
 



 

Caro(a) colega professor(a), 

 
A produção deste Caderno Pedagógico (CP) foi motivada a partir de reflexões acerca 

dos desafios que nós, professores, enfrentamos no fazer pedagógico cotidianamente, 

reflete também a preocupação com os altos índices de reprovação, evasão e abandono no 

6º ano do Ensino Fundamental, os quais são detectados em diversos exames por todo o 

Brasil, que buscam estratégias para a “melhoria da qualidade do ensino” há mais de três 

décadas. Esse material propõe estratégias para ressignificar a produção escrita através do 

desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos discentes, isto é, por meio do 

fortalecimento da autoestima, da busca da identidade, como uma possibilidade de redução 

do ciclo de fracassos na escola pública. 

É uma tentativa de mudar o olhar não só do aluno, mas também do próprio docente 

através da afetividade em sala de aula e não só o desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais, como também da proficiência em leitura e escrita. Propõe o olhar para si, 

em busca da própria identidade, dos sonhos e de um propósito de vida. Uma prática 

pedagógica integrativa, humanizada, holística, em que não sejamos meramente “dadores 

de conteúdo”, mas educadores conscientes de que o aprendizado não pode ser dissociado 

das emoções e comprometidos com a tarefa de mediar o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas e socioemocionais em conjunto. 

 Este caderno pedagógico foi desenvolvido a partir de pesquisas aplicadas 

empreendidas ao longo de dois anos de estudos realizados durante o Mestrado Profissional 

em Letras – PROFLETRAS, que tem como foco conciliar o saber científico à prática docente. 

Destinado a professores que estão efetivamente em sala de aula na Educação Básica, o 

curso torna possível a troca de experiências entre os educadores, além de instigar e dar 

subsídios para uma reflexão contínua sobre a práxis pedagógica, por se constituir como 

referência tanto para os profissionais que estão em atividade quanto para graduandos de 

Letras e Educação. A sequência didática presente nesse material é fruto de um projeto de 

intervenção, realizado no CEEM, em Santo Amaro das Brotas- SE, no 6º ano do Ensino 

Fundamental de 2018. 

Espera-se que partindo de experiências pessoais, o aluno possa ampliar a 

compreensão de sua inserção no mundo e, assim, fortalecer sua autoestima e sua 

identidade. Em outra perspectiva, espera-se contribuir para o enriquecimento do processo 

de ensino-aprendizagem com práticas de leitura, escrita e oralidade que contemplem a 

preparação para a vida e a afetividade entre os pares escolares. 

Um abraço! 

A autora 
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A carreira docente, especialmente na esfera pública, é uma tarefa árdua, repleta de 

obstáculos, inseguranças e angústias, principalmente para o professor por área, que se 

relaciona com a turma, geralmente, durante uma aula por dia, com duração de cinquenta 

minutos, o que não favorece o vínculo afetivo com os objetos da aprendizagem e os pares 

educativos.  

O desafio é ainda maior para os professores da área de Letras, pois, geralmente, 

recai sobre estes a responsabilidade exclusiva em elevar os índices de proficiência em 

leitura e escrita. A problemática aumenta ao deparar com as dificuldades de leitura e, 

especialmente, expressão escrita dos alunos, que nem sempre estão relacionadas a 

dificuldades de aprendizagem, podendo, geralmente, ser relacionadas a dificuldades de 

ensinagem durante o processo de alfabetização. 

Evidencia-se, também, que, quanto às dificuldades de aprendizagem, o docente não 

consegue identificar por que seu aluno não aprende, nem sabe como ajudá-lo, pois, na 

graduação, não recebeu instruções quanto a tais questões, que certamente serão 

encontradas na prática docente. Sondagens ou avaliações diagnósticas servem para que 

o docente perceba, “enxergue” o aluno e intervenha ou encaminhe caso identifique 

problemas contundentes. 

 

 

 

 

Percebe-se em diversas pesquisas há mais de três décadas, os altos índices de 

reprovação e abandono no sexto ano. Outro fator a ser observado, é a fase de transição 

entre o fim do Ensino Fundamental I, regido apenas por um professor polivalente, o 

pedagogo; e o início do Ensino Fundamental II, no qual deverão dar conta de conteúdos 

novos, que são mais complexos, em aulas de apenas cinquenta minutos com diversos 

professores por área, situação que pode contribuir para o fracasso escolar, caso o discente 

não seja acolhido com afetividade pela equipe docente.  

 

A ressignificação do ensino de língua escrita nas escolas 
brasileiras é um tema para o qual se voltam, desde a década 
de 80, muitos pesquisadores de diferentes áreas de 
conhecimento: Educação, Lingüística, Lingüística Aplicada, 
Psicologia, Sociologia, entre outras. (TINOCO, 2008, p.17) 
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Nos últimos anos, estudos constataram, de forma recorrente, que os indivíduos podem 

sair da escola letrados, mas não alfabetizados, isto é, mesmo que o sujeito não seja 

plenamente alfabetizado, ele é capaz de compreender e produzir textos sem domínio dos 

sistemas convencional de escrita alfabética e ortográfica. Nesse momento, fez-se necessário 

diferenciar conceitos: 

 
Alfabetizar significa adquirir a habilidade de codificar a língua oral em escrita 
(escrever) e de decodificar a língua escrita em língua oral (ler). A alfabetização 
seria um processo de representação de fonemas em grafemas (escrever) e 
de grafemas em fonemas (ler). (SOARES, 2016 [2003], p.15 e 16) 

 

Segundo Magda Soares (2010), letramento não é pura e simplesmente um conjunto 

de habilidades individuais, é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em 

que os indivíduos se envolvem em seu contexto social, é o “processo de desenvolvimento de 

habilidades e atitudes de uso dessa tecnologia em práticas sociais que envolvem a língua 

escrita” (SOARES, 2003, p. 91). Ela conceitua dois tipos de letramento: a versão fraca tem 

um enfoque autônomo, é (neo)liberal e estaria ligada a mecanismos de adaptação da 

população às necessidades e exigências sociais do uso da leitura e da escrita, para funcionar 

em sociedade; Já a versão forte do letramento, é mais próxima do enfoque ideológico e da 

visão paulo-freiriana de alfabetização, seria revolucionária, crítica, na medida em que 

colaboraria não para a adaptação do cidadão às exigências sociais, mas para o resgate da 

autoestima, para a construção de identidades fortes, para a apropriação do poder. 

Os crescentes estudos que opõem os conceitos de letramento ao de alfabetização, 

que consideram esta como aquisição da tecnologia da escrita, possivelmente ocasionou a 

priorização do trabalho com a leitura em detrimento da escrita. O que, além dos altos custos, 

pode ter influenciado e justificado a não averiguação da competência da escrita em 

avaliações de grande escala, em sua maioria. E, por conseguinte, tal tendência tem reflexo 

na escola, que passa a priorizar o trabalho com a leitura e desprestigia a produção escrita. 
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A leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E 
aprender a ler, escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, 
aprender a ler o mundo, compreender seu contexto, não numa 
manipulação mecânica de palavras mas numa relação dinâmica que 
vincula linguagem e realidade (FREIRE, 1982, p. 8). 
 



 

É imprescindível que a escola forme, na atualidade, “um cidadão flexível, 

democrático e protagonista, que seja multicultural em sua cultura e poliglota em sua língua” 

(ROJO, 2009, p. 115), e, para tal formação holística, trabalhar em conjunto leitura e escrita 

é essencial para a formação de um sujeito crítico. 

1.1 Projetos de letramento 
 

Ao desenvolver projetos de letramento, objetiva-se escrever também na escola e 

não escrever para a escola, como comumente acontece através do gênero redação 

escolar, o qual não tem função social, já que é destinado somente ao professor. Assim, os 

projetos de letramento auxiliam professores, alunos e colaboradores a atuarem como 

agentes sociais coletivos, cidadãos críticos, reflexivos e cientes de sua responsabilidade 

social.  

Segundo Tinoco (2008, p. 95), tais projetos “produzem e legitimam formas de 

subjetividades, de modos de vida e de ações que podem desencadear mudanças, tendo 

em vista a construção e a apropriação de conhecimentos, valores e práticas”. Faz-se 

necessário aproximar escola e vida, a fim de possibilitar uma mudança profunda nos 

conceitos, procedimentos e atitudes de toda a comunidade escolar. “[...] Por esse motivo, 

o trabalho com projetos na escola não pode ser uma imposição, mas uma escolha refletida 

e consciente de cada professor, em particular, e dos componentes da comunidade de 

aprendizagem, em geral”. (TINOCO, 2008, p. 175). 

1.2 O desenvolvimento das habilidades socioemocionais em sala de aula 
 

O processo de ensino-aprendizagem não significa apenas o desenvolvimento dos 

aspectos cognitivos do indivíduo, mas também aspectos emocionais e sociais. A nova Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) prioriza o ensino que prepare o aluno de forma 

integral, isto é, 
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[...] a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento 
humano global, o que implica compreender a complexidade e a não 
linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões 
reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou 
a dimensão afetiva. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular 
e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – 
considerando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover uma 
educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além 
disso, a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia 
inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, 
não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. (BNCC, 2018, 
p. 14) 
 



 

Segundo Anita Abed (2016), integrar é “tornar inteiro, completar”, “é re-unir (unir de 

novo) o que na realidade nunca foi separado, foi apenas pensado em separado. Tornar 

inteiro é resgatar a unicidade, recompor as células, restituir o ser”. (ABED, 1996, p. 6). Em 

nossa sociedade, os alunos estão convivendo mais tempo na escola, principalmente com a 

obrigatoriedade de ingressar aos 4 anos e a implantação da jornada integral, faz-se 

necessário uma reflexão sobre a promoção da saúde mental e física dos estudantes no 

ambiente escolar, de um ensino global, que compreenda o aluno integralmente, que o “torne 

inteiro”, ou seja, que sejam desenvolvidas as habilidades cognitivas, mas também as 

habilidades socioemocionais. 

Como seres humanos, todos possuímos emoções, somos sociais, criamos vínculos, 

especialmente na escola, não só entre alunos, mas também entre professores e alunos, 

entre todos o que compõem o ambiente escolar. Portanto, oportunizar o desenvolvimento 

das habilidades socioemocionais na proposta pedagógica das escolas é considerar os seres 

que comparecem à escola em sua integralidade.  

Conforme as considerações de Abed (2016), a defesa do desenvolvimento das 

habilidades socioemocionais no ambiente escolar não retiram as corresponsabilidades da 

família (em primeiro lugar), da sociedade e das políticas públicas. Portanto, o trabalho 

pedagógico voltado para o desenvolvimento socioemocional não deve ser encarado como 

‘mais uma tarefa do professor’, mas como uma alternativa para estreitar o vínculo entre 

docente, favorecer “as relações interpessoais na sala de aula e construir um clima favorável 

à aprendizagem.” (ABED, 2014, p. 122). 

O educador não necessita ficar reticente quanto ao enfoque no universo de 

sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e ações do educando, visto que a 

 
 

 

 

 

 

 

Entretanto, considerar e valorizar o aluno de maneira holística, perpassa por enxergá-

lo além dos conteúdos das disciplinas escolares, acolhê-lo e contribuir para o seu 

desenvolvimento cognitivo, emocional e social. 
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sala de aula não é, e não deve, ser um contexto terapêutico, 
portanto desenvolver habilidades emocionais na escola não 
diz respeito a diagnosticar ou tratar o que quer que seja. [...] 
O professor não é um psicólogo, a escola não é um local 
apropriado para a psicoterapia, o setting das relações entre 
professor e aluno não é clínico. É preciso deixar claros os 
limites da atuação pedagógica e da responsabilidade do 
professor: seu compromisso com a construção do 
conhecimento [...]. (Abed, 2014: 103-104)  
 



 

Leitura e escrita estão imbricadas, não há como dissociá-las. Cosson (2016) diz que o 

papel da leitura é tanto ensinar a ler e a escrever quanto formar culturalmente o indivíduo, 

isto é, através da leitura e da escrita ampliamos nosso conhecimento e nos expressamos para 

o mundo, o qual é constituído basicamente por meio de palavras.  

De acordo com Leffa (1996), podemos atribuir, restritamente, duas acepções de leitura: 

ler é extrair significado do texto, um processo ascendente, no qual o texto é o foco, ou ler é 

atribuir significado ao texto, um processo descendente, no qual se dá ênfase ao leitor. Porém, 

o autor alerta sobre os diversos problemas em se utilizar tais definições de leitura 

isoladamente, o ideal seria unir os conceitos e considerar mais uma variante: o processo de 

interação entre o leitor e o texto, isto é, uma triangulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na perspectiva interativa, Solé (1998, p. 23) afirma que “a leitura é o processo mediante 

o qual se compreende a linguagem escrita”, são processos interdependentes e não são 

atividades exclusivamente linguísticas, pois necessitam dos conhecimentos prévios do 

indivíduo. Segundo Borba (2014), a capacidade de construir significado é uma atividade de 

natureza cognitiva, isto é, faz-se necessário que o leitor ative os conhecimentos 

armazenados, processe diferentes tipos de informações (ortográficas, sintáticas, semânticas, 

pragmáticas) e relacione os dados novos aos pré-existentes na memória. Mas, para que tais 

relações ocorram é preciso várias habilidades (linguística, textual, referencial e de relação). 

Pesquisas com base nos estudos da neurociência evidenciam a importância de tais 

conhecimentos para uma prática pedagógica mais significativa no desenvolvimento da leitura 

e da escritura. Estudos baseados na teoria conexionista indicam a relevância do 

conhecimento por parte dos professores das relações entre o funcionamento do cérebro e a 

aprendizagem.  
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A leitura é basicamente um processo de representação. Como esse 
processo envolve o sentido da visão, ler é, na sua essência, olhar para uma 
coisa e ver outra. A leitura não se dá por acesso direto à realidade, mas por 
intermediação de outros elementos da realidade. Nessa triangulação da 
leitura o elemento intermediário funciona como um espelho; mostra um 
segmento do mundo que normalmente nada tem a ver com sua própria 
consistência física. Ler é portanto reconhecer o mundo através de espelhos. 
Como esses espelhos oferecem imagens fragmentadas do mundo, a 
verdadeira leitura só é possível quando se tem um conhecimento prévio 
desse mundo. (LEFFA, 1996, p. 10) 
 



 

 
Castro (2007 apud Borba, 2013) realizou uma pesquisa sobre a função da emoção 

na memória relacionada à leitura. A pesquisadora observou que trechos emocionantes são 

melhor e mais recordados. Percebeu, também, que os relatos dos sujeitos da pesquisa não 

representavam uma macroestrutura dos textos lidos, contrariando a ideia de que 

armazenamos apenas por meio de macroestruturas textuais. Esses dados confirmam a 

complexidade envolvida no ato da leitura, em que diversos processos cognitivos atuam em 

conjunto através de várias conexões que podem ser estabelecidas nas redes neuronais. 

Nesse sentido, a pesquisa revela que o input é fundamental na aprendizagem, e que a 

emoção apresenta um papel importante na recordação.  

Vivemos em uma sociedade grafocêntrica, isto é, nossos papéis sociais perpassam 

a escrita: quer seja em atividades formais, ao elaborar um currículo, uma carta de solicitação; 

quer em atividades informais, ao escrever mensagens no WhatsApp, por exemplo. 

A escola é a instituição criada com o fim de alfabetizar, ensinar a ler e a escrever e o 

dominar tais técnicas simboliza “[...] educação, desenvolvimento e poder” (MARCUSCHI, 

2003, p. 17). A função da instituição escola é instrumentalizar o indivíduo para fomentar e 

perpetuar o uso dessa escrita, a qual se tornou indispensável no mundo moderno. 

Devido a sua importância social, os textos escritos necessitam de um maior 

planejamento para serem produzidos, o que os diferem da fala, que é feita por “improviso” e 

utiliza expressões faciais e gestuais como complemento. “A obra fundadora de práticas 

didáticas de Geraldi (1984) já apontava o texto (e não a ortografia, a gramática, a sentença, 

ou as figuras de linguagem) como a principal unidade de trabalho de Português em sala de 

aula”. (apud ROJO, 2009, p. 88) 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Borba (2013), a experiência, a memória implícita e explícita, os dados 

armazenados na memória são fundamentais para escrever determinado texto. Cabe à 

escola oferecer experiências de qualidade para o desenvolvimento tanto da leitura como da 

escritura. Em sua pesquisa, Borba (2013) mostra a importância do tipo de instrução, implícita 

ou implícita e explícita, e do conhecimento do gênero textual que se propõe ensinar para o 

desenvolvimento da escritura. 
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Para escrever com significação e de maneira situada, não basta grafar 
ou codificar, mas é preciso: normalizar o texto (ortografia, pontuação, 
separação de sílabas, concordância e regência); comunicar (adequar o 
texto à situação de produção, suporte, veículo e finalidade); Textualizar 
(progressão, coesão e coerência); intertextualizar (levar em conta outros 
textos e discursos). (ROJO, 2009, p. 90) 



 

O que corrobora com o preconizado por Dolz e Schnewlly (2004, p. 98), “pesquisas 

feitas sobre os processos de aprendizagem mostram, [...] que dar aos alunos múltiplas 

ocasiões para escrever é uma condição indispensável para favorecer o desenvolvimento de 

suas capacidades nesse domínio”. 

A constatação das dificuldades inerentes ao ato de escrever textos é decorrente de 

vários aspectos, inclusive da apresentação do tema, pois dar começo a um texto não é tarefa 

fácil, mas é bem possível se os professores também oferecerem condições para isso. Na 

maioria das vezes, as propostas de produção textual não ultrapassam as sugestões do livro 

didático que até abordam temas interessantes, mas, em alguns casos, dentro de um 

contexto sociocultural distante dos alunos, ou seja, a realidade de muitos alunos não é 

compatível com a que se apresenta no livro didático. Porém, o ponto mais agravante é que 

o professor muitas vezes não considera essa distância e tenta fazer com que o estudante a 

compreenda. Não que estes conteúdos não sejam possíveis de serem trabalhados, mas é 

preciso unir o aprender com a realidade do educando.  (ARAGÃO, 2016, p. 18) 

A ação do professor de Língua Portuguesa no momento da correção dos textos 

escritos vai influir numa aprendizagem mais ou menos significativa por parte do aluno, 

conforme discorre Souza (2003, p. 3) em sua dissertação de mestrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, essa ação do professor não tem um fim em si mesma, mas só adquire 

significação se conduz o aluno à reescrita de seu texto com o objetivo de buscar uma escrita 

qualitativamente melhor. 

2.1 Gêneros textuais: o relato pessoal 

 

A articulação que o relato pessoal estabelece entre leitura, escrita e vida é 

imprescindível para a ressignificação da produção de textos na escola, pois a escrita, através 

de algo já vivenciado pelo discente, contribui para a produção de sentidos na materialização 

do “mundo interior” do indivíduo. 
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Assim, considerando-se a concepção dialógica da linguagem postulada por 
Bakhtin (1988) a correção torna-se um mecanismo de diálogo entre 
interlocutores, uma vez que o professor, ao colocar-se como leitor crítico das 
produções dos alunos, realiza suas correções com um objetivo bem claro: 
obter a resposta do aluno através da reescrita de seu texto. Além disso, 
ancorados nos princípios de Vigotski (1989) de que o aprendizado exerce 
papel fundamental para o desenvolvimento do ser humano e, que o homem 
se constrói nas interações que estabelece com os outros homens, 
entendemos que a mediação do professor é um dos fatores fundamentais 
para que o educando obtenha sucesso em seu processo de aquisição e 
desenvolvimento da escrita e, que o cerne da ação mediadora está na forma 
como o professor intervém no texto do aluno, no momento da correção.  
 



 

 [...] é abrindo-lhe o espaço fechado da escola para que nele ele possa dizer 
a sua palavra, o seu mundo, que mais facilmente se poderá percorrer o 
caminho, não pela destruição de sua linguagem, para que surja a linguagem 
da escola, mas pelo respeito a esta linguagem, a seu falante e ao seu mundo, 
conscientes de que também aqui, na linguagem, se revelam as diferentes 
classes sociais". (GERALDI, 2012, p.130 e 131) 

 

Marcuschi (2003) esclarece que o texto é uma entidade concreta realizada 

materialmente e corporificada em algum gênero textual, isto é, o discurso se realiza nos 

textos e os gêneros textuais se constituem como ações sociodiscursivas para agir sobre o 

mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo. 

Na mesma perspectiva, o texto escrito também se constitui um elemento da 

comunicação verbal, o qual “é objeto de discussões ativas sob a forma de diálogo [...] é feito 

para ser apreendido de maneira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado”. 

(BAKHTIN apud VIÉGAS, 2004, p. 123). 

Para Bronckart (1999), a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de 

socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas.  

 

 

 

 

 

 

 Dentre os diversos gêneros textuais existentes, o relato pessoal é propício para 

ressignificar a escrita na escola, pois é capaz de proporcionar ao leitor 

[...] a materialização de seus pensamentos sobre as coisas do mundo. 
Quando o aluno escreve sobre si mesmo e sobre o meio onde vive, ele 
começa a tomar consciência sobre o que escreve. E é nessa partilha de 
experiências que, de certa forma, começa a ajustar o seu discurso conforme 
suas necessidades. Ou seja, expor sua própria história permite ele refletir 
sobre o que quer dizer, o que dizer, o que não dizer, para que dizer. Ocorre 
um jogo com a memória social, ou uma espécie de modelagem das ideias 
antes de compartilhá-las. (ARAGÃO, 2016, p.13)  

 

Segundo Inês Signorini (2005, p.123 apud Kleiman e Matencio, 2010, p.), “o relato 

autobiográfico é um gênero catalisador na explicitação, na organização e na reconfiguração 

da experiência passada em função das inquietações e indagações do presente [...]”, no caso 

aqui focalizadas as vicissitudes do início da adolescência. 
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E não é só isso. É possível afirmar que, quando o professor propicia aos 
alunos uma situação mais próxima de sua realidade, a tendência é de que 
eles tomem gosto pela atividade e passem de pacientes a integrantes do 
processo de ensino. Um dos objetivos destacados pelos Parâmetros 
Curriculares do ensino fundamental é que os alunos expressar e 
comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em 
contextos públicos e privados atendendo a diferentes intenções e 
situações de comunicação” (PCN, 1998, p. 7-8). 
 



 

Ressignificar nossas memórias significa que podemos refletir sobre nossos atos, 

mudar nossa visão de mundo ao amadurecer e projetar nossos desejos para o futuro. 

Fernández (2001, p. 69) esclarece que “a aprendizagem é uma forma de construir espaços 

de autoria, é um modo de ressituar-se diante do passado”. Ainda para a autora: 

 
Aprender supõe, além disso, um sujeito que se história. Historiar-se é quase 
sinônimo de aprender, pois, sem esse sujeito ativo que significa o mundo, 
significando-se nele, a aprendizagem irá converter-se na memória das 
máquinas, ou seja, em uma tentativa de cópia. (FERNÁNDEZ, 2001, p. 68) 

 

De acordo com Libermann (2014), refletir acerca das vivências passadas marcantes 

de cada indivíduo representa o momento de “pôr em xeque” o momento presente, ao se 

debruçar sobre o passado em busca de uma melhor tradução desse mesmo passado “(que 

englobe mais, que seja menos repressora e que apresente meios renovados)”.   

Leffa (1996, p. 35) diz que “a apreensão do mundo só é possível a partir das 

experiências subjetivas; e isso é válido não só para a vida real, mas também para as 

atividades de pesquisa”. Enfim, ressignificar permite ao ser humano libertar-se do destino 

de repetir padrões de nossos antepassados, “[...] se não existisse essa retroatividade, não 

seria possível modificar nossa história”. (LIBERMANN, 2014, p. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Em outras palavras, percebe-se que o processo de ensino-aprendizagem necessita 

de ressignificação, isto é, fazer com que os alunos possam atribuir novos significados a 

acontecimentos através da mudança de sua visão de mundo, pois “[...] além de aprender 

para sobreviver, ou melhor, para viver, devemos também aprender para ser, pois essa 

atividade nos constitui enquanto pessoas, nas nossas trocas constantes, ou seja, no 

âmago dos processos de socialização”. (GATTI, 2017) 
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A literatura desconcerta, incomoda, desorienta, desnorteia mais que os 
discursos filosófico, sociológico ou psicológico porque ela faz apelo às 
emoções e à empatia. Assim, ela percorre regiões da experiência que os 
outros discursos negligenciam, mas que a ficção reconhece em seus 
detalhes. [...]. Seu poder emancipador continua intacto, o que nos 
conduzirá por vezes a querer derrubar os ídolos e a mudar o mundo, mas 
quase sempre nos tornará simplesmente mais sensíveis e mais sábios, 
em uma palavra, melhores.” (COMPAGNON , 2012, p. 64) 
 



 

3.1    Adolescência: a busca da identidade 

 

A adolescência (do latim, ad: a, para a + olescere: forma incoativa de olere, crescer) 

significa a condição ou o processo de crescimento. O termo se aplica especificamente ao 

período da vida compreendido entre a puberdade e o desenvolvimento completo do corpo, 

cujos limites se fixam, geralmente entre 10 e 19 anos, podendo ser estendido aos 24 anos.  

É uma fase de desenvolvimento, na qual o indivíduo deixa a infância e se prepara para 

assumir as obrigações características da fase adulta. A puberdade acarreta ao indivíduo 

transformações hormonais, corporais e comportamentais, com influência de fatores 

biológicos, físicos e culturais. Maurício Knobel (1981) denomina “síndrome normal da 

adolescência” a fase de desequilíbrios e instabilidades extremas, a qual “é perturbada e 

perturbadora para o mundo adulto, mas absolutamente necessária, para o adolescente, que 

neste processo vai estabelecer a sua identidade, sendo este um objetivo fundamental deste 

momento da vida”. (ABERASTURY; KNOBEL, 1981, p. 9)  

Segundo a psicanalista argentina Arminda Aberastury (1981), nesse estágio da vida 

o adolescente realiza três lutos fundamentais: a) o luto pelo corpo infantil perdido, que leva 

a uma expressão na ação motora direta; b) luto pelo papel e identidade infantis, que o obriga 

a uma renúncia da dependência, a uma aceitação das responsabilidades que muitas vezes 

desconhece e permite uma atuação afetiva sem apreensão, passional ou indiferente, sem 

nenhuma consideração racional aos objetos; c) luto pelos pais da infância, o qual produz 

uma distorção de percepção, que facilita a resposta imediata, global e irracional. 

Consequentemente, é comum que os jovens se sintam fragilizados perante a sua imagem 

corporal, surgem também novos valores, novas responsabilidades, concepções e regras; e, 

portanto, o jovem necessita assimilar tudo para adaptar-se à sociedade que o envolve. 

Knobel (1981) diz que o adolescente apresenta uma vulnerabilidade especial para assimilar 

os impactos projetivos do meio em que vive e de toda a sociedade. Debortoli (2002) amplia 

essa ideia ao afirmar que a construção da identidade na adolescência “é contraditoriamente 

uma identidade individual e uma identidade coletiva. O adolescente precisa do grupo, 

precisa do adulto, precisa de referências; mas ele precisa diferenciar-se, construir sua 

própria identidade. (DEBORTOLI, 2002, p.37 apud COSTA, 2014. p. 21)  

No Ensino Fundamental II, o aluno já adentra a adolescência, fase de intensas 

transformações e autoafirmação. O aluno do 6º ano está justamente nessa fase de transição 

entre a infância e a adolescência, em que o“[...] adolescente precoce, a criança em torno de  
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10 anos, sente uma grande necessidade de ser respeitada na sua busca desesperada de 

identidade, de ideologia, de vocação e objetos de amor” (ABERASTURY; KNOBEL, 1981, 

p. 21). Tal período é denominado pré-adolescência, ou seja,  

 
[...] as sociedades contemporâneas viabilizaram o desenvolvimento de uma 
faixa etária intermediária, oferecida àquelas crianças que decidem crescer e 
tornarem-se, também, jovens. A esta categoria de crianças, o aparato 
midiático tem chamado de pré-adolescentes ou tweens (da palavra inglesa 
between, que significa entre duas extremidades), designações para aqueles 
que estariam num movimento de crescimento da infância para a 
adolescência. Há cada vez mais imperativos que convocam meninos e 
meninas a amadurecerem e ingressarem na experiência da juventude e num 
mundo que exige deles constantemente o exercício da liberdade de escolha. 
O objetivo é de que se constituam sujeitos deste tempo, a partir de uma 
condição autônoma que lhes permita agir sobre si mesmos na montagem de 
um eu adequado. (COSTA, 2014, p. 9) 

 
 

E se estiver em distorção idade-série, como ocorre com a maioria dos alunos, já está 

na adolescência, isto é, sofrendo todas as transformações e agruras desta fase na tentativa 

de descobrir e firmar sua identidade.  

É o momento de autonomia, de “tomar as rédeas” da sua própria história, conforme 

comenta Aulagnier (1991 apud Fernandéz 2001): 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetizando as características da adolescência, pode-se descrever a seguinte 

sintomatologia que integraria a síndrome da adolescência normal:  

 

1) busca de si mesmo e da identidade; 2) tendência grupal; 3) necessidade 
de intelectualizar e fantasiar; 4) crises religiosas, que podem ir do ateísmo 
intransigente ao misticismo fervoroso; 5) deslocalização temporal, onde o 
pensamento adquire as características do pensamento primário; 6) evolução 
sexual manifesta; 7) atitude social reivindicatória com tendências anti ou 
associais de diversas intensidades; 8) contradições sucessivas em todas as 
manifestações de conduta, dominada pela ação, que constitui a forma de 
expressão conceitual mais típica deste período de vida; 9) uma separação 
progressiva dos pais; e 10) constantes flutuações de humor e do estado de 
ânimo. (ABERASTURY; KNOBEL, 1981, p. 29). 
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O adolescente precisa situar-se como o biógrafo de sua história, construir 
(se) um passado. Reconhecer-se, contando-se ele mesmo o relato acerca 
de quem esteve sendo até o momento. Antes, na infância, era o “nenê da 
mamãe e do papai”, porque sua história e, portanto, ele mesmo era 
relatado pelos maiores. Na adolescência, está diante do desafio e a grande 
possibilidade humana de narrar a si mesmo, tomando também as imagens, 
os relatos, as recordações que os adultos lhe oferecem e lhe ofereceram 
sobre sua infância, mas, nesse momento, podendo ser ele mesmo o autor 
desse relato. (AULAGNIER, 1991 apud FERNÁNDEZ, 2001, p. 68) 
 



 

3.1.1 A busca de si mesmo e de identidade 
 
A ideia do si mesmo ou do self implica algo muito mais amplo em todas as 
etapas do desenvolvimento. É o conhecimento da individualidade biológica 
e social, do ser psicofísico em seu mundo circundante, que tem 
características especiais em cada idade evolutiva. (ABERASTURY; 
KNOBEL, 1981, p. 30). 

 

A busca de si mesmo, de uma identidade, acompanha o indivíduo durante toda a 

sua trajetória, mas é, especialmente, na adolescência que essa busca se acentua e causa 

grande sofrimento. Mas como o professor pode auxiliar o aluno nessa fase conflituosa? 

Uma possibilidade é ouvir o jovem, entender suas angústias e inquietações; outro recurso 

é utilizar a arte, a literatura, a fim de transportar o olhar desse indivíduo para além do 

“próprio umbigo”, que possa refletir sobre a vivência, mesmo que fictícia, de outrem.  

 

 
 
 
 

 

Muitas obras literárias fazem referência à passagem entre a infância e a 

adolescência, isto é, pode-se utilizar a literatura, o conto maravilhoso, por exemplo, para 

abordar a busca da identidade da personagem Moana, da animação da Disney, e relacioná-

la à vida real do discente.  

 
A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 
profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros 
seres humanos que nos cercam, nos faz compreender melhor o mundo e 
nos ajudar viver [...] ela pode também, em seu percurso, nos transformar a 
cada um de nós a partir de dentro. (TODOROV, 2009, p. 76) 
 

Enfim, o poder transformador da literatura funcionará como um portal de acesso ao 

mundo peculiar e, muitas vezes, intransponível do universo adolescente. 

 

3.1.2 A busca do ser em “Moana, um mar de aventuras” 

O ser humano utiliza a palavra escrita ou falada a fim de expressar-se. Nossa 

comunicação utiliza uma linguagem repleta de símbolos, que “é um termo, nome ou mesmo 

uma imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua especiais além 

do seu significado evidente e convencional”. (JUNG, 2008, p. 18) 
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[...] o texto literário me fala de mim e dos outros; provoca minha compaixão; 
quando leio eu me identifico com os outros e sou afetado por seu destino; 
suas felicidades e seus sofrimentos são momentaneamente os meus. 

(COMPAGNON, 2012, p. 62) 
 



 

O que diferencia o ser humano das outras espécies, então, é essa 
capacidade de “construir ou recuperar significados a partir de um conjunto 
de símbolos ou signos” (GABRIEL, 2006, p. 77). E essa capacidade 
simbólica, conforme a autora, se desenvolve “à medida que o indivíduo 
interage em uma sociedade que utiliza de símbolos de diversas naturezas, 
entre eles a linguagem verbal e escrita” (GABRIEL, 2006, p. 79 apud 
BORBA, 2014, p. 21) 

 

 A literatura utiliza uma linguagem simbólica com a função de expressar as emoções, 

ideias e pensamentos do ser humano para materializar seu “mundo interior”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cinema de animação vale-se da linguagem literária para criar um produto, que ao 

entrar em contato com o indivíduo é capaz de transformá-lo, recorrendo ao imaginário e 

pondo em ordem a identificação. As produções da Disney marcaram épocas, ganhando 

repercussão junto ao público infantil, ao despertar a imaginação que  

 
agrega imagens, sentimentos, lembranças, experiências, visões do real que 
realizam o imaginado e, através de um mecanismo grupal/individual, 
sedimenta um modo de ver, de ser, de agir, de sentir e de aspirar ao estar 
no mundo (SILVA, 2003, p.11 apud FOSSATTI, 2009, p. 2).  

  

 Tal citação corrobora com o que se pode apreender da animação “Moana, um mar 

de aventuras” (2016), na qual a protagonista está em busca do ser, isto é, da sua identidade 

e da sua vocação. Moana é uma princesa polinésia que quebra todos os paradigmas postos 

e é constantemente atraída pelo mar. Na obra, o oceano representa a metáfora da vida e 

é “maravilhosa para as habilidades socioemocionais: imensidão, profundidade, mistério, 

zonas abissais, às vezes uma marola reconfortante e calma, às vezes um maremoto 

devastador” (ABED, 2016, p. 17). 

Nesse contexto, a protagonista terá “a difícil e perigosa tarefa da autodescoberta e 

do autodesenvolvimento — os que são levados a cruzar o oceano da vida” (CAMPBELL, 

2008, p. 13). Enfrentará todas as belezas e turbulências próprias do viver na busca de si. 
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“Na leitura e na escrita do texto literário encontramos o senso de 
nós mesmos da comunidade a que pertencemos. A literatura nos 
diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo 
por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma 
experiência a ser realizada. É mais que um conhecimento a ser 
reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim sem renúncia 
da minha própria identidade. No exercício da literatura, podemos 
ser outros, podemos viver como os outros, podemos romper os 
limites do tempo e do espaço de nossa experiência e, ainda assim, 
sermos nós mesmos. É por isso que interiorizamos com mais 
intensidade as verdades dadas pela poesia e pela ficção”. 

(COSSON, 2016, p. 17) 
 



 

3.1.2.1 A jornada do herói / heroína 

Na construção de sua arte, a indústria literária e cinematográfica começou a utilizar 

conscientemente e metodicamente a teoria de Joseph Campbell, grande pesquisador e 

estudioso da mitologia, que em sua obra “O herói de mil faces” afirma existir um esboço 

básico, uma fórmula mitológica universal da aventura do herói, isto é, um padrão narrativo 

encontrado em diversas mitologias de diferentes povos e culturas. A jornada do herói  

 

[...] é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem: 
separação-iniciação-retorno — que podem ser considerados a unidade 
nuclear do monomito [...] Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura 
numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas — forças e 
obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com 
o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. (CAMPBELL, 2008, p. 
17 e 18).  
 
 

A animação “Moana, um mar de aventuras” utiliza essa fórmula mitológica universal 

em sua narrativa, mas desconstrói o herói masculino, trazendo a força do feminino, a 

jornada da heroína Moana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O coração de Te Fiti tem em seu centro um desenho que aparenta ser um espiral 

que se expande para o exterior, o qual representa a jornada da heroína Moana.  

A jornada do herói é dividida em estágios, o primeiro grande estágio, o da separação 

ou partida é subdividido em:  

1) "O chamado da aventura", ou os indícios da vocação do herói:  na animação esse 

momento é representado logo no início da narrativa quando Tala, a avó da protagonista 

relata oralmente, para a Moana criança, o mito sobre o roubo do coração da deusa-mãe Te 

Fiti, a qual é a figura mitológica da Mãe Universal, presença nutridora e protetora, “ela é 
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Acredito que grande parte da jornada é igual para todos os seres humanos, 
visto que compartilhamos as mesmas realidades: nascimento, crescimento 
e declínio. Contudo, evidentemente, quando se trata de uma mulher isso 
impõe ciclos, ritmos, pressões e necessidades distintas. Pode haver uma 
diferença real na forma das jornadas dos homens e das mulheres. A 
jornada dos homens pode ser, sob certos aspectos, mais linear, evoluindo 
de uma meta exterior para a seguinte, ao passo que a jornada das mulheres 
pode se desenvolver em espiral para o interior e o exterior. O espiral pode 
ser uma analogia mais exata para a jornada das mulheres do que a linha 
reta ou um simples círculo. Um outro modelo possível consistiria numa série 
de anéis concêntricos, com a mulher fazendo a jornada para dentro na 
direção do centro e em seguida se expandindo para o exterior outra vez. 
(VOGLER, 2015, p. 20) 

 



 

a criadora do mundo [...] abrange o abrangente, nutre o nutriente e é a vida de tudo o que 

vive”, pelo semideus metamorfo Maui, o favorito polinésio, com o objetivo de dá-lo aos 

homens para poderem criar a vida. A lenda diz alguém será escolhido para resgatar o 

coração de Te Fiti, encontrar Maui e fazê-lo cruzar o oceano para devolver o coração. Após 

essa cena, Moana ainda bebê é atraída para a praia e o Oceano, que é um personagem, 

traz até ela o coração de Te Fiti, concretizando o chamado para a aventura; 

2) "A recusa do chamado", ou a temeridade de se fugir do Deus:  

 
A recusa à convocação converte a aventura em sua contraparte negativa. 
Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela "cultura", o sujeito perde o 
poder da ação afirmativa dotada de significado e se transforma numa vítima 
a ser salva. Seu mundo florescente torna-se um deserto cheio de pedras e 
sua vida dá uma impressão de falta de sentido (CAMPBELL, 2008, p. 35) 

  

 O chefe Tui, pai de Moana, percebe o fascínio da protagonista por navegar e tenta 

dissuadi-la ao mostrar todas as benesses de se viver na ilha, de valorizar o seu lugar. Ele 

determina que ela deve seguir a tradição como os antepassados e “colocar a pedra no 

monte”, ou seja, assumir o governo da ilha, sucedendo o pai. Moana tem atritos com o pai, 

que 

[...] é vivenciado primariamente como um inimigo. Para ele é transferida a 
carga de agressão originalmente vinculada à mãe "má" ou ausente. 
Permanece com a mãe (normalmente) o desejo vinculado à mãe "boa", ou 
presente, nutridora e protetora. (CAMPBELL, 2008, p. 7) 

 

Tui não quer que Moana sofra a frustração pela qual passou, devido ao seu desejo 

em passar dos recifes. Sina, mãe de Moana, revela o porquê de o pai proibir que Moana 

adentre o oceano, o que faz com que Moana cogite em recusar o chamado (seguir seu 

sonho); 

3) "O auxílio sobrenatural" ou mentor, a assistência insuspeitada que vem ao encontro 

daquele que leva a efeito sua aventura adequada: o oceano é um personagem na narrativa, 

que auxiliará Moana em sua jornada. Após a morte da avó de Moana, ela ressurge como 

uma raia em dois momentos cruciais para apoiar a protagonista;  

4) "A passagem pelo primeiro limiar": 

[...] o herói segue em sua aventura até chegar ao "guardião do limiar", na 
porta que leva à área da força ampliada. [...] estão as trevas, o desconhecido 
e o perigo, da mesma forma como, além do olhar paternal, há perigo para a 
criança e, além da proteção da sociedade, [...] As regiões do desconhecido 
(deserto, selva, fundo do mar, terra estranha, etc.) são campos livres para a 
projeção de conteúdos inconscientes. (CAMPBELL, 2008, p. 43-45) 
 

  

17 



 

 É quando Moana atravessa os temidos recifes e se depara com um oceano 

tempestuoso, com ondas imensas, a escuridão da noite e águas turbulentas, mas consegue 

chegar à ilha onde está Maui; 

 5) "O ventre da baleia", ou a passagem para o reino da noite:  

[...] O herói, em lugar de conquistar ou aplacar a força do limiar, é jogado no 
desconhecido, dando a impressão de que morreu. [...] (CAMPBELL, 2008, p. 
50) 
 

 Maui precisa reaver seu anzol mágico e leva Moana para o “Mundo dos monstros”,  

mas, para adentrar esse mundo, precisam escalar um rochedo íngreme e lançar-se do alto 

na abertura do topo (jogar-se no desconhecido) e mergulhar nas profundezas do oceano, 

onde enfrentarão Tamatoa, um grande caranguejo; 

 O segundo estágio é o das provas e vitórias da iniciação é dividido em seis 

subseções:  

6) "O caminho de provas", ou o aspecto perigoso dos deuses: após conseguirem o anzol 

mágico, Moana e Maui seguem viagem para a ilha de Te Fiti, mas se deparam com os 

Kakamoras, coquinhos que são os piratas do oceano e tentam roubar o coração de Te Fiti; 

depois, ao chegar à ilha de Te Fiti precisam enfrentar Te Ka, o monstro de lava e fogo; 

7) "O encontro com a deusa" (Magna Mater), ou a bênção da infância recuperada: 

 

Tal como a mudança, o rio do tempo, a fluidez da vida, a deusa cria, preserva 
e destrói a um só tempo. (CAMPBELL, 2008, p. 66) 
 

 Após Moana ultrapassar Te Ka para devolver o coração de Te Fiti, a protagonista 

percebe que o monstro é a sombra da deusa Te Fiti, isto é, são a mesma pessoa. Ao recolocar 

o coração, Te Ka transfigura-se na deusa Te Fiti, trazendo a vida novamente. 

 

O encontro com a deusa (que está encarnada em toda mulher) é o teste final 
do talento de que o herói é dotado para obter a bênção do amor (caridade: 
amor jaú), que é a própria vida, aproveitada como o invólucro da eternidade. 
E quando o aventureiro, nesse contexto, é, não um jovem, mas uma jovem, é 
ela quem, por suas qualidades, sua beleza ou desejo ardente, se mostra 
apropriada para tornar-se consorte de um imortal. Então, o celeste marido 
desce até ela e a conduz ao seu leito quer ela queira, quer não. E se ela o tiver 
evitado, as vendas lhes cairão dos olhos; se o tiver procurado, seu desejo será 
aplacado. (CAMPBELL, 2008, p. 67) 

 

 Nesse momento, o telespectador tem a expectativa de um relacionamento amoroso 

entre Moana e o semideus Maui, mas há uma quebra dessa “lógica”, que satisfaz o momento 

atual do empoderamento feminino. Moana descobre quem é, mas para ser completa não 

necessita de um casamento. 
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8) "A mulher como tentação", a realização e agonia do destino de Édipo: 

 

E os testes por que passou o herói, preliminares de sua experiência e 
façanha últimas, simbolizaram as crises de percepção por meio das quais 
sua consciência foi amplificada e capacitada a enfrentar a plena posse da 
mãe-destruidora, de sua noiva inevitável. Com isso, ele aprendeu que ele e 
seu pai são um só: ele está no lugar do pai. (CAMPBELL, 2008, p. 67) 
 

Nessa etapa, a evolução de Moana na sua busca de si possibilitou um grande 

aprendizado e nesse momento ela compreende seu pai e está pronta para assumir seu lugar 

como chefe da ilha de Motonui e retornar à sua vida normal. 

9) "A sintonia com o pai": na animação, após receber a bênção de Te Fiti, Moana retorna 

para Motonui e reencontra seus pais. Ela justifica ao pai que necessitou passar “um 

pouquinho” além dos recifes e ele reconhece e aceita quem ela é ao dizer: “Essa é você!”, 

o que demonstra que eles entram em sintonia. 

10) "A apoteose": essa etapa ocorre quando Te Fiti perdoa Maui e conserta o anzol mágico, 

que o faz um semideus; 

11) "A bênção última": Te Fiti restaura toda a vida, é o fim da destruição que assolava a 

ilha de Motonui. 

 O terceiro e último estágio é o do retorno (com seis subseções): 

 

 Na animação analisada, o terceiro estágio é praticamente suprimido. Percebe-se 

somentee a etapa 17, Liberdade para viver. Na última cena Moana, com outra roupa, está 

livre para viver o que sempre almejou: navegar em grandes embarcações com toda a sua 

tribo. Prenuncia o momento seguinte, estão se tornando navegantes como os antepassados. 

 

Os arquétipos como emanações do herói 

 Em seu livro “A jornada do escritor”, Vogler (2015) salienta que os arquétipos são 

“personagens ou energias que se repetem constantemente e que ocorrem nos sonhos de 

todas as pessoas e nos mitos de todas as culturas” (2015, p. 33). Para quem conta histórias,  

são indispensáveis na tessitura de narrativas. Os arquétipos que ocorrem com mais 

frequência nas histórias e estão presentes na animação “Moana, um mar de aventuras” são: 
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12) A recusa do retorno;  

13) A fuga mágica; 

14) O resgate com auxílio externo; 

15) A passagem pelo limiar do retorno;  

16) Senhor dos dois mundos; 

17) Liberdade para viver. 

 

Figura 1: 

jornada do 

herói 

adaptada 

pela autora 



 

Herói ou heroína é aquele que aprende, que está disposto a sacrificar suas necessidades 

em prol do outro, representa a busca de identidade e totalidade do ego; Mentor (velha ou 

velho sábio) é quem auxilia o herói como um conselheiro; Guardião de limiar é o ser ou força 

da natureza que é o protetor daquela etapa da jornada e tentará impedir o herói de seguir 

adiante; Arauto é o mensageiro que convocará o herói para a aventura, não é 

necessariamente um ser, pode ser um acontecimento; Camaleão é o personagem que muda 

de forma frequentemente (seja física ou psicologicamente); Sombra é o lado obscuro, sem 

luz, de algum ser na história, pode ser o oposto do herói; Pícaro são os personagens de uma 

história que são, principalmente, palhaços ou manifestações cômicas, é o chamado alívio 

cômico. 
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Análise de Moana, um mar de aventuras 

   

  

 

 Em síntese, seguindo o padrão do Monomito, a animação “Moana, um mar de 

aventuras” retrata a heroína Moana, princesa polinésia, sucessora do trono da ilha 

fictícia de Motonui, que busca saber quem é e sente o chamado do Oceano 

(personagem que representa o arquétipo do arauto) para o limiar da aventura, isto é, 

ultrapassar os recifes a fim de salvar sua tribo da destruição, a qual está sendo 

provocada em consequência do roubo do “coração de Te Fiti”. Antes de partir em sua 

jornada, a heroína recebe um colar com o “coração de Te Fiti” de sua avó Tala (a 

mentora), que incentiva Moana a descobrir o que nasceu para ser.  

 Ao passar o primeiro limiar, os temidos recifes, ela consegue sobreviver às 

intempéries do alto-mar e encontra escondido no barco o galo Hei Hei (arquétipo do 

Pícaro), que será o alívio cômico dessa jornada tão densa. Com as intervenções 

sobrenaturais do seu aliado Oceano, Moana encontra Maui, o semideus metamorfo 

(arquétipo do camaleão) e tenta obrigá-lo a atravessar o oceano para devolver o que 

roubou: o “coração de Te Fiti”. Mas, para isso, Moana e Maui entram em um acordo de 

que precisam recuperar o anzol mágico que confere poderes ao semideus, assim 

penetram e saem com vida do “Mundo dos monstros” (com astúcia, conseguem se 

desvencilhar e sobreviver ao vilão Tamatoa, guardião do limiar). Em seguida, a heroína 

e seu agora aliado Maui passarão por mais algumas provas (Kakamoras e o monstro Te 

Ka), sempre contando com uma ajuda mágica do Oceano (auxiliar).  

 Nesse momento da jornada, Moana e Maui chegam ao destino final, mas fracassam 

ao tentar transpor Te Ka. Maui abandona Moana, que cogita desistir da aventura, mas, 

com o apoio sobrenatural de sua avó Tala, percebe que nesse momento da jornada já 

descobriu quem é. Em seguida, a heroína passa pela suprema provação: ela mesma 

deve restaurar o coração de Te Fiti. Com o auxílio de Maiu e do Oceano, Moana 

ultrapassa o monstro Te Ka (arquétipo da sombra), devolve o coração, encontra a deusa 

Te Fiti e obtém sua recompensa (a vida retorna). No retorno à ilha de Motonui, seu 

triunfo é representado pelo reconhecimento por parte do pai de quem Moana é (sintonia 

com o pai), a bênção que ele traz consigo restaura o mundo e a identidade de seu povo: 

eles voltam a ser viajantes como os antepassados. 

 



 

Uma das formas de se trabalhar a produção escrita é por meio da adoção de uma 

proposta de sequência didática. Isso se justifica pelo modo como esse tipo de trabalho se 

organiza, visando a contextualização do conteúdo apresentado, conforme idealizado por 

Dolz, Noverraz, Schnewly (2004).  

 

Figura 1: Esquema de sequência didática 

 

 

 

 

 

O ensino acontece inicialmente pela apresentação de uma situação, referente ao 

conteúdo abordado. Em seguida é realizada uma sondagem em relação às concepções 

prévias dos alunos sobre o assunto, denominada aqui de produção inicial. As intervenções 

realizadas recebem a nomenclatura de módulos, e, por fim, é realizada a produção final, 

que busca demonstrar a evolução na aprendizagem do aluno em relação ao conteúdo 

proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, propõe-se o trabalho com sequências didáticas através dos gêneros 

textuais, que “se constituem como ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo e dizer 

o mundo, constituindo-o de algum modo” (MARCUSCHI, 2002, p. 22). De acordo com o 

quadro-síntese abaixo, observa-se um esquema geral da sequência didática, a qual será 

detalhada na seção posterior. 

 

 

Apresentação 

da situação 

PRODUÇÃO 

INICIAL 

PRODUÇÃO 

FINAL 

Módulo 
1 

Módulo 
2 

Módulo 
n 
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Uma sequência didática é um conjunto de atividades escolares 
organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 
textual oral ou escrito. [...] tem, precisamente, a finalidade de ajudar 
o aluno a dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, 
assim, escrever ou falar de uma maneira mais adequada numa 
dada situação de comunicação. (DOLZ, J. NOVERRAZ, N. 
SCHNEUWLY, B., 2004, p. 97) 
 



 

Quadro 1: síntese da sequência didática 

A (RES)SIGNIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO ESCRITA ATRAVÉS DO RELATO PESSOAL 

ETAPAS OBJETIVOS ATIVIDADES MATERIAL DURAÇÃO 

1. APRESENTAÇÃO DA 
SITUAÇÃO 

• Refletir sobre o sentido 
da escrita. 

• Explicar que através 
da leitura e da escrita 
podemos tornar 
concreto nosso 
pensamento. 

--- 01 aula 

2. PRODUÇÃO INICIAL 

• Estimular a produção 
escrita através do relato 
pessoal, da escrita sobre si; 

• Proporcionar 
aproximação mais célere 
entre os pares educativos e 
a sensibilização docente. 

• Aplicar uma 
sondagem ou avaliação 
diagnóstica através da 
produção de rascunho 
do relato pessoal 
(individualmente): 
“Quem sou eu?”.  

• Caderno; 

• Lápis. 

01 aula 

3. LEITURA 
MULTISSEMIÓTICA DE 
“MOANA, UM MAR DE 

AVENTURAS” 

• Debater o processo de 
individuação da 
personagem Moana, a 
busca sobre quem é;  

• Debater o papel da 
família na nossa formação, 
especialmente a influência 
dos avós; 

• Compreensão e 
interpretação de textos 
multissemióticos. 

• Exibir a animação da 
Disney “Moana, um mar 
de aventuras”; 

• Compreensão e 
interpretação através 
das letras de canção da 
trilha sonora e de um 
questionário sobre a 
animação; 

• Aplicar um 
questionário sobre a 
animação. 

• Blu-ray da 
animação 
“Moana, um mar 
de aventuras”; 

• TV; 

• Reprodutor de 
Blu-ray. 

04 aulas 

4. A JORNADA DO 
HERÓI – DA FICÇÃO À 

REALIDADE 

• Esclarecer de forma 
sucinta a teoria de Campbell 
sobre “A jornada do herói”; 

• Relacionar ficção e 
realidade; 

• Refletir sobre a sua 
própria jornada, sobre seu 
propósito de vida;. 

• Preenchimento dos 
mapas mentais sobre “A 
jornada do 
herói/heroína”. 

• Caderno; 

• Papel A4; 

• Lápis ou 
caneta. 

01 aula 

5. APROFUNDAMENTO 
NO GÊNERO RELATO 

PESSOAL 

• Identificar as 
peculiaridades do gênero 
relato pessoal. 

• Exposição na lousa 
das características do 
gênero relato pessoal. 

• Lousa; 

• Piloto; 

• Caderno. 

01 aulas 

6. PRODUÇÃO FINAL 

• Produzir um relato 
pessoal definitivo para 
finalização do projeto. 

• Reescrita da 
produção textual “Quem 
sou eu?” , após as 
reflexões 
proporcionadas pela 
etapas anteriores da 
SD. 

• Folha de 
redação; 

• Caneta azul 
ou preta. 

02 aulas 

7. EDITORAÇÃO 

• Reler e revisar o relato 
pessoal para publicação; 

• Digitar os textos 
finalizados; 

• Confeccionar uma 
revista online dos alunos 
para ser apresentada à 
comunidade escolar através 
de um blog. 

• Revisão e digitação 
do texto para a 
publicação no blog, 
observando as 
correções indicadas 
pela professora. 

• Folha de 
redação; 

• Caneta azul 
ou preta; 

• Dicionário; 

• Sala de 
informática. 

02 aulas 
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Nessa seção, as atividades propostas nesta SD serão descritas detalhadamente. 

Para facilitar a compreensão, os quadros a seguir, obedecem aos seguintes parâmetros: 

as etapas da SD; os objetivos a serem alcançados pelos alunos durante a realização da 

SD; as atividades a serem realizadas em sala de aula com os alunos; os materiais 

necessários para o desenvolvimento das atividades e a duração de cada módulo.  

 

1ª etapa: Apresentação da situação 

Na primeira etapa, apresenta-se o que será desenvolvido na SD. Segundo Oliveira 

(2010, p. 67), “[...] Quando os objetivos da tarefa pedagógica estão claros, possíveis 

resistências por parte dos estudantes tendem a ser minimizadas. Além disso, é importante 

fornecer-lhes uma razão [...]”, para tudo o que será feito em sala de aula.   

Quadro 2: Apresentação da situação 

APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

OBJETIVOS ATIVIDADES DURAÇÃO 

• Refletir sobre o sentido da 
escrita; 

• Estimular a constituição de 
identidades fortes; 

• Fomentar o respeito às 
alteridades. 

• Conversar com a turma para 
refletir sobre quem somos e quem 
queremos ser; 

• Explicar que através da leitura e 
da escrita podemos tornar 
concreto nosso pensamento. 

01 aula 

 

2ª etapa: Avaliação diagnóstica 

 

 
Na segunda etapa, a atividade será a produção inicial 

escrita, que terá a função de uma sondagem ou avaliação 

diagnóstica. Os alunos devem escrever, individualmente, o 

rascunho de um relato pessoal com o título “Quem sou eu?”. 

A turma deve estar ciente de que o texto será destinado 

apenas ao docente e que será recolhido, a fim de que se 

sintam mais à vontade para escrever. Nessa etapa, analisa-

se o texto em busca dos conhecimentos prévios da turma, os 

níveis de letramento e suas dificuldades para futura 

comparação de dados. 

 

 

É interessante que essa 

atividade seja realizada 

no primeiro dia de aula 

com a turma.  

É imprescindível que o 

professor faça um relato 

pessoal oral sobre si, 

uma apresentação aos 

alunos, a fim de criar um 

vínculo com a turma e 

exemplificar o que será 

solicitado em seguida. 

 

Fica a 

dica! 
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Na escrita, em que os suportes situacional e expressivo estão ausentes, a 
comunicação só pode ser obtida por meio das palavras e suas 
combinações, exigindo que a atividade da fala assuma formas complexas – 
daí a necessidade dos rascunhos. A evolução do rascunho para a cópia 
final reflete nosso processo mental. O planejamento tem um papel 
importante na escrita [...]. (VYGOTSKY, 1993, p. 124) 

 

 Quadro 3: Produção inicial 

PRODUÇÃO INICIAL 

OBJETIVOS ATIVIDADES MATERIAIS DURAÇÃO 

• Acolher a turma; 

• Estimular a produção escrita através 
do relato pessoal, da escrita sobre si; 

• Proporcionar uma aproximação mais 
célere entre os pares educativos e a 
sensibilização docente. 

• Aplicar uma sondagem ou 
avaliação diagnóstica através da 
produção de rascunho do relato 
pessoal (individualmente): “Quem 
sou eu?”.  

• Caderno; 

• Lápis. 

01 aula 

 

3ª etapa: Leitura multissemiótica de “Moana, um mar de aventuras” 

   

                                                                               Figura 2: Retirada da internet. 
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 Na terceira etapa, deve-se exibir a 

animação da Disney “Moana, um mar de 

aventuras”, dirigido por Ron Clements e John 

Musker. Antes de assistirem ao filme, mostre a 

capa do Blu-ray (figura 2), a fim de ativar os 

conhecimentos prévios e incentivar os alunos a 

exporem o que sabem sobre o tema, conforme 

Solé (1998). É o que Oliveira (2010) chama de 

predição, isto é, prever o conteúdo do texto 

permite a ativação dos esquemas mentais do 

leitor e o ajuda a construir hipóteses sobre o texto.  

 Na aula seguinte, após a exibição da 

animação, por meio da trilha sonora original da 

animação e das letras de canções impressas para 

cada aluno (em anexo) (podem ser somente os 

aúdios ou os clipes), faz-se uma leitura 

multissemiótica e debate-se os pontos centrais do 

filme: a busca de Moana para descobrir sua 

identidade, seu propósito de vida e a importância 

da família na constituição de quem somos ou 

seremos. 

 

 

 

Caso a turma esteja predisposta, 

ao fazer a leitura das letras de 

canção da trilha sonora da 

animação, pode-se pedir que 

todos cantem juntos. 

 

Fica a dica! 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiosNLng_DfAhXRqZAKHe8fBhIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.notado.com.br/blu-ray-moana---um-mar-de-aventuras/p&psig=AOvVaw3F0dCAYcrMBfq-MpqL-xTc&ust=1547650004011047


 de nove canções 

 Em seguida, aplicamos um questionário com 15 questões para averiguar a 

compreensão e interpretação dos discentes: 

 

Quadro 4: Questionário sobre a animação "Moana, um mar de aventuras" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5: Leitura multissemiótica de Moana, um mar de aventuras 

LEITURA MULTISSEMIÓTICA DE “MOANA, UM MAR DE AVENTURAS” 

OBJETIVOS ATIVIDADES MATERIAIS DURAÇÃO 

• Debater o processo de 
individuação da personagem 
Moana, a busca sobre quem é;  

• Debater o papel da família 
na nossa formação, 
especialmente a influência dos 
avós; 

• Compreensão e 
interpretação de textos 
multissemióticos. 

• Exibir a animação da Disney 
“Moana, um mar de aventuras”, 
com a finalidade de debatermos 
sobre a busca da identidade da 
personagem; 

• Compreensão e interpretação 
através das letras de canção da 
trilha sonora e de um 
questionário sobre a animação. 

• Blu-ray da 
animação 
“Moana, um mar 
de aventuras”; 

• TV; 

• Reprodutor de 
Blu-ray. 

04 aulas 
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QUESTIONÁRIO SOBRE A ANIMAÇÃO “MOANA, UM MAR DE AVENTURAS” 
 

1. No início da animação, qual é a lenda narrada por Tala, a avó de Moana? 
2. A pequenina Moana está à beira da praia e vê uma tartaruguinha tentando chegar 
até a água. Então, decide ajudar e proteger o animal. Levante hipóteses, se Moana não 
estivesse ali para auxiliar, o que poderia ter acontecido? 
3. O pai de Moana insiste que ela veja a importância da ilha em que vivem, do seu 
lugar. E que ela deve herdar a liderança da aldeia. Como Moana se sente em relação 
a isso? 
4. Um idoso da vila de Moana sugere que assem o frango Hei Hei, porque ele só sabe 
comer pedras. Moana não permite e diz: “Às vezes, a nossa força está abaixo da 
superfície”. O que a protagonista quis dizer com isso? 
5. Moana sente uma grande atração pelo mar e quer ir além dos recifes, porém o 
Chefe Tui proíbe. Por que ele tem esse comportamento? 
6. Moana está chateada com o pai por ele não permitir que ela faça o que deseja. 
Sua mãe tenta consolá-la dizendo que “nem sempre quem gostaríamos de ser ou 
desejamos...isso não era pra ser!”. Você concorda? Fale sobre. 
7. Moana, com a ajuda de sua avó, descobre “o que ela nasceu para ser”, um segredo 
de seus antepassados: “Éramos viajantes!”, mas retruca: “Por que paramos?”. 
Explique. 
8. A vovó Tala entrega o colar com o coração de Te Fiti à Moana e manda que ela vá 
seguir sua jornada. Qual a importância da avó de Moana em sua trajetória? 
9. No momento em que Moana foge escondida para sua aventura, sua mãe aparece. 
O que acontece? Qual a importância desse episódio? 
10. Moana consegue encontrar Maui. Como ele trata Moana? Ele aceita que o Oceano 
escolheu para a missão? Levante hipóteses: Por que Maui tem esse comportamento? 
11. Maui diz que para navegar é preciso saber por onde passou, onde está e onde 
quer chegar. Comente essa frase. 
12. Maui diz que sem o anzol ele não é nada. Você concorda com essa afirmação? 
Comente. 
13. Ao chegar à ilha, Moana percebe que Te Ka, o monstro de lava e fogo, possui em 
seu peito o espaço para colocar o coração roubado por Maui. Comente. 
14. Após todo o “mar de aventuras”, quem é Moana?  
15. Qual a sua avaliação sobre a animação Moana: um mar de aventuras? Ele é 
somente para crianças? Comente. 
 



 

Figura 3: Vídeo "Um sonho que se constrói 
junto - TEDx São Paulo 

 

Na descrição da Jornada do Herói, elas podem ter percebido 
algum insight sobre suas próprias vidas, alguma metáfora útil ou 
modo de ver as coisas, alguma linguagem ou princípio que 
define seu problema e sugere um meio de resolvê-lo. Elas 
míticos e literários, e sentem-se reconfortadas pelas histórias 
que lhes dão estratégias abundantes e comprovadas de 
sobrevivência, sucesso e felicidade. (VOGLER, 2015, p. 12) 

 Na quarta etapa, a turma deve assistir 

ao vídeo Um sonho que se constrói junto – 

TEDxSaoPaulo, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=aD4KdbdLr

3, com um relato pessoal oral da ativista e 

cientista política Tábata Amaral (eleita em 2018 

a sexta deputada federal mais votada por São 

Paulo). Ela narrará sua trajetória de garota 

pobre da periferia de São Paulo até chegar à 

formação em Harvard. 

  

 

 O que possibilitará a realização da próxima atividade: o preenchimento dos três 

mapas mentais (p. 27), os alunos devem ser conduzidos a comparar a jornada da heroína 

fictícia de Moana com a jornada da heroína real de Tábata Amaral. Por fim, cada aluno 

deve refletir sobre sua trajetória e construir a sua própria jornada de herói/heroína, mesmo 

que ainda esteja em construção. 

 Quadro 6: A jornada do herói - da ficção à realidade 

A JORNADA DO HERÓI – DA FICÇÃO À REALIDADE 

OBJETIVOS ATIVIDADES MATERIAIS DURAÇÃO 

• Esclarecer de forma sucinta a teoria de Campbell 
sobre “A jornada do herói”; 

• Relacionar ficção e realidade, respectivamente, por 
meio das jornadas das heroínas: Moana e Tábata; 

• Preencher os mapas mentais sobre “A jornada do 
herói/heroína”; 

• Refletir sobre a sua própria jornada, sobre seu 
propósito de vida; 

• Valorizar a autoestima; 

• Preencher, cada aluno, o seu mapa mental da sua 
jornada de herói/heroína. 

• Produção 
de três mapas 
mentais. 

• Caderno; 

• Papel A4; 

• Lápis ou 
caneta. 

01 aula 

 

 Em seguida, explique de maneira concisa a teoria de Joseph Campbell sobre “a 

jornada do herói/heroína”. 

 

4ª etapa: A jornada do herói/heroína – da ficção à realidade 
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EU SOU 

 

______________ 

CHAMADO

RESISTÊNCIA

ACEITAR

OBSTÁCULOS

MENTOR

SUPERAÇÃO

CONQUISTA

RETORNO

CHAMADO

RESISTÊNCIA

ACEITAR

OBSTÁCULOS

MENTOR

SUPERAÇÃO

CONQUISTA

RETORNO

MAPAS MENTAIS: A JORNADA DO HERÓI / HEROÍNA 

 

CHAMADO

RESISTÊNCIA

ACEITAR

OBSTÁCULOS

MENTOR

SUPERAÇÃO

CONQUISTA

RETORNO
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5ª etapa: Aprofundamento no gênero relato pessoal 

 No segundo módulo, através de uma aula expositiva, exponha as características do 

gênero relato pessoal. 

Quadro 7: Aprofundamento do relato pessoal 

APROFUNDAMENTO NO GÊNERO RELATO PESSOAL 

OBJETIVOS ATIVIDADES MATERIAIS DURAÇÃO 

• Expor as características do 
gênero relato pessoal. 

• Exposição na lousa das 
características do gênero relato 
pessoal, a fim de que os alunos 
identifiquem as peculiaridades 
do gênero. 

• Lousa; 

• Piloto; 

• Caderno. 

01 aula 

 

 6ª etapa: Produção final 

 Na produção final, os alunos realizam a reescrita da produção inicial. Após todas 

as cinco etapas anteriores, espera-se que o aluno faça reflexões sobre si mesmo e 

ressignifique a produção textual, isto é, melhore a visão que tem de si e enriqueça o relato 

pessoal. 

Quadro 8: Produção final 

PRODUÇÃO FINAL 

OBJETIVOS ATIVIDADES MATERIAIS DURAÇÃO 

• Produzir um relato 
pessoal definitivo para 
finalização do projeto; 

• Reler e revisar o relato 
pessoal para publicação; 

• Esclarecer que a 
produção final servirá para a 
confecção de uma revista 
online dos alunos para ser 
apresentada à comunidade 
escolar através de um blog. 

• Reescrita da produção textual 
“Quem sou eu?”, após as 
reflexões proporcionadas pelas 
etapas anteriores da SD. 

• Folha de 
redação; 

• Caneta azul ou 
preta. 

02 aulas 

 

7ª etapa: Editoração  

 Após o feedback da professora, realiza-se em conjunto a revisão e digitação do 

relato pessoal inicial para publicação em um blog. Nesse momento, há avaliação formativa, 

isto é, segundo Perrenoud (2000), é uma avaliação que considera tudo o que pode colaborar 

para o aluno aprender melhor, a avaliação processual da leitura e da produção escrita. 

Quadro 9: Editoração 

EDITORAÇÃO 

OBJETIVOS ATIVIDADES MATERIAIS DURAÇÃO 

• Reler e revisar o 
relato pessoal para 
publicação; 

• Digitar os textos 
finalizados para 
publicação no blog. 

• Revisão e digitação do texto para a 
publicação, observando as correções 
indicadas pela professora, além do 
auxílio do dicionário; 

• Digitação dos textos finalizados para 
publicação no blog. 

• Folha de 
redação; 

• Caneta azul ou 
preta; 

• Dicionário; 

• Sala de 
informática. 

02 aulas 

 

 

 



 

Tivemos como foco o gênero relato pessoal, mas outros gêneros poderiam ser 

desenvolvidos, como o conto, o mito, a lenda e a letra de canção. A SD foi aplicada em uma 

turma do 6º ano, porém pode ser adaptada para qualquer série. O que irá diferir é a 

complexidade das atividades desenvolvidas adaptadas ao público-alvo desejado. No 9º ano, 

por exemplo, pode-se analisar a capacidade de realizar inferências mais complexas. No Ensino 

Médio poderá ser trabalhado o propósito de vida, na Educação Infantil ou nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental poderá ser desenvolvido o campo de experiência “O eu, o outro e o nós”. 

Enfim, a temática da autoestima e da identidade perpassa toda a vida do indivíduo. Oportuniza 

até o próprio docente refletir sobre como lida com as próprias emoções e aprender mais sobre 

elas é um passo fundamental. 

Nessa direção, no Ensino Fundamental – Anos Finais, a escola 
pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos 
estudantes, ao estabelecer uma articulação não somente com 
os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como 
também com a continuidade dos estudos no Ensino Médio. 
Esse processo de reflexão sobre o que cada jovem quer ser 
no futuro, e de planejamento de ações para construir esse 
futuro, pode representar mais uma possibilidade de 
desenvolvimento pessoal e social. (BNCC, 2018, p. 60) 
 

 Apesar de ser um material idealizado para professores de Língua Portuguesa, pode e 

deve ser utilizado por qualquer disciplina que tenha o objetivo de desenvolver habilidades 

socioemocionais em sala de aula como a autoestima, a busca da identidade ou auxiliar o 

discente a delinear seu projeto de vida. Visto que este material foi elaborado visando à 

formação e o desenvolvimento humano global, uma educação integral do educando, que 

promova o acolhimento, o reconhecimento e o desenvolvimento pleno, considerando suas 

singularidades e diferenças.  

Nosso objetivo é estimular o uso da língua, é a comunicação, é acolher o aluno em sua 

totalidade, com suas limitações, sem assinalar erros e defeitos em sua produção. É a 

oportunidade de professor e aluno se reconhecerem, oportunizar o vínculo afetivo, que será 

tão precioso no decorrer dos 200 dias letivos escolares. Por meio da SD proposta, o professor 

poderá vislumbrar, de maneira mais célere, quais conteúdos em Língua Portuguesa 

necessitam de maior atenção ou que temas poderão ser trazidos para a sala de aula a fim de 

serem debatidos. Mas, acredito que o maior propósito será a reflexão sobre a motivação, a 

autoestima e a identidade do aluno, é o olhar para si, reconhecer seus sonhos e o que é 

preciso para alcançá-los. Faça bom proveito! 
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Seu Lugar 
Moana (Trilha Sonora) 
 
Moana, vem ver, vem ver! 
Moana, você notou 
A vila de Motunui 
Tem tudo aqui 
Tem dança tradicional 
E a música é milenar 
(Sabemos quem somos 
Temos tudo aqui) 
O costume é o que nos une 
E Moana, tudo tem seu valor 
(Vem ver!) 
Você vai criar raiz 
Crescer aqui 
O lema é compartilhar 
(É dar) 
Trançamos as nossas cestas 
(Aha!) 
O peixe que eu como vem daqui 
 
[Moana] Eu vou alí 
 
Te quero aqui 
Moana, é o seu destino 
Ser chefe e governar 
É o seu lugar 
Você vai ver 
A vida vai te mostrar 
Que dá pra ser bem feliz 
No seu lugar 
 
Um coco tem muito mais 
(O quê?) 
É só repartir 
Usamos tudo que o coco dá 
Tem tudo aqui 
A rede vem da palmeira 
(A rede vem da palmeira) 
Tem água pra refrescar 
(Tem água pra refrescar) 
As folhas fazem fogueira 
(As folhas fazem fogueira) 
E a polpa é só cozinhar 
(E a polpa é só cozinhar) 
O coco tem muito mais 
(O coco tem muito mais) 
É só repartir 
(Ha!) 
Você nasceu pra estar aqui 
 
[Moana] Jamais partir 
 
Viver assim 
A salvo e bem protegidos 
E dá pra ver no futuro 
O seu lugar 
Se quer saber 
Você vai ver que é verdade 
Que dá pra ser feliz 
No seu lugar 
[Tala] 
Meus pés deslizam na água 
Adoro seu vai e vem 
A água faz só o que quer 
 
 

Ha! Não liga pra mais ninguém 
A vila me acha louca 
Diz que eu sonho até demais 
Mas quem sabe ser feliz 
Não volta atrás 
Teimosa e orgulhosa 
Tão igual seu pai 
Respeite, mas siga sempre 
Esse sonho que te atrai 
A voz que diz num sussurro 
Que a estrela vai te guiar 
Moana, essa voz é sua 
É seu lugar 
 
A rede vem da palmeira 
(A rede vem da palmeira) 
Tem água pra refrescar 
(E tem muito, muito mais) 
As folhas fazem fogueira 
(É tudo a nossa bandeira) 
E a polpa é só cozinhar 
(E a polpa é só cozinhar) 
A vila acredita em nós 
(Em nós!) 
A vida é aqui 
(Ha!) 
Só precisamos repartir 
Jamais partir 
 
[Moana]  
No meu lugar 
Meu lar, meu povo que eu amo 
E quando eu olho o futuro 
É o meu lugar 
Vou liderar 
E eu terei quem me ensine 
A construir um futuro 
Em nosso lar 
Porque meu caminho me leva ao 
Meu lugar 
Eu posso ser feliz no 
Meu lugar 
Meu lugar 
 
Saber Quem Sou (Parte 1) 
Moana (Trilha Sonora) 
 
Aqui sempre, sempre à beira da água 
Desde quando eu me lembro 
Não consigo explicar 
Tento não causar nenhuma mágoa 
Mas sempre volto pra água 
Mas não posso evitar 
Tento obedecer, não olhar pra trás 
Sigo meu dever, não questiono mais 
Mas pra onde eu vou 
Quando vejo estou onde eu sempre quis 
O horizonte me pede pra ir tão longe 
Será que eu vou? Ninguém tentou 
Se as ondas se abrirem pra mim de verdade 
Com o vento eu vou 
Se eu for não sei ao certo quão longe eu vou 

 

Eu sou moradora dessa ilha 
Todos vivem bem na ilha 
Tudo tem o seu lugar 
Sei que cada cidadão da ilha 
Tem função nessa ilha 
Talvez seja melhor tentar 
Posso liderar o meu povo então 
E desempenhar essa tal missão 
Mas não sei calar o meu coração 
Por que sou assim? 
Essa luz que do mar bate em mim 
me invade 
Será que eu vou? Ninguém tentou 
E parece que a luz chama por mim 
e já sabe 
Que um dia eu vou 
Vou atravessar para além do mar 
O horizonte me pede pra ir tão 
longe 
Será que eu vou? Ninguém tentou 
Se as ondas abrirem pra mim de 
verdade 
Um dia eu vou saber quem sou 
 
Pra Ir Além 
Moana (Trilha Sonora) 
 
Tatou o tagata folau e vala'auina 
E le atua o le sami tele e o mai 
Ia ava'e le lu'itau e lelei 
Tapenapena 
 
Aue, aue 
Nuku I mua 
Te manulele e tataki e 
Aue, aue 
Te fenua, te malie 
Nae ko hakilia mo kaiga e 
 
O céu nos diz pra onde ir 
Basta a gente ouvir 
O mar nos leva além 
Nada nos detém 
Sabemos ler no luar 
As trilhas do mar 
É o nosso lugar, navegar 
 
Aue, aue 
Um rumo pra seguir 
E tantas ilhas para descobrir 
Aue, aue 
E nesse nosso ir e vir 
Sabemos dar o valor 
Que a vida tem 
Aue, aue 
Interpretamos todos os sinais 
Contando histórias do passado 
Nossa herança se mantém 
Aue, aue 
Te fenua, te malie 
Nae ko hakilia 
Pra ir além 
 
Fonte: https://www.letras.mus.br/moana-
trilha-sonora/ (adaptada) 

 

ANEXO A – Letras das canções da trilha sonora de Moana, um mar de aventuras 

https://www.letras.mus.br/moana-trilha-sonora/
https://www.letras.mus.br/moana-trilha-sonora/
https://www.letras.mus.br/moana-trilha-sonora/
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Saber Quem Sou (Parte 2) 
Moana (Trilha Sonora) 

As respostas estão no horizonte, tão 
longe 
Ninguém tentou, mas hoje eu vou 
Meu destino enfim vai se cumprir, de 
verdade 
 
Sozinha estou, pro mundo eu vou 
Este é o meu dever que o futuro traz 
Muito pra aprender, eu não volto atrás 
Para o mar eu vou, encarar quem sou 
Me atirar enfim 
Ela vai ser a luz a seguir na noite 
O mar chamou, agora eu vou 
Essa lua no céu que me sopra a 
verdade 
E logo eu vou saber quem sou 
 
De Nada 
Moana (Trilha Sonora) 
 
Ok, ok 
Vou te explicar, já saquei 
Minha magnitude pode constranger 
Você tá chocada, eu sei 
É adorável! 
Os humanos nunca vão surpreender 
Vem com o papai, cola em mim 
Pode botar fé, sou Maui, pode crer! 
Alguém como eu jamais nasceu 
Tá olhando para um semideus 
Vou te dizer, então, de nada 
Pelo mar, o sol, o ar 
Eu arrasei, eu já sei, de nada 
Sou só o “semicara” do lugar 
Hey, quem levantou o céu sem suar? 
Você tinha essa altura, tá-da 
Quando esfriou 
Quem trouxe o fogo e deslumbrou? 
O cara é um show 
Ow, fisguei o sol num puxão, de nada 
E agora a gente tem verão 
O vento eu domei como eu quis, de 
nada 
Pro povo velejar feliz 
Só faltam dizer, então, de nada 
Pelas ilhas do mar que eu ergui 
Que eu arrasei, eu já sei, de nada 
Há, eu sei que sou demais, pode 
aplaudir 
De nada 
De nada 
Mas não tem nada a ver 
Não, nem vou gastar o meu fôlego 
Pra te explicar tudo quanto é fenômeno 
O mar, a mata, o chão 
Ah, foi só Maui chamando a atenção 
Mando uma enguia bem fundo no chão 
Brota o coqueiro, olha o coco na mão 
Maui disse como é que tem que ser 
As minhas férias ninguém deve 
interromper 
E essa obra de arte aqui 
São as lutas que um dia eu venci 
Eu sou o tal, sempre estou no comando 
Olha só pro Mini Maui, tá sapateando 
Já te falei sou o rei, de nada 
Fiz o mundo e foi só um favor 
Eu arrasei, eu já sei, de nada 
Mas tô na minha hora e eu já vou 

 

Pode dizer, meu bem, de nada 
Pelo barco que emprestou 
Eu vou bem além, além, de nada 
Sou Maui mas não sou bom nadador 
De nada, de nada 
Obrigado! 
 
Brilhe 
Moana (Trilha Sonora) 
 
O Tamatoa já viveu outro papel 
De um caranguejo sem graça 
Mas agora resolvi ser mais cruel 
Porque sou bárbaro, baby 
Sei que sua avó disse pra tentar 
Seguir a voz que te guia 
Isso é conversa, é melhor desencanar 
Vovó gagá! 
Esqueça e brilhe 
Como as joias que sem dó pirateei 
Tire a casca e mostre seu brilho 
Brilhe mais do que o colar que eu 
arranquei 
 
Me empolguei 
Meu amor 
Peixes vão, vão, vão 
Vão atrás do que tem brilho, vacilo 
Vou de grão em grão, grão, grão 
No final sou eu que brilho, deliro 
Cê corre o risco, de virar petisco 
(petisco) 
Olha só, então Maui vai perder pra um 
caracol 
É só um semi-demi-mini-Deus 
Ai, que vergonha, que fiasco, pega o 
anzol 
Pega! Sem seu brinquedo cê não é 
ninguém 
Eu confesso que você me fez pensar 
Essas tattoos sensacionais 
E eu também fiz do meu casco o meu 
altar 
Somos iguais, é a nossa luz 
Brilhe 
Pedra bruta ou lapidada, tanto faz 
Mais e mais só faz com que eu 
Brilhe 
Não me assusto nem com bala de 
canhão 
Eu sou durão 
Maui, bro, nem tente mais, mais, mais 
O crustáceo é superior e agora te 
humilhou 
E tem mais 
Porque cê vai, vai, vai 
Você vai agora se estrepar, cê vai 
dançar 
Abandonado buscando em vão 
O amor dessa gente que mente e 
desmente 
Aprenda a lição, o seu casco não é tão 
durão 
Maui, o meu trunfo é ser mais chique 
Seja o meu almoço 
Brilhe, tá na hora de você se despedir 
C'est la vie mon ami 
E que eu brilhe, você vai virar comida de 
siri 
Só pra mim 
Contanto que eu sempre brilhe 
Contanto que eu sempre brilhe 

 

Canção Ancestral 
Moana (Trilha Sonora) 
 
[Tala] 
Você foi sempre um orgulho 
Tão forte e especial 
Que ama o mar e seu povo 
De um jeito tão natural 
O mundo parece injusto 
E a história vai te marcar 
Mas essas marcas revelam 
Teu lugar 
Encontros vão te moldando 
 
Aos poucos te transformando 
E nada no mundo cala 
A voz que vem num encanto 
E te pergunta baixinho 
"Moana, quem é você " 
Moana tente, você vai se encontrar 
 
Eu sou Moana 
Moana (Trilha Sonora) 
 
Quem eu sou? 
Eu sou a filha de uma ilha 
E o mar chama por mim, de longe 
E o meu povo eu devo conduzir 
Com o passado eu aprendi 
Esse legado mora aqui, me invade 
Tanta coisa eu tive que enfrentar 
Encarei meus medos 
E o que eu tinha mesmo que 
aprender, na verdade 
O que sou, esse instinto 
Essa voz, já faz parte 
Do que me atrai nessa minha 
vontade 
Com você junto a mim posso ir bem 
mais longe 
Eu me encontrei, agora eu sei 
Eu sou Moana! 
 
Teu Nome Eu Sei 
Moana (Trilha Sonora) 
 
Te encontrei, atendi teu chamado 
Teu nome eu sei 
 
Pois o teu coração foi roubado 
Mas isso é passado 
Sua missão é encontrar 
E enfim seu lugar 
 
Tulou Tagaloa 
Moana (Trilha Sonora) 
Tulou 
Tulou 
Tagaloa 
Sei e va'ai mai 
I le tatou lalolagi 
Sei e va'ai mai 
I le tatou lalolagi 
Sei e malamalama 
(Ko au e tu atu) 
E taunuku te malaga 
(Toku manatu) 
Sei e va'ai mai 
(E lelei ma le manaia) 
Manaia o le tataou olaga  
 
Fonte: https://www.letras.mus.br/moana-trilha-
sonora/ (adaptada) 
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