narrado e o mundo dessa narrativa reconstruída. Nesse sentido, podemos rever e 

criticar nossas ações passadas, transportando emoções para elas. Esse filtro crítico 
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e afetivo, por meio do qual construímos nossas histórias, está relacionado aos 

nossos valores, crenças, cultura e história.   

No tocante à produção do gênero narrativas de memória/de vida, notamos ser 

construções dialógicas de um “eu”, situado social e historicamente.Por meio dessas 

histórias, o estudante é levado a compreender e recriar as realidades ao produzir as 

suas narrativas, se colocando como um sujeito/narrador que interpreta o mundo.  

O que são curta-metragem e stop motion? 
 

Segundo Kaminski (2010), stop motion é uma técnica de animação na qual o 

animador trabalha fotografando objetos. Entre um fotografia e outra, o animador 

muda a posição ou substitui o objeto da forma mais minuciosa possível, de forma 

sucessiva, até alcançar o resultado esperado. Assim, para que o filme dê a ilusão de 

que o objeto está se movimentando, deve-se projetar a animação a 24 fotogramas 

por segundo, isso normalmente é utilizado profissionalmente, contudo, a partir de 12 

a 15 fotogramas por segundo, a animação já remete a resultados satisfatórios, pois 

como se trata de produções amadoras com alunos do ensino fundamental não se 

deve exigir que as imagens sejam tão fluidas como nos trabalhos profissionais. 

As animações em stop motion podem ser criadas utilizando fotogramas a 

partir de recortes, massinhas, arames, bonecos, entre outros. Para Kaminski (2010), 

essa técnica tem como vantagem o baixo custo, além de nos remeter a resultados 

muito satisfatórios tanto em questão de aprendizagem dos estudantes em relação ao 

tema sugerido quanto à motivação deles para a produção de sua própria animação. 

Por sua vez, o curta-metragem, segundo o Dicionário Houaiss de Língua 

Portuguesa, definido como um “filme com duração de até 30 minutos, de intenção 

estética, informativa, educacional ou publicitária, geralmente exibido como 

complemento de um programa cinematográfico”.  

 Além disso, este último é um gênero que possui a peculiaridade de dispor de 

um número reduzido de personagens e diálogos, condensação narrativa, linguagem,  

ação, tempo de história – normalmente linear – verossimilhança com a realidade, 

entre outras características, como a possibilidade de vincular conteúdos culturais a 

valores educativos (ALCÂNTARA, 2014), por isso ele é considerado “uma fonte 
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inesgotável e valiosa para trabalhar aspectos da interação humana, como cultura e 

linguagem” (ALCÂNTARA, 2014, p.17). 

Como é possível transformar uma narrativa escrita  
em uma animação no âmbito escolar? 

 

A história, as falas, os diálogos, o número de personagens e os ambientes 

devem ser sintetizados para possibilitar a adaptação com redução de custos e 

tempo sem perder a essência e atratividade da narrativa original. Para tanto, realiza-

se um resumo (storyline) da história em, no máximo, cinco linhas para possibilitar o 

direcionamento das principais cenas que irão compor a narrativa em animação. 

Posteriormente, cria-se a sinopse para subsidiar a criação do roteiro.  

É importante criar o roteiro para direcionar com detalhes a preparação do 

cenário, das personagens e executar a produção em aplicativo próprio como, por 

exemplo, por meio do “Estúdio stop motion”, que é bastante intuitivo e possui vários 

recursos (câmera, importação de imagem, gravação de áudio, execução, entre 

outros), além de ter versão para smartphone.  

Durante a realização dessas etapas, o estudante, em conjunto com o 

docente, deve realizar as adaptações na história de modo a torná-la executável com 

os meios disponíveis, adequada ao meio e ao público que se busca atingir. Pode-se 

inclusive, para deixar a animação atraente, atribuir humor ou comicidade, ou até 

mesmo, incluir resultado improvável para conquistar o espectador. Sempre com o 

cuidado para não ofender a imagem do outro ou os sentimentos alheios, pois a 

referência inicial é uma história real. Assim, o resultado é uma obra nova, inédita, 

com inspiração na narrativa de vida escrita. 

Vale ressaltar que ao trabalhar a construção de narrativas, em sala de aula, 

por meio de outras formas de linguagem, estamos proporcionando práticas de 

multiletramentos e, desse modo, conectando os conteúdos curriculares às situações 

de vida em sociedade, possibilitando produções que façam sentido na vida dos 

estudantes.    

Tais ações para a construção dessas narrativas serão melhor detalhadas 

nas oficinas apresentadas e descritas neste material.     
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Para a construção dessa sequência de atividades, referenciamo-nos em 

Lerner (2005) a qual considera que a sequência didática (SD) é um conjunto de 

atividades elaboradas com a finalidade de estudar determinado conteúdo de 

linguagem, sejam eles discursivos, pragmáticos, textuais, gramaticais ou 

notacionais. Destaca ainda que no curso de cada sequência devem-se incluir 

atividades coletivas, grupais e individuais objetivando soluções para as dificuldades 

analisadas. 

Para o desenvolvimento de uma SD, consideramos que nas atividades de 

produção textual seja transferida aos estudantes a responsabilidade de revisar seus 

escritos, permitindo que se defronte com problemas de escrita que não poderiam 

descobrir se isso fosse função apenas do professor. Logo, é necessário que os 

estudantes sejam orientados a expressarem suas interpretações, confrontando-as, 

detectando erros, buscando informações para corrigi-los com o objetivo de que eles 

se tornem produtores da língua escrita, conscientes da importância de emitir certo 

tipo de enunciado em determinado tipo de situação social.   

O seguimento de atividades também visa conduzir os estudantes a uma 

prática de produção textual que faça uso de diversas formas de linguagens. Isso 

ocorrerá através da orientação para a prática de multiletramentos por meio da 

utilização da ferramenta tecnológica. Além disso, esta sequência de atividades 

objetiva também o aperfeiçoamento do tempo, favorecendo um maior 

aproveitamento dele e a articulação dinâmica do processo do ensino-aprendizagem. 

As atividades que compõem a SD serão descritas a seguir e os textos 

completos que as subsidiam poderão ser encontrados em anexo neste caderno. 

 

  



 

15 

Síntese das ações realizadas por meio da sequência didática 
 

Quadro 1. 1ª Oficina - Curta-metragem em stop motion 

Recursos Atividades Tempo 

Datashow, 
computador, 
lápis, borracha 
caneta e 
celular. 

  Conceituação do gênero curta-metragem e da técnica stop 
motion, com exibição de vídeos desse tipo, para enfatizar que no 
cinema as animações passaram por um processo de evolução 
similar; 

  Link de algumas animações produzidas exclusivamente com a 
técnica stop motion: 

The Nightmare Before Christmas (1993) 

https://www.youtube.com/watch?v=wr6N_hZyBCk; 

Chicken Run (2000) 

https://www.youtube.com/watch?v=-WQIUCE8JAo; 

The Curse of the Were-Rabbit (2005) 

https://www.youtube.com/watch?v=BXYNHHj4KDw&list=PLq_18
MRRx-sYehfj5GPmAcf1gxitbnJTl; 

Coraline (2009) 

https://www.youtube.com/watch?v=LO3n67BQvh0; 

Mapinguari - Stop motion de Massinha (2010) 

https://www.youtube.com/watch?v=6WSxi5ZmF70; 

A CASA (2018) – Produção da pesquisadora. 

https://www.youtube.com/watch?v=KtdxHffIo0c. 

  Apresentar noções básicas da linguagem visual, a saber: os 
planos, os ângulos e as cores; 
  Apresentar o aplicativo estúdio stop motion, ensinando-os o 
manuseio;  

  Guiar os estudantes para produzir, em sala, animações com foco 
nas funcionalidades do aplicativo e na linguagem visual; 

  Orientar os estudantes a compartilharem as produções feitas em 
sala de aula em um canal do YouTube criado pela professora 
para compartilhamento dessas narrativas entre todos os 
envolvidos. 

150 min 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wr6N_hZyBCk
https://www.youtube.com/watch?v=-WQIUCE8JAo
https://www.youtube.com/watch?v=BXYNHHj4KDw&list=PLq_18MRRx-sYehfj5GPmAcf1gxitbnJTl
https://www.youtube.com/watch?v=BXYNHHj4KDw&list=PLq_18MRRx-sYehfj5GPmAcf1gxitbnJTl
https://www.youtube.com/watch?v=LO3n67BQvh0
https://www.youtube.com/watch?v=6WSxi5ZmF70
https://www.youtube.com/watch?v=KtdxHffIo0c
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Quadro 2. Estudo do gênero “narrativas de memória/ de vida (2ª oficina)  

Recursos Atividades Tempo 

Datashow, 
computador, 
lápis, borracha, 
caneta e 
celular. 

 Apresentar a narrativa de vida, produzida por Daniel Munduruku 
Maté, “Catando piolhos, ouvindo histórias”, permitu 
compreender que narra a vida de um índio em sua aldeia 
mostrando os costumes e o modo de viver do povo indígena. 

  Dividir a sala em grupos e fornecer aos componentes de cada 
um a cópia das narrativas de memória/de vida. Os grupos 
devem partilhar as suas reflexões e compreensões sobre a 
história lida, motivados pelos questionamentos abaixo que 
devem constar no quadro da sala: Do que se trata o texto? Com 
quem, onde e quando acontece o evento vivenciado? O que 
aconteceu com os envolvidos? Qual foi o fim? E o resultado? 
Como o narrador se posiciona em relação ao modo e aos 
costumes de vida da comunidade na qual narra está inserido? 

  Explicar para a turma que a história está sendo narrada por 
quem a viveu, sendo assim, o narrador conta suas próprias 
experiências como personagem principal, por isso, o narrador é 
o narrador-personagem e que existem marcas linguísticas que 
comprovam isso.  

  Em seguida, apresentar a narrativa de memória “Parecida, mas 
diferente”, de Zélia Gattai, que está escrita em terceira pessoa, 
observar a diferença de foco narrativo para a terceira pessoa e 
a presença de um narrador-observador que conta a história de 
alguém. A professora pode ler e os estudantes acompanharem a 
leitura. 

  Ao fazer um comparativo, em relação ao foco narrativo das 
duas histórias, perguntar ao estudante se o sentido muda 
quando troca a pessoa do discurso.  

  Indagar aos estudantes se eles recordam de algo marcante que 
viveu, promovendo um espaço de diálogo para que eles narrem 
situações cotidianas que aconteceram com eles e também com 
outras pessoas. Na sequência, perguntar, quais as suas 
impressões em relação ao seu posicionamento como narrador na 
criação das narrativas deles e do outro. 

  Em seguida, resumir a obra “Dom Casmurro” para eles e 
explicar que Bento, o protagonista, narra a obra em primeira 
pessoa. Sendo assim, sob o seu ponto de vista, ele decide contar 
o percurso de sua vida com Capitu. Dessa forma, temos os fatos 
todos contados sob a perspectiva subjetiva e unilateral deste 
personagem, logo, tudo o que conhecemos sobre Capitu e sua 
vida é narrado sob a visão dos fatos de Bento. Então, abre-se 
espaço para a fomentação de reflexões do tipo: como podemos 
ter certeza se houve traição por parte de Capitu, se não existe 
um narrador onisciente narrando a história? 

  

100 min 
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Quadro 3. Características constitutivas do gênero narrativas de vida (3º oficina). 

Recursos Atividades Tempo 

Datashow, 
computador, 
lápis, borracha, 
caneta e 
celular. 

  Explicar que os textos discutidos na aula anterior se tratam de 
narrativas sobre memórias vividas e apresentar por meio de 
power point, o conceito desse gênero apoiando-nos em Moisés 
(1991) e Labov (1997); 

  Mostrar em dois exemplos de narrativa, a construção proposta 
por Garcia e Labov, a saber: resumo – explicar que é uma síntese 
do que se trata a narrativa; a natureza do seu conteúdo; a 
orientação – explicar que apresenta referências ao local, tempo 
e pessoas envolvidas (Onde? Quando? Quem?); a complicação: 
sequência dos acontecimentos e ações que formam o corpo da 
narração - o evento inesperado; Avaliação: narrador apresenta 
suas emoções; Resolução: uma solução - o resultado; como isso 
acabou? E a coda: uma sentença final que retorna a narrativa ao 
tempo do falante, impedindo a questão “Então, o que 
aconteceu?” 

  Apresentar o conceito de reportabilidade, segundo Labov, com o 
objetivo de que os estudantes entendam quando uma história 
pode ser contável ou não com exemplos práticos de vivências 
diárias, e ressaltar que para a construção das narrativas 
produzidas é imprescindível que eles construam a ação 
complicadora que é considerada por Labov como o único 
elemento realmente obrigatório. 

   

150 min 

 

Quadro 4. Linguagem constitutiva do gênero “Narrativa de memória/ de vida” 
(4ª oficina) 

Recursos Atividades Tempo 

Datashow, 
computador, 
lápis, borracha, 
caneta e 
celular. 

  Pedir para que os estudantes identifiquem na narrativa de vida 
“Outras histórias”, de Daniel Munduruku Maté, se o narrador é 
do tipo personagem, ou seja, se ele viveu a história que está 
contando e conta a história como protagonista ou se desenvolve 
a narrativa sem ser um personagem dela, se colocando como 
narrador- observador.   
  Dialogar sobre as marcas da 1ª pessoa quando houver e também 
da terceira pessoa. 

  Mostrar na história em questão, os sinais de pontuação que 
marcam o discurso direto: travessão, dois pontos e aspas. Como 
também o uso da exclamação para marcar as surpresas, o de 
interrogação para marcar as perguntas, o ponto final para 
finalizar os parágrafos e as vírgulas para enumerar ou introduzir 
uma explicação. 

  Por fim, chamar a atenção do estudante para as marcas do 
passado, relembrando as flexões verbais do pretérito. O 
professor deve ressaltar que as narrativas de vida são bem 
marcadas por essas formas verbais, pois por meio delas, é 
possível revelar o passado vivido. 

100 min. 
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Quadro 5. Planejamento para a entrevista aos idosos (5ª oficina) 

Recursos Atividades Tempo 

Datashow, 
computador, 
lápis, borracha, 
caneta e 
celular. 

  Avisar aos estudantes que após essa aula, eles devem, 
individualmente, escolher um dia para conversar com pessoa(s) 
idosa(s) da comunidade; 
  Pensar na pessoa que cada estudante deseja entrevistar e após, 

estudantes e professor fazem um levantamento do que eles 
gostariam de perguntar a essas pessoas; 
  Dizer que eles devem saber detalhes do acontecimento: com 

quem foi que o idoso viveu o fato, onde, quando, o que 
aconteceu, o fim - o resultado. Perguntarem também porque 
aquele acontecimento foi marcante para o idoso entrevistado, 
como também a descrição do lugar, as pessoas e os sentimentos 
envolvidos na situação vivida. Para estimular o diálogo e aguçar 
as lembranças, serão orientados a perguntar se o idoso teria 
alguma foto ou objeto que lembrasse o acontecimento narrado; 
  Gravar a entrevista no celular de cada estudante para depois 

construírem a narrativa de vida em terceira pessoa. 

50 min 

Quadro 6. Reflexões sobre as narrativas de memória/ de vida e produção do 
gênero. (6ª oficina) 

Recursos Atividades Tempo 

Datashow, 
computador, 
lápis, borracha, 
caneta e 
celular. 

  Pedir para os estudantes recontarem a história ouvida, 
perguntando o que mais lhes chamou a atenção, como também, 
qual a sua compreensão sobre a narrativa, bem como, que tipo 
de sentimento surge diante da história contada.   
  Produzir o primeiro rascunho da narrativa de vida do idoso em 
terceira pessoa; 
  Produzir uma narrativa, registrando a sua interpretação e 
impressões sobre a história vivida pelo idoso, como costumes, 
hábitos, valores e relações sociais da época;  
  Instigar os estudantes a fazerem, a partir dos relatos dos 
idosos, comparações entre a época vivida pelo entrevistado e os 
dias atuais; 
  Pedir que os estudantes rascunhem sua primeira escrita sem se 
preocupar com nada além do registro das ideias. Nesse 
momento, eles eliminarão as perguntas utilizadas durante a 
entrevista e usarão apenas as respostas para produzir as 
narrativas;  
  Escrever a narrativa obedecendo a estrutura da narrativa 
laboviana; 
  Trocar as narrativas entre os colegas a fim de que cada um faça 
sugestões no texto do outro; 
  Fazer o acompanhamento pelo professor para tecer também 
suas sugestões tanto oralmente como de forma escrita, 
privilegiando sempre o diálogo com os estudantes; 
  Reescrever a narrativa por cada aluno para posterior revisão 
dos colegas e do professor, com consecutiva editoração. 

250 min 
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Quadro 7. Transformação das narrativas de memória/ de vida em animações 
produzidas por meio de técnica stop motion (7ª oficina) 

Recursos Atividades Tempo 

Datashow, 
computador, 
lápis, borracha, 
caneta, 
celular e os 
objetos que os 
estudantes e 
professor tenham 
em casa e 
possam servir 
para a 
construção do 
cenário. 

  Dividir os estudantes em grupos, para que possam escolher 
apenas uma das histórias que foram produzidas entre seus 
componentes para que sirva de base nas produções de 
animações em stop motion. A escolha da narrativa, deve ser 
feita observando os seguintes critérios de análise: a história que 
contenha o máximo de elementos de uma narrativa e, 
sobretudo, aquela que possua a ação complicadora bem 
desenvolvida como melhor clímax e desfecho, bem como as que 
se observam reminiscências de hábitos, costumes, valores e 
relações da comunidade local; que utiliza as formas discursivas 
(diretas e indiretas) de modo adequado, como também as 
demarcações do tempo passado; além da que eles acharem mais 
atraente ou que mais lhes chamou a atenção; 

  Desenvolver os storylines das narrativas de vida escolhidas, 
determinando o curso que o roteiro tomará; 

  Construir a sinopse; 

  Trabalhar as fotografias e edição (sincronização e inclusão de 
efeitos auditivos e visuais); 

  Apresentar, por fim, as animações para posterior divulgação 
das animações no canal do YouTube. 

300 min 

  



 

20 

 

A sequência didática apresentada neste caderno pedagógico objetiva levar 

os estudantes a melhorarem a sua capacidade discursiva por meio de construções 

de narrativas de memória/ de vida, visando ao desenvolvimento de atividades de 

escrita situadas social e culturalmente, utilizando para isso, diferentes tipos de 

linguagens por meio da ferramenta tecnológica stop motion. Desse modo, 

descrevem-se as atividades consideradas relevantes tanto para os estudantes 

quanto para o(a) professor(a) no momento de sua aplicação em sala de aula. 

Dentre essas atividades, destacamos a produção de narrativas sob uma 

perspectiva social e cultural, a orientação para o conhecimento da técnica stop 

motion e a transformação do gênero discursivo narrativas de memória/ de vida para 

o curta-metragem.  

 

Descrição das atividades da primeira oficina 
 

Esta oficina tem o intuito de atrair, sensibilizar e estimular os estudantes para 

o projeto, como também de familiarizá-los com a técnica stop motion e o gênero 

curta-metragem, além de almejar que eles obtenham a noção do meio para a 

veiculação das produções narrativas de memória/ de vida por eles construídas. 

 

Objetivos 
 

 Apreender o que é animação e curta-metragem;  

 Familiarizar os estudantes com a técnica stop motion e com a linguagem 

visual e artística, como planos, ângulos, cores, som e fotografias, inserindo-os em 

outras práticas de linguagem.    
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Atividades 
 

I- O professor deve conceituar do gênero curta-metragem, por meio do 

PowerPoint com a seguinte definição: 

 

Para o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, um curta-metragem é um “filme 

com duração de até 30 minutos, de intenção estética, informativa, educacional ou 

publicitária, geralmente exibido como complemento de um programa 

cinematográfico”. Além da característica de curta duração, possui a peculiaridade 

de dispor de um número reduzido de personagens e diálogos, condensação 

narrativa da linguagem e da ação; tempo de história, normalmente, linear; 

verossimilhança com a realidade, entre outras características; além da grande 

possibilidade de vincular conteúdos culturais com valores educativos. 

 

II – Consecutivamente, conceituar Stop Motion, explicando o seguinte:  

Essa é uma técnica de animação na qual o animador trabalha fotografando objetos. 

Entre um fotograma e outro, o animador muda a posição do elemento fotografado 

da forma mais minuciosa possível. Para que o filme dê a ilusão de que o objeto está 

se movimentando, deve-se projetar a animação a 24 fotogramas por segundo, isso 

normalmente é utilizado profissionalmente. Contudo, a animação já nos remete a 

resultados satisfatórios quando projetada a partir de 12 a 15 fotogramas por 

segundo. As animações utilizando stop motion podem ser criadas utilizando 

fotogramas desde recortes, massinhas, arames, bonecos, entre outros. 

 

III – Em seguida, exibir vídeos desenvolvidos com esta técnica, enfatizando 

que com o desenvolvimento do cinema, as animações passaram por um processo 

de evolução e, assim, ficaram mais focadas nas narrativas e na comunicação de 

pontos de vista, logo a técnica não se limita apenas ao efeito, mas também ao 

conteúdo.  
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IV - Em seguida, mostrar os links de algumas animações produzidas 

exclusivamente com a técnica stop motion: 

Rudolph The Red Nosed Reindeer (1964): 

https://www.youtube.com/watch?v=IVzrKF0HxIU; 

Mad Monster Party (1969): 

https://www.youtube.com/watch?v=yJCI2XKZ4Qw; 

The Nightmare Before Christmas (1993): 

https://www.youtube.com/watch?v=wr6N_hZyBCk; 

Chicken Run (2000): 

https://www.youtube.com/watch?v=-WQIUCE8JAo; 

The Curse of the Were-Rabbit (2005): 

https://www.youtube.com/watch?v=BXYNHHj4KDw&list=PLq_18MRRx-

sYehfj5GPmAcf1gxitbnJTl; 

Coraline (2009): 

https://www.youtube.com/watch?v=LO3n67BQvh0; 

Mapinguari - Stop motion de Massinha (2010): 

https://www.youtube.com/watch?v=6WSxi5ZmF70; 

A CASA (2018) – Produção da pesquisadora: 

https://www.youtube.com/watch?v=KtdxHffIo0c. 

V- Apresentar noções básicas da linguagem visual em relação aos planos, 

aos ângulos e às cores para que os estudantes tenham a noção de como fazer a 

movimentação dos objetos no cenário antes de começar a fotografar; 

Professor, sugerimos que estude um pouco sobre a linguagem do 

cinema e da fotografia, pois é importante conhecê-la para a elaboração de uma 
boa animação. Dentre essas linguagens, destacamos os planos que 
expressam pontos de vista que variam de acordo com a intenção da cena. Por 
meio deste recurso, podemos, inclusive, propor representar as emoções ou 

podemos enfatizar um tema da cena, logo essa ação é mais uma forma de 

https://www.youtube.com/watch?v=IVzrKF0HxIU
https://www.youtube.com/watch?v=yJCI2XKZ4Qw
https://www.youtube.com/watch?v=wr6N_hZyBCk
https://www.youtube.com/watch?v=-WQIUCE8JAo
https://www.youtube.com/watch?v=BXYNHHj4KDw&list=PLq_18MRRx-sYehfj5GPmAcf1gxitbnJTl
https://www.youtube.com/watch?v=BXYNHHj4KDw&list=PLq_18MRRx-sYehfj5GPmAcf1gxitbnJTl
https://www.youtube.com/watch?v=LO3n67BQvh0
https://www.youtube.com/watch?v=6WSxi5ZmF70
https://www.youtube.com/watch?v=KtdxHffIo0c
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trabalhar com multilinguagens em sala de aula visando à construção de 
sentido. 

Antes de tudo, cabe esclarecer que a depender do material consultado a 
respeito dos tipos de plano, podemos encontrar algumas variações de sentido 
e nomenclaturas. Ou seja, o que para um cineasta é plano médio para outro 
pode ser enquadrado como plano geral, mas percebemos que para o trabalho 

em sala de aula, o que mais importa é saber explorar os ambientes de acordo 
com as cenas narradas.  

 

PLANO GERAL (PG ou P/G) 

 

 

Nesse tipo de enquadramento é exposto grande parte do cenário para 

mostrar o ambiente e sua localização, portanto, no momento da fotografia, a câmera 

deve estar longe do objeto. Isso pode causar, por exemplo, a impressão de solidão 

ou liberdade. Na animação acima, buscou-se deixar claro para o espectador que 

ninguém da casa de Maria Pena a viu fugindo com Juvenal.  

 

Figura 1. Fonte: Narrativa "Maria da Pena" - Cena casa de Maria da Pena durante 
a fuga com Juvenal. 
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PLANO MÉDIO (PM ou P/M) 

 

Esse é um tipo de plano intermediário, no qual a câmera deve ficar a uma 

distância média. Costuma-se chamar de plano de posicionamento e movimento. No 

curta indicado acima, buscou-se destacar a ação do Boi-Bumbá direcionada a Ana.  

 Sugerimos o site: http://www.primeirofilme.com.br/site/ para a familiarização 

dos estudantes com a linguagem transmitida a partir dos planos e ângulos.  

PLANO AMERICANO 

 

 

 

Figura 2. Fonte: Da narrativa “As lembranças de Ana da festa de reisado” – Cena: 
momento em que o Boi Bumbá se volta para Ana na festa de reisado. 

 

 

Figura 3. Fonte: Narrativa “A Casa” – Cena: personagem levanta da 
cabeceira e é bem expressiva. 

 

http://www.primeirofilme.com.br/site/
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Esse tipo de plano busca revelar expressões. No curta elaborado pela 

professora/pesquisadora, a personagem fala alto, dizendo que vai abrir a porta. É 

indicado fotografar o objeto do joelho para cima.  

Enfim, existe uma diversidade de planos, além desses, podemos citar: Plano 

Inicial ou de Passagem, Plano Destaque, Primeiríssimo Plano, etc.; no entanto, 

ressaltamos que esses detalhes podem ser ampliados gradativamente. Na 

experiência realizada, alguns deles foram suficientes para produzir os efeitos de 

sentido necessários.  

 

Atenção para os ângulos! 

Os ângulos são muito importantes na produção do curta-metragem, pois a 

fotografia pode ser objetiva ou subjetiva, ou seja, simplesmente mostrar o que está 

na frente ou assumir a posição de uma das personagens e passar a compor um 

ponto de vista. Veja os exemplos: 

 

ÂNGULO OBJETIVO 

 

 

Nessa cena, mostra-se o acontecimento. Na prática, a cena é vista por um 

narrador que está fora da ação. 

 

 

Figura 4. Fonte: Narrativa “A flor de Josefa” – Cena: Josefa recebe um presente. 
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ÂNGULO SUBJETIVO 

 

O ângulo subjetivo pode ser explorado de diversas formas, sendo a mais 

radical delas quando se filma como se fossem os olhos do personagem, ou seja, ele 

sequer aparece na cena. 

A paleta de cor também pode interferir na atratividade da animação. Por 

exemplo, para Oliveira (2010), cores quentes são indicadas para um público infantil, 

já cores frias são mais indicadas para mitologia e sobrenaturalidade. Para esse 

autor, o nível de naturalismo do cenário também é proporcional à intensidade da 

história e do roteiro.  

 

V - Apresentar o aplicativo Estúdio stop motion, ensinando os estudantes a 

manusearem, a partir do passo a passo disponível no canal da professora 

pesquisadora (https://www.youtube.com/channel/UC-86W8bYsfcVV7Wiuzy5W_g) ou 

até mesmo do item “autoajuda” já disponível no aplicativo (uma parte está em 

inglês). 

Para que as imagens não fiquem tremidas é recomendável fixar o 

aparelho celular ou câmera fotográfica em um objeto fixo. Ademais, as fotos 
podem ser tiradas por meio do temporizador disponível no aplicativo ou 
conectando fones de ouvido para que tenha os botões de baixar e aumentar 

volume. Assim não será necessário tocar no celular a cada novo clique, 
evitando que a posição seja mudada acidentalmente. 

 

Figura 5. Fonte: Narrativa “As cobras e o susto” – Cena: Antônio indo pegar os 
cavalos. 

https://www.youtube.com/channel/UC-86W8bYsfcVV7Wiuzy5W_g
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Dê preferência para o uso de luz artificial, se possível, com o uso de softbox 
ou kit estúdio, para evitar distorção de iluminação entre uma fotografia e outra.  

 

VI - Após essa exposição e o diálogo entre os estudantes, os discentes 

serão orientados a realizar a produção, em sala, das animações com foco nas 

funcionalidades do aplicativo e na linguagem visual, ou seja, sem a preocupação 

inicial de observar os elementos da narrativa, a fim de que eles percebam o 

movimento por meio das fotografias;  

 

Os alunos podem utilizar, no momento da criação desses primeiros 

vídeos, cadeiras, apagadores, giz, quadro, vassouras ou qualquer objeto 

disponível na escola.  

Exemplos de animações em stop motion que utilizam esses recursos:  

https://www.youtube.com/watch?v=pvqgNTc2IVU; 
https://www.youtube.com/watch?v=N-pkf8OUBXQ.  

Avisar previamente aos estudantes que levem o aparelho celular para a oficina 
e baixem o aplicativo Estúdio Stop Motion disponível na Play Store.   

 

Por fim, o professor deve orientar os estudantes a compartilharem as 

produções feitas em sala, no canal do YouTube, criado previamente por ele, por 

outro estudante da turma ou pelo docente. 
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Descrição das atividades da segunda oficina 
 
 

Nesse momento, os estudantes serão levados à compreensão do gênero 

“narrativas de memória/ de vida” por meio do estudo de outros modelos desse 

gênero.   

 

Objetivos 
 

● Compreender como se constitui o gênero “narrativa de memória/ de vida” por 

meio de outros modelos do gênero; 

● Familiarizar-se com modelos destes textos que estão tanto na primeira como 

também na terceira pessoa do discurso, demarcando o narrador-personagem 

e o observador, respectivamente. 

 

Atividades 
 

I - O professor deve apresentar a narrativa de vida produzida por Daniel 

Munduruku Maté, “Catando piolhos, ouvindo histórias”, que narra a vida de um índio 

em sua aldeia, mostrando os costumes e o modo de viver do povo indígena.  

 

[...] 

 

Figura 6. Fonte: Narrativa de vida, produzida por Daniel Munduruku Maté, 
“Catando piolhos, ouvindo histórias". 
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Professor, é importante que você diversifique as formas de 

apresentação das narrativas para que os estudantes tenham conhecimento do 
gênero por meio de modelos em circulação na sociedade, e também é 
fundamental que eles tenham acesso às narrativas tanto em primeira pessoa 
(com uso do narrador - personagem), que é o caso desta narrativa 

apresentada, como outras em terceira pessoa do discurso (com uso do 
narrador - observador).  

 

II- A sala deve ser dividida em grupos nos quais os componentes devem 

receber uma cópia da narrativa de memória/ de vida. Consecutivamente, os grupos 

partilham as suas reflexões e compreensão sobre as histórias lidas, motivados pelos 

seguintes questionamentos que foram escritos no quadro e também reproduzidos 

oralmente: Do que se trata o texto? Com quem, onde e quando acontece o evento 

vivenciado? O que aconteceu com os envolvidos? Qual foi o fim? E o resultado?  

 

III- Em seguida, deve-se perguntar o seguinte aos estudantes: Por meio do 

texto é possível perceber algum hábito ou costume de vida do povo da aldeia onde o 

narrador-personagem vive? Como o narrador se posiciona em relação a isso? 

 

Explique que conseguimos construir os aspectos do modo de vida desse 

povo porque o menino está DESCREVENDO isso. Então, apresente para o aluno o 

seguinte posicionamento: 

 

É por meio da descrição que conseguimos explicar, dizer como é, ou como era 

determinada pessoa, objeto ou lugar (OLIVEIRA e CASTRO, 2008). Conseguimos 

perceber hábitos das pessoas que vivem nesta aldeia porque o narrador descreve 

isso no texto. Desse modo, as descrições são necessárias para que possamos 

construir imagens de uma época, lugar, pessoas e objetos, mesmo sem conhecer 

ou viver. Portanto, isso nos permite atingir a contextualização dos fatos e facilita 

atingir o posicionamento do autor.   
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IV - Como atividade de reflexão, sugira que eles descrevam as 

características do lugar onde vivem e como as pessoas se relacionam, sendo 

assim, peça para os estudantes compartilharem informações consideradas 

essenciais para o entendimento e apreciação da história. Instruindo-os a criar um 

pano de fundo que o direcione à percepção e interpretação!    

V - Em relação à primeira narrativa, explicar para os estudantes que ela  

está sendo narrada por quem a viveu, sendo assim, o narrador conta suas próprias 

experiências como personagem principal, por isso, o narrador é o narrador-

personagem e que existem marcas linguísticas que comprovam isso,  como “eu” ou 

“nós” além das formas de pronomes possessivos “minha” e “nosso” e das formas 

verbais “voltamos, cansamos, chegamos”, que são flexões verbais de primeira 

pessoa e marcam que a pessoa fala a respeito daquilo que ela própria viveu.  

VI – Apresentar a narrativa de memória “Parecida, mas diferente”, de Zélia 

Gattai, escrita em terceira pessoa, para que os estudantes percebam, com mais 

precisão, a diferença de foco narrativo para a terceira pessoa e a presença de um 

narrador-observador que conta a história de alguém e, portanto, não se envolve 

como personagem. O(a) professor(a) pode ler e os estudantes acompanharem a 

leitura ou adotar outra estratégia que seja atrativa para a audição do texto pelos 

estudantes. 

 

 

Figura 7. Fonte: Narrativa de memória “Parecida, mas diferente”, de Zélia Gattai. 
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[...] 

VII - Indagar os estudantes quanto às recordações de algo marcante que 

viveram, promovendo um espaço de diálogo para que eles narrem situações 

cotidianas que aconteceram com eles e também com outras pessoas. Na sequência, 

perguntar, quais as suas impressões acerca das situações citadas, considerando a 

posição de narrador. 

VIII- Em seguida, apresentar e resumir a obra “Dom Casmurro” para eles, 

explicando que Bento, o protagonista, narra a obra em primeira pessoa. Sendo 

assim, sob o seu ponto de vista, ele decide contar o percurso de sua vida com 

Capitu. Dessa forma, temos os fatos todos contados sob a perspectiva subjetiva e 

unilateral deste personagem, logo, tudo o que conhecemos sobre Capitu e sua vida 

é narrado sob a visão dos fatos de Bento. Consequentemente, como podemos ter 

certeza se Capitu traiu Bento?   

 

 

Descrição das ações da terceira oficina  
 

Esta aula tem o objetivo de apresentar o conceito do gênero “narrativas de 

memória/ de vida” de acordo com Labov, bem como as suas características 

composicionais.  

 

Objetivos 
 

 Depreender o que é uma narrativa de acordo com o conceito de Labov; 

 Compreender e identificar as características composicionais do gênero 

narrativas de memória/ de vida. 
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Atividades 
 

I- O professor deve explicar que os textos discutidos na aula anterior são 

narrativas memorialísticas e apresentar por meio de PowerPoint o conceito de 

narrativa apresentado por Labov (1997):  

 

Método de recapitular experiências passadas por meio da combinação de uma 

sequência verbal de orações com uma sequência de eventos que ocorreram. 

Assim, o que torna a recapitulação de experiências uma narrativa e não um relato é 

o fato de ela se referir a um acontecimento específico e não a hábitos passados ou 

ações recorrentes. Logo, ela deve se constituir como um acontecimento singular na 

vida do narrador.  

II- Mostrar em datashow as características composicionais do gênero por 

meio de dois exemplos de narrativa que seguem a descrição de Labov (1997) e 

Garcia (2001):   

1º Exemplo 

Resumo 
Nesta narrativa vou contar um acontecimento que, para mim, foi bastante 
engraçado, por pensar que muitas pessoas não sabem e têm medo de aprender 

Orientação 
Quando estava com 10 anos de idade, costumávamos, eu e meus colegas, 
irmos para uma represa tomar banho, todo o fim-de-semana. Eu não sabia 
nadar, só tomava banho na parte em que a água não me cobria. 

Complicação 
Um certo dia, um colega de meu irmão mais velho, que já tinha seus vinte e dois 
anos mais ou menos, aproveitou um descuido meu. Quando estava em pé na 
beira da mesa, me pegou pela barriga e jogou-me na represa. 

Resolução 
Para alegria e surpresa minha, comecei a bater com os pés e mãos e consegui 
chegar do outro lado da represa. 

Avaliação 
Não é um fato que pode-se dizer que seja pitoresco.  Mas acho que é 
engraçado, porque o rapaz que me jogou dentro d'água não estava ciente de 
que eu não sabia nadar. 

Coda NÃO TEM 

   Fonte: Adaptado de Bastos (1992). 
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2º Exemplo 

Resumo NÃO TEM 

Orientação O fato ocorreu num dia próprio mesmo para o acontecimento, um dia chuvoso. 

Complicação 

Eu e meus colegas fomos a um velório do pai de um amigo nosso. Ao 
chegarmos estavam todos muito tristes, chorando pelo que tinha ocorrido. 
Nós nos reunimos na cozinha da sala e começamos a pensar em alguma coisa 
para deixar as pessoas mais contentes um pouco. Nisso um colega meu, o mais 
louco da turma, abriu a porta do armário e encontrou um litro de pinga. 
Discretamente, com a desculpa do tempo estar chuvoso e um pouco frio, 
começamos a dar pinga aos homens e mulheres que estavam presentes.  

Resolução 
Depois de alguns minutos o litro estava vazio e todo mundo rindo, contando 
piadas, esquecendo-se do velório do pai do nosso colega. 

Avaliação NÃO TEM 

Coda 
Um conselho que eu dou para as pessoas donas da casa onde são feitos os 
velórios: é melhor servir pinga em vez de café. 

   Fonte: Adaptado de Bastos (1992). 

 

III-  Explicar a partir desses exemplos que o resumo – é uma síntese do que 

se trata a narrativa, a natureza do seu conteúdo; a orientação – apresenta 

referências ao local, tempo e pessoas envolvidas (Onde? Quando? Quem?); a 

complicação: sequência dos acontecimentos e ações que formam o corpo da 

narração - o evento inesperado; Avaliação: narrador apresenta suas emoções; 

Resolução: uma solução - o resultado, “Como isso acabou?”; E a coda: uma 

sentença final que retorna a narrativa ao tempo do falante, impedindo a questão 

“Então, o que aconteceu?”  

IV- Em seguida, enfatizar que nem toda narrativa apresenta todos esses 

elementos, pois nem todos eles são obrigatórios, como podemos perceber a ausência 

de uns deles nas narrativas apresentadas. Mas, para um texto ser considerado uma 

narrativa, deve apresentar, no mínimo, a ação complicadora, único elemento 

obrigatório e que sem ela não existe narrativa. Essa parte constitui a história 

propriamente dita, forma o corpo da narração e marca o evento inesperado. Porém, 
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quanto mais elementos desses estiverem presentes na narrativa, mais completa ela 

será. 

Professor, exponha os elementos apesentados por Garcia (2001), de modo 

complementar aos componentes trazidos por Labov (1997).   

o quê: o fato, a ação (enredo); 

quem: personagem (protagonista(s) e antagonista(s)); 

como: o modo como se desenrolou o fato ou ação; 

quando: a época, o momento em que ocorreu o fato; 

onde: o lugar da ocorrência; 

o porquê: a causa, razão ou motivo; 

por isso: resultado ou consequência (GARCIA, 2001, p. 255). 

V- Então, explicar aos estudantes que, em relação às narrativas de memória/ 

de vida, “o quê” se refere à experiência em si, ao que sucedeu. O “quem” se refere 

aos idosos e as pessoas que participaram do acontecimento além da diversidade 

cultural e interações existentes no espaço e épocas vividos. “Como” é a 

apresentação da sucessão de ações vivenciadas até acontecer o clímax e o 

desfecho da história. O “quando” se refere ao tempo, fase da vida do idoso, em que 

ocorreu o acontecimento singular. “Onde” é o espaço em que aconteceram as 

experiências, momento em que se pode contextualizar o ambiente no qual o evento 

aconteceu, a cidade, a casa, etc. O “porquê” versa sobre as causas, razões e 

motivos pelos quais o evento aconteceu. 

 

IMPORTANTE! Professor, destaque para os estudantes que as respostas nessa  

ordem de modo bem articulado, formam a narrativa. 

 

VI- Por fim, mostrar o conceito de reportabilidade, segundo Labov, com o 

objetivo de que os estudantes entendam quando uma história pode ser contável ou 

não, com exemplos práticos de vivências diárias, e ressaltar que, para que o texto 

seja considerado uma narrativa, o único elemento obrigatório é a ação complicadora 

que torna a narrativa contável por meio do fato extraordinário/singular que é narrado. 

Tal fato precisa ter credibilidade e ser aceito como verossímil, ou seja, tomado como 

verdadeiro. 
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IMPORTANTE! No momento de construir o conceito de narrativa de vida para os  

estudantes, associe essas construções a acontecimentos singulares e explique que 

isso é o que a torna contável. Dê exemplos práticos do que é ou não contável de 

situações simples de vida, como: se você disser aos estudantes que foi trabalhar de 

ônibus, isso não será tomado como algo singular, digno de ser contável, porém, se 

você contar, por exemplo, que foi assaltada no ônibus, narrando o que viveu no 

momento ou que esqueceu nele as provas que seriam aplicadas na turma e não 

conseguiu resgatá-las, os  ouvintes vão aceitar a narrativa como contável, pois tal 

situação não se constitui num acontecimento habitual e corriqueiro, pois não é todo 

dia que o professor perde as provas da turma em um ônibus. 

 

 

Descrição das ações da quarta oficina 
 

Essa aula objetiva mostrar aos estudantes as marcas linguísticas presentes 

no gênero “narrativas de memória/ de vida”.   

 

Objetivo 
 

 Compreender a linguagem constitutiva do gênero em estudo.  

  

 Atividades
 

I- O professor pode pedir para que os estudantes identifiquem na narrativa 

de vida “Outras histórias”, de Daniel Munduruku Maté, se o narrador é personagem, 

ou seja, se ele narra sua própria história ou se ele é do tipo narrador-observador e 

narra a história de uma terceira pessoa. Em diálogo, professor e estudantes devem 

discutir sobre as marcas da 1ª pessoa, quando houver, e também da 3ª pessoa, se 

for o caso.   
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[...] 

IMPORTANTE! Professor, mesmo nos textos em que o acontecimento esteja  

sendo narrado em primeira pessoa, podem existir marcas da terceira pessoa e, 
mesmo assim, o narrador ser do tipo personagem. Neste caso, o narrador estará 

transmitindo o discurso alheio na forma como ele entendeu e interpretou o discurso 
ouvido. Promova a análise do que se passa na narrativa indicada pelos estudantes. 

 

II- Em seguida, o docente deve pedir para que os estudantes mudem o foco 

da história para a terceira pessoa e chame a atenção deles, nesse momento para a 

flexão verbal. Assim, ao mudar o foco da primeira pessoa para a terceira, o 

estudante deve se atentar para a flexão verbal, pois com a mudança, o verbo deverá 

ser conjugado na terceira pessoa. Peça para eles ativarem os conhecimentos 

prévios discutidos na primeira aula. 

III- Mostrar na história em questão os sinais de pontuação que marcam o 

discurso direto: travessão, dois pontos, e aspas. Como também o uso da 

exclamação para marcar as surpresas, da interrogação para marcar as perguntas, o 

ponto final para finalizar os a parágrafos e as vírgulas para enumerar ou introduzir 

uma explicação.  

IV- Apresentar para os estudantes que os pronomes pessoais indicam a 

pessoa do discurso (eu, ele, me, nos), referenciam a personagem no texto e deve 



 

37 

ser usada para que não se repita o nome da personagem várias vezes. Pedir para 

eles observarem isso no texto. 

V- Por fim, o docente deve chamar a atenção do estudante para as marcas 

do passado, relembrando as flexões verbais do pretérito: 

 

 Pedir para o estudante identificar o tempo em que os fatos da 

narrativa se deram. 

 Ressaltar que as narrativas de vida são bem marcadas por essas 

formas verbais, pois por meio delas é possível revelar o passado 

vivido; 

 Citar que essas palavras são uma “unidade que significa ação ou 

processo que está organizada para expressar o modo, o tempo, a 

pessoa e o número.” (BECHARA, 1928), ou seja, são denominadas 

verbos.  

 Explicar que nas narrativas de vida, além dos verbos, são comuns 

expressões adverbiais que demarcam o tempo e o lugar onde 

acontece a narrativa, como “certo dia”, “em uma cidadezinha pacata 

do interior” que indicam lugar, entre outras. Pedir para os estudantes 

verificarem essas expressões no texto apresentado.  
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Descrição das ações da quinta oficina 
 

Esse momento visa ao planejamento para a entrevista aos idosos. 

Objetivo 
 

 Orientar os estudantes para as entrevistas que serão realizadas com 

integrantes da comunidade. 

 

Atividades 
 

I- Professor, inicialmente, avise aos estudantes que após essa aula, eles 

devem, individualmente, escolher um dia para conversar com pessoa(s) idosa(s) da 

comunidade;  

 

II- Cada estudante deverá pensar na pessoa que deseja entrevistar. Em 

seguida, todos, colaborativamente, fazem um levantamento do que eles gostariam 

de perguntar a essas pessoas. 

 

 Os estudantes podem iniciar a conversa pedindo para os idosos IMPORTANTE!

lhes contarem um acontecimento marcante de sua vida, vivido, preferencialmente, 

na comunidade. 

 

III- Os estudantes precisam tentar saber detalhes do acontecimento narrado: 

com quem foi que o idoso viveu o fato, onde, quando, o que aconteceu, o fim - o 

resultado. Será importante perguntar também porque aquele acontecimento foi 

marcante para o idoso entrevistado, bem como incentivá-los a descrever o lugar, as 

pessoas e os sentimentos envolvidos na situação vivida. Para estimular o diálogo e 

aguçar as lembranças, o professor pode estimulá-los a perguntar se o idoso teria 

alguma foto ou objeto que lembrasse o acontecimento narrado. 
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IV- Por fim, os estudantes devem ser orientados a gravar a entrevista no 

celular, para, após, contar a história pelo idoso, se colocando como um sujeito – 

observador ao narrar em terceira pessoa. 

IMPORTANTE! - Nesse momento, a turma deve ser orientada a formar os grupos  
para o posterior trabalho de transformação das histórias escritas em animações 
por meio da técnica stop motion! Avisar que terá mais uma oficina que os 
orientará para o uso da técnica e a construção dos curtas.   

 

Descrição da sexta oficina 
 

De modo processual, essa oficina visa orientar os estudantes para a 

produção de narrativas contextualizadas, nas quais os estudantes se posicionem 

sobre os fatos, ambiente, personagens e relações sociais estabelecidas pelas 

personagens da história contada pelo idoso.  

Objetivos 
 

 Refletir sobre as narrativas de vida ouvidas; 

 Produzir narrativas significativas de modo coeso e coerente a partir das 

narrativas de vida de idosos da comunidade local visando a produções textuais 

situadas sócio culturalmente.  

 Compreender o que é memória e perceber que elas podem ser registradas.  

 Valorizar a experiência das pessoas idosas se identificando como membro 

de uma mesma comunidade. 

 

Atividades 

I- O docente deve pedir para os estudantes recontarem a história ouvida, 

perguntando o que mais lhes chamou a atenção, como também, qual a sua 

compreensão e interpretação sobre o que ouviu. 
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IMPORTANTE! Nesse momento, explique para eles a relação de memória e  

narrativa como elementos inseparáveis, pois, para se contar uma história, é preciso 

ter um conhecimento prévio e ter consciência da composição de uma narrativa. 

Nossa memória pode ser ativada a qualquer momento, a fim de registrar e resgatar 

lembranças; nesse sentido, a memória é um veículo de recordações, lembranças 

biográficas, saberes, crenças e sentimentos, exclusivo de todo indivíduo. Logo, para 

lembrarmos, é preciso que em nossa memória tenham ficado vestígios daquele 

evento que precisa ser tocado, marcado e singularizado nossas vidas.  

Apresente o conceito na lousa, de acordo com o dicionário Houaiss da língua 

portuguesa, de memória: é “aquilo que ocorre ao espírito como resultado de 

experiências já vividas; lembranças e reminiscência”. 

 

II- Após esse trabalho, os estudantes devem ser orientados a produzirem 

seu primeiro rascunho da narrativa de vida do idoso, se colocando como narrador-

observador; 

 

IMPORTANTE! Chamar a atenção do estudante para as marcas linguísticas  

presentes nesses textos, como expressões que ordenam temporalmente as ações, 

verbos no passado, com advérbios que indiquem tempo e lugar, como “certo dia”, 

“tempos depois”, “em uma cidadezinha pacata do interior” (que faça relação com a 

narração de lembranças vividas por alguém). Ressaltar que as histórias narradas 

podem estar em primeira pessoa, neste caso, o estudante se colocaria no lugar do 

entrevistado, sendo um narrador-personagem, ou ele poderia apenas se reportar à 

narrativa do entrevistado, contando a história por ele em terceira pessoa e, assim, 

fazer uso do narrador-observador. Na experiência realizada, chegamos ao 

consenso de que a história deveria ser narrada em terceira pessoa, pois ficaria 

melhor para registrar a compreensão e impressões do estudante diante de todo 

contexto narrativo exposto pelo entrevistado. 
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III- O aluno produzirá a narrativa registrando o seu posicionamento e 

impressões sobre a história vivida pelo idoso, costumes, hábitos, valores e relações 

sociais da época.  

IV- Instigar os estudantes a construírem os textos a partir dos relatos dos 

idosos, comparando a época vivida pelo entrevistado em relação aos dias atuais. 

V- Pedir que os estudantes rascunhem sua primeira escrita sem 

preocupação com nada além do registro das ideias produzidas a partir das histórias 

ouvidas. 

VI- O professor precisará mediar os estudantes na escrita da narrativa, 

obedecendo aos elementos trazidos por Labov (1997) e Garcia (2001), registrando 

também as descrições dos idosos acerca do lugar, dos costumes e hábitos, do 

acontecimento vivido, além de imprimir as suas próprias impressões sobre o 

ocorrido. 

VII- Sugerimos haver trocas das narrativas entre os estudantes, a fim de que 

cada um faça sugestões no texto do outro. O professor deve fazer o 

acompanhamento e tecer também suas sugestões tanto oralmente como de forma 

escrita, privilegiando sempre o diálogo com os alunos. 

VIII- Por fim, os estudantes devem reescrever suas narrativas com posterior 

revisão dos colegas e do professor com consecutiva editoração.  

 
Descrição das ações da sétima oficina 

Aqui será detalhado o momento voltado a orientar os estudantes para a 

construção de sua narrativa em animação, por meio da técnica stop motion. Trata-se 

da última oficina. 

Objetivos 

 Adaptar a narrativa escrita para curta-metragem com a técnica stop motion; 

 Utilizar multilinguagens na produção das narrativas em animação, por meio 

da sincronização de imagens (planos, ângulos e cores), áudios e efeitos visuais ao 

utilizar a ferramenta tecnológica;  

 Construir cenários, personagens e fotografar.  
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Atividades 

I- Os estudantes devem, em grupo, escolher o melhor texto para a produção 

das animações observando os seguintes critérios de análise: a história que contenha 

o máximo de elementos de numa narrativa e, sobretudo, aquela que possui a ação 

complicadora bem desenvolvida com melhor clímax e desfecho, bem como a melhor 

que se observa reminiscência de hábitos, costumes, valores e relações em 

sociedade. Também é preciso atentar para as formas discursivas, bem como para as 

demarcações do tempo passado, além de definir os pontos considerados mais 

atraentes ou que mais lhes chamam a atenção;  

II- Por meio de um processo colaborativo, mas sempre visando à autonomia 

e decisão por parte dos estudantes, o professor deve orientá-los nas produções dos 

storylines das narrativas de vida escolhidas, determinando junto ao grupo o curso 

que o roteiro tomará e construir a sinopse.  

IMPORTANTE! - Professor e aluno devem analisar a viabilidade do projeto para a  

construção dos curtas, com exame do que será necessário para a produção, como: 
personagens, cenários e objetos. 

 

III- Construção dos personagens, cenários e objetos.  

IV- Neste momento, os estudantes podem iniciar a tomada das fotografias e 

a edição (sincronização e inclusão de efeitos auditivos e visuais). 

V- Por fim, todos apresentam as animações e as divulgam no canal do 

YouTube, criado previamente pelo professor ou por algum estudante. 

IMPORTANTE! Professor, você pode criar um grupo no Whatsapp para melhor  

dinamismo e assessoria aos estudantes durante todo o processo de construção das 

atividades.  

Para a produção das animações, os estudantes podem se utilizar de objetos que já 

possuem em casa, por exemplo: bonecos, carros de brinquedo, massinhas, entre 

outros e utilizar maquetes da escola, inclusive, muitas vezes, essas maquetes já 

correspondem às narrativas por também serem produtos culturais locais. 
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Este Caderno Pedagógico foi constituído com o objetivo de fornecer aos 

colegas, professores de língua portuguesa, um suporte didático para a realização de 

atividades de produção textual situada no contexto social, tendo como ponto de 

partida para esse fim o gênero narrativas de memória/ de vida, o qual pode ampliar 

os conhecimentos de linguagem dos estudantes e suas possibilidades de 

participação social. Também pretende orientar para a inserção de ferramentas 

tecnológicas em sala de aula, por meio da técnica stop motion, buscar estimular os 

estudantes para a atividade de produção textual e favorecer práticas de 

multiletramentos em sala de aula com estudantes do 8º ano do ensino fundamental. 

Apesar de este material ter sido desenvolvido para uma série específica, as 

sequências de atividades aqui descritas podem ser aplicadas em outras turmas de 

qualquer nível da educação básica, variando, conforme olhar e ajuste do professor, 

diante da realidade da escola e dos estudantes. Também podem ser desenvolvidas 

junto a outras disciplinas em projetos interdisciplinares e, assim, envolver toda a 

comunidade, além de estar circunscritas ao ambiente escolar.    

 O interesse em aplicar essa proposta partiu da intenção desta 

professora/pesquisadora que almejava abordar um ensino de língua portuguesa a 

partir de uma perspectiva discursiva e dialógica. Isso significa ultrapassar os limites 

do tradicionalismo, mecanicismo, transmissão e reprodução de conhecimentos 

descontextualizados, o que nos despertou para as possibilidades e renovou as 

esperanças em formar cidadãos que possam construir suas histórias de vida de 

forma digna. Para tanto, foi importante, enquanto docente, objetivar as práticas de 

ensino que dialoguem com o contexto social vivido pelos estudantes, pois essa 

interação possibilita a criação de significados sociais.   

Acreditamos que isso é possível por meio de construção de narrativas de 

vida, por isso partilhamos este estudo aqui. Partimos do ponto de vista que esse 

gênero discursivo é inerente à cultura e que por meio dele podemos compreender a 

realidade social, além de construirmos o que pensamos sobre o mundo e a vida em 

sociedade. 
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Concluímos que esta prática pedagógica, portanto, permite ao estudante 

entender o que os idosos constroem tanto sobre si mesmos como também sobre a 

comunidade local ao narrar suas histórias. Desse modo, recomenda-se estimular os 

estudantes a analisar particularidades de uma época, como costumes, vivências, 

valores e crenças, porque isso possibilitará o resgate social e reminiscências da 

comunidade local, além de valorizar essas pessoas, as quais, muitas vezes são 

esquecidas e oprimidas pelo grupo mais jovem da sociedade e promover a 

aproximação entre esses dois grupos sociais.  

Defendemos que a prática processual de produção aqui demonstrada 

favorece a resultados de escrita produtivos, significativos e eficazes, além de permitir 

ao estudante plena autoria e autonomia, poder de análise, síntese, reflexão e 

criatividade. Como também, possibilita práticas multiletradas por meio de uma 

produção desenvolvida em outras formas de linguagens. 

Destacamos que a atividade de produção de animações, por si só, favorece 

a abordagem da escrita processual, haja vista que para se adaptar uma narrativa 

escrita para um curta-metragem, por meio da técnica stop motion, é necessário fazer 

reescrita que tem nomenclaturas próprias, como storylines e sinopses, as quais 

fazem parte do processo de adaptação de um texto narrativo escrito para uma outra 

forma de linguagem (cinematográfica) e, consequentemente, de outro gênero 

discursivo.   

Por fim, ressaltamos que por meio dessa atividade de transformação 

discursiva e adaptação da linguagem ajustada para um novo meio de comunicação 

da esfera humana, o estudante será conduzido a produzir algo novo e inédito já que 

o curta produzido não se constitui como uma cópia da narrativa inicial, mas um 

processo de criação e interpretação. Além disso, esse novo texto produzido tem uma 

facilidade maior de difusão por conta da cultura atual de compartilhar vídeos no 

YouTube ou Whatsapp, entre outras formas de difusão que podem atingir um público 

social mais amplo.   
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