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Prezado(a) professor(a),  

 

Imersos num mundo onde a tecnologia facilita o acesso às informações e aos processos 

de interação social, o ensino da língua portuguesa enfrenta muitos desafios, sendo o maior deles 

desenvolver as práticas de linguagem de modo que os usos da língua nos diferentes discursos 

sejam significativos nas práticas sociais em que os estudantes estão inseridos.  

 Assim, partindo da ideia de que diversas linguagens permeiam o processo de ensino-

aprendizagem, consideramos que a prática da leitura aliada ao uso reflexivo da língua é um 

meio para a formação de leitores proativos que, se apropriando da fruição de textos literários, 

são capazes de compreender e significar o mundo.  

Sob esse prisma, evidencia-se que é papel do(a) professor(a) fomentar a leitura e 

promover em suas aulas atividades que partam do contexto dos estudantes, estimulando-os a 

adentrar o mundo da literatura, dando-lhes subsídios para que desenvolvam a competência 

leitora e preparando-os para atuar por meio da linguagem nas diversas situações que exigem 

sua participação social.  

Diante dessa demanda, foi desenvolvido um projeto de intervenção embasado numa 

pesquisa de cunho qualitativo com estudantes do 7º ano do Colégio Estadual Josino Menezes, 

unidade de ensino da rede estadual de Sergipe, localizado na cidade de Japoatã.  

Desse modo, seguindo as orientações propostas pelo Programa de Mestrado Profissional 

em Letras – Profletras –, do Campus de São Cristóvão, em Sergipe, foi elaborado este Caderno 

pedagógico, que traz uma sequência didática cujo objetivo é ensinar sobre a descrição, 

composição ancilla narrationis, que tem a função de interrelacionar os personagens, lugares, 

objetos e fenômenos aos acontecimentos de uma narração.  

Espera-se que o Caderno pedagógico possa subsidiar professores(as) que se interessem 

em aliar o estudo da língua e da literatura nas aulas de língua portuguesa.  

 

 

 

 

Apresentação  
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Considerando a força humanizadora da literatura defendida por Candido, contemplamos 

a gama de possibilidades e situações de aprendizagens que o trabalho com textos literários pode 

propiciar nas aulas de língua portuguesa. Isso porque esses textos permeados pelos mais 

diversos discursos são meio para possibilitar o desenvolvimento da competência leitora dos 

estudantes, pois operam na construção da identidade, uma vez que carregam em si a perspectiva 

de reconstruir o fluxo da realidade, significar o mundo e se posicionar diante dele.  

Na busca por estratégias que contribuam para desenvolver a competência leitora dos 

estudantes, conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular – BNCC –, ampliando os 

letramentos e proporcionando a participação em “práticas sociais permeadas/constituídas pela 

oralidade, pela escrita e por outras linguagens” (BRASIL, 2018, p. 65), esta pesquisa 

interventiva visou proporcionar aos estudantes do 7º ano a experiência com três possibilidades 

de leitura de um mesmo texto tendo como base a história de um tesouro perdido, história essa 

imortalizada na tradição oral e registrada no romance O tesouro de Jaboatão: história e fantasia 

e nos desenhos que o ilustram.  

Assim, tendo em vista que a descrição é um aspecto da narração imprescindível na 

construção dos significados dos textos literários, uma vez que interrelaciona os personagens, 

lugares, objetos e fenômenos aos acontecimentos, propusemos o estudo acerca dessa 

composição por meio de uma sequência didática que alia o ensino da língua e da literatura.  

Reconhecendo a descrição como uma composição serva da narração, embasamos nossa 

pesquisa no ensaio “Narrar ou descrever?”, de Lukács (1965), no qual o autor defende que a 

descrição não é um fenômeno puro, mas um meio subalterno para a criação artística. Assim, 

por meio da análise de obras de grandes autores da literatura moderna, dentre os quais Zola, 

Flaubert, Balzac, Tolstoi, Scott, nos é apresentada não uma simples definição de descrição, mas 

o que ela não deve ser para a arte literária. 

É assim que, expondo a relação intrínseca entre narrar e descrever, o teórico pontua a 

inexistência de qualquer escritor que renuncie completamente à descrição e mostra que, mesmo 

diante dos escritores realistas, a exemplo de Flaubert e Zola, que tentaram renunciar à narração, 

investindo muito na descrição, o que “importa são os princípios da estrutura da composição” 

(LUKÁCS, 1965, p. 50). 

Introdução  
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Quando observamos, portanto, a descrição em obras literárias, vemos a sua posição de 

ancilla narrationis, isto é, o fato de a descrição ser “mais indispensável do que a narração, uma 

vez que é mais fácil descrever sem narrar do que narrar sem descrever (talvez porque os objetos 

podem existir sem movimento, mas não o movimento sem objetos)” (GENETTE, 2011, p. 273).  

Sob esse mesmo ponto de vista, postulamos a importância da descrição em O tesouro 

de Jaboatão: história e fantasia para a construção da narrativa. Ainda que a descrição não seja 

uma forma de composição autônoma no que concerne ao seu estudo na literatura, nós a 

reconhecemos como meio imprescindível para que o leitor (re)crie uma imagem dos 

personagens, lugares, objetos e fenômenos presentes na narração, porém sempre a serviço do 

ato de narrar.  

Nessa perspectiva, comparando a descrição à narração, Lukács afirma que: 

 
A descrição torna presentes todas as coisas. Contam-se, narram-se 

acontecimentos; mas só se descreve aquilo que se vê, a “presença” espacial 

confere aos homens e as coisas também uma “presença” temporal. A presença 

ocasionada pela descrição do observador, ao contrário (da presença imediata 

própria do drama), é o próprio antípoda do elemento dramático (1965, p. 65, 

grifos do autor).  

 

Dessa forma, o autor aponta quais são os elementos passíveis de descrição: “situações 

estáticas, móveis, descrevem-se estados de alma dos homens ou estados de fato das coisas. 

Descrevem-se estados de espírito de naturezas mortas”. Sendo assim, se qualquer um desses 

elementos não estiver relacionado “às ações essenciais de um homem”, se tornará tão 

irrelevante ou importante como qualquer outro (LUKÁCS, 1965, p. 65-66).  

Analogamente, Garcia (1967) considera que o fato de empregar um método científico à 

produção literária deixa em segundo plano o fazer artístico. Para ele: 

 
A descrição técnica apresenta, é claro, muitas das características gerais da 

literária, porém, nela se sublinha mais a precisão do vocabulário, a exatidão 

dos pormenores e a sobriedade de linguagem do que a elegância e os requisitos 

de expressividade linguística. A descrição técnica deve esclarecer, 

convencendo; a literária deve impressionar, agradando. Uma traduz-se em 

objetividade; a outra sobrecarrega-se de tons afetivos. Uma é 

predominantemente denotativa; a outra, predominantemente conotativa 

(GARCIA, 1967, p. 463).  

 

Na definição de descrição literária, Garcia explicita como a descrição pode representar 

um defeito quando destacados exclusivamente a exatidão e a minúcia do objeto, o personagem, 

a paisagem descrita, por isso evidenciamos sua relevância, de modo que revele elementos 

significativos numa trama, corroborando para a construção e a compreensão de uma narração.  
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Dentre os elementos que compõem a descrição, quais sejam, verbos, comparações, 

orações adjetivas, julgamos pertinente analisar a relevância do componente gramatical adjetivo 

na construção dessa composição.  

Assim, ao analisar uma gramática normativa e uma funcional, constatamos que o 

adjetivo é definido a partir da sua relação de dependência com o substantivo, devido à sua 

natureza (BECHARA, 2015; NEVES, 2011). Na Moderna Gramática Portuguesa, Bechara 

define o item gramatical adjetivo como “a classe de lexema que se caracteriza por constituir a 

‘delimitação’, isto é, por caracterizar as possibilidades designativas do substantivo, orientando 

delimitativamente a referência a uma ‘parte’ ou a um aspecto do denotado” (2015, p. 121). O 

autor diferencia os adjetivos em três tipos:  

 
Os explicadores destacam e acentuam uma característica inerente do nomeado 

ou denotado. Os especializadores marcam os limites extensivos ou intensivos 

pelos quais se considera o determinado, sem isolá-lo nem opô-lo a outros 

determináveis capazes de caber na mesma denominação. Os especificadores 

restringem as possibilidades de referência de um signo, ajuntando-lhe notas 

que não são inerentes a seu significado (BECHARA, 2015, p. 122).  

 

Os tipos de adjetivos estabelecidos por Bechara, se empregados para além das questões 

normativas, conduzem para uma análise semântica desse item gramatical, contemplando suas 

funções em relação ao substantivo, de acordo com as características e propriedades designadas. 

Por essa razão, o uso de um componente linguístico implica observar os sentidos e juízos de 

valor produzidos pela escolha, no caso deste estudo, do adjetivo na construção da descrição na 

narração literária.  

Tanto na seleção do texto quanto na condução da leitura e na compreensão dos aspectos 

de construção do texto, o professor deve atuar como mediador. Portanto, no encontro entre 

leitor e texto, o estudante precisa dar respostas diante da leitura, penetrando e explorando os 

diversos aspectos do que lê. De acordo com Cosson (2018), a interação entre obra e leitor efetiva 

a leitura literária. Notadamente, é na escola, por meio das escolhas orientadas pelo professor, 

que o estudante terá acesso à diversidade de textos, textos que o levem a apreciar, depreciar, 

comparar, analisar o que uma leitura literária pode lhe proporcionar. Em vista disso, reiteramos 

a necessidade do ensino da literatura nas turmas dos anos finais do ensino fundamental.  

Diante das possibilidades de leitura que a literatura viabiliza, consideramos significativo 

explorar diferentes formas dos textos. Assim, propusemos o estudo da descrição no texto que 

flui da tradição oral, por meio da contação da história do tesouro, do texto escrito, em trechos 
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do romance O tesouro de Jaboatão: história e fantasia, que também conta a referida história, e 

nos desenhos que ilustram a obra.  

Assim, faz-se necessário compreender que as duas formas de narrativas estudadas ao 

longo do tempo se distinguem porque uma se apresenta como narrativa escrita e a outra, como 

narrativa oral, sendo, no entanto, uma ilusão dizer que são culturalmente diferentes. Seria muito 

preconceituoso fazer uma distinção desse tipo, pois estaríamos considerando a superioridade da 

narrativa escrita, quando ambas são importantes. Porém, é evidente que a narrativa escrita se 

configura como um documento físico mais consistente. Se considerarmos as mudanças culturais 

e sociais da sociedade atual, a narrativa oral pode se perder (SCHOLES; KELLOG, 1977). 

Também é necessário refletir que algumas das narrativas escritas emergem da tradição oral, 

apresentando um caráter tradicional recreativo; elas nascem na própria tradição, no próprio mito 

da tradição oral, e conservam por muito tempo essas características.  

Na abordagem textual preconizada pelos PCN (BRASIL, 1998), os textos orais e 

escritos são apontados como meio para o desenvolvimento da competência linguística nas aulas 

de língua portuguesa. No entanto, o que Coulmas (2014) classifica como “tirania da escrita” 

imposta pelas sociedades letradas afasta da escola o trabalho com gêneros orais. 

Consequentemente, até mesmo os textos orais literários, que, ao longo da história, como os 

jograis medievais, as poesias, as peças de teatro, sempre estiveram presentes entre os povos, 

deixaram de ser uma prática na vida das pessoas, todavia a necessidade humana de ouvir e 

contar história ainda resiste (GOMES, 2018).  

Mediante a relevância dos gêneros, inclusive os orais, ao propor a contação da história 

do tesouro de Japoatã, pretendemos fomentar e valorizar a prática da literatura oral, 

promovendo ao espectador a liberdade de ouvir a história de tantas outras pessoas, sem 

imposição, porque possibilita a oportunidade de socialização, aguçando a percepção do 

estudante/ouvinte, envolvendo-o num espaço de imaginação e criação por meio da palavra 

(GOMES, 2018). De modo semelhante, é pertinente “proporcionar aos estudantes experiências 

que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação 

significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela 

escrita e por outras linguagens” (BRASIL, 2018, p. 65).  

Para o trabalho pautado na contação da história, sublinhamos o papel do narrador na 

tradição oral como aquele que deve gerar a curiosidade, a dúvida, o questionamento, 

provocando o ouvinte com histórias que despertem “diferentes sentimentos: fantasia, superação 

escape, consolo, tudo que as pessoas via de regra precisam” (GOMES, 2018, p. 25-26). Em 
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nosso trabalho, o professor ocupará a posição de narrador, fazendo a releitura do texto literário 

para o público – nesse caso, os estudantes –, coautores que, ao ouvir, farão a leitura da releitura.  

Quanto ao trabalho com a imagem, consideramos pertinente realizá-lo, tendo em vista 

que, nesta era da tecnologia, os textos que circulam nas diferentes esferas da sociedade são 

compostos por muitas linguagens. Na escola, não é diferente. Basta um olhar atento aos livros 

didáticos e a integração se revela, uma vez que há uma infinidade de textos compostos por 

palavras, além de pinturas, fotografias, ilustrações, como também indicação de filmes e músicas 

para a complementação das leituras. Isso não significa, por outro lado, que a facilidade de 

acesso resulte na apropriação, compreensão e significação dos textos.  

Para proceder à leitura da imagem, tomamos como base a leitura de obras de arte, as 

quais por muito tempo fizeram parte de uma cultura “quase sempre limitada a uma elite 

aristocrática” e que hoje são massificadas por meio das reproduções, seja em folhinhas, meios 

digitais, réplicas, sendo tal fato aqui considerado como uma grande conquista. No entanto, 

Costella declara que “é fácil massificar a informação a respeito desses bens, mas difícil é 

massificar o conteúdo” (2002, p. 11, grifos do autor). Esse pensamento corrobora a necessidade 

de a escola criar estratégias de ensino para que os estudantes se apropriem das mais diversas 

linguagens não apenas como informação, mas como conhecimento significativo às práticas 

sociais.  

Notadamente, a leitura da imagem deve levar os estudantes a apreender a mensagem 

nela contida, buscando aprimorar sua capacidade de percepção (COSTELLA, 2002, p. 12). 

Dessa maneira, na obra Para apreciar arte: roteiro didático, Costella (2002) levanta dez 

categorias que contribuem para que o espectador aprimore sua capacidade de percepção. Para 

que a competência do observador seja desenvolvida, o conteúdo integral da imagem deve ser 

considerado; no entanto, para este projeto de intervenção, ao proceder à leitura das imagens 

presentes no romance O tesouro de Jaboatão: história e fantasia, foi adotado o ponto factual, 

isso porque essa esfera marca o ângulo de observação descritivo. Trata-se, pois, da identificação 

descritiva dos elementos que compõem a obra, exibição objetiva daquilo que ela representa.  A 

ilustração fará com que o observador crie uma imagem da história ali exposta, por meio dos 

sentidos.  

Por fim, no que concerne ao ensino da descrição na narração, por meio das 

experiências com as três possibilidades de leitura apresentadas, julgamos pertinente a utilização 

de estratégias que signifiquem a aprendizagem dos estudantes. Assim, para que eles se 

apropriem do conhecimento mediado nas aulas, consideramos a aplicação de uma atividade 

lúdica um meio para que o processo de ensino-aprendizagem se consolide.  
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Segundo Huizinga (2018), o jogo é uma atividade humana mais antiga que a cultura. 

Compreendido como fator cultural da vida, se baseia na transformação de imagens, sendo 

necessário captar seu valor e seu significado. Por ser imaterial, “ultrapassa os limites da 

realidade física”. Sua existência “é uma confirmação da natureza supra lógica da situação 

humana, portanto, tem uma função social” (HUIZINGA, 2018, p. 6).  

Desde a mais tenra idade, as crianças têm contato com os jogos. Seja em casa, por meio 

dos jogos adquiridos pela família, seja na escola, principalmente na Educação Infantil, o 

estudante é transportado para um “mundo mágico” em que “o prazer por ele provocado o 

transforma numa necessidade” (HUIZINGA, 2018, p. 11). Além disso,  

 

Ele insinua como atividade temporária, que tem uma finalidade autônoma e 

se realiza tendo em vista uma satisfação que consiste nessa própria realização. 

É pelo menos assim que, em primeira instância, ele se nos apresenta: como 

um intervalo em nossa vida cotidiana. Todavia, em sua qualidade de distensão 

regularmente verificada, ele se torna um acompanhamento, um complemento 

e, em última análise, uma parte integrante da vida em geral (HUIZINGA, 

2018, p. 12).  

 

Como podemos constatar, o jogo se inicia e finda dentro dos limites de espaço e tempo 

que lhe são próprios. Por um determinado tempo, suspende o fluxo da vida, cria ordem, 

“introduz na confusão da vida e na imperfeição do mundo, uma perfeição temporária e limitada” 

(HUIZINGA, 2018, p. 13).  

Por todo o fascínio proporcionado pelo jogo, é possível vê-lo como estratégia de ensino 

eficaz na construção do conhecimento. Isso porque o caráter problematizador dessa prática 

pedagógica faz do conhecimento um desafio que motiva a busca por uma resolução. 

A aplicação de atividades lúdicas no ambiente da sala de aula proporciona o prazer de 

aprender jogando, e, ao voltar à sua realidade, o estudante traz consigo o que 

“despretensiosamente” foi desenvolvido no jogo. De acordo com Huizinga (2017, p. 34), por 

ser “uma atividade voluntária... segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 

obrigatórias”, o tempo e o espaço criados no jogo preveem a atuação de seus participantes 

individualmente ou em grupo, o que exige o desenvolvimento de certas competências, como 

empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, bem como autocontrole, comunicação, 

argumentação, competências preconizadas pela BNCC.  

Legitimando a criação e a aplicação de atividades lúdicas em sala de aula por meio das 

interpretações desse renomado filósofo, acreditamos na transformação da aprendizagem 

propiciada por experiências mais significativas. Assim, apresentamos, em uma das etapas de 
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nossa sequência, a regulação e a organização do conhecimento sobre a descrição, os adjetivos 

e a leitura literária de trechos do romance O tesouro de Jaboatão: história e fantasia, como 

também sobre as imagens ilustradas por Álvaro Santos e as histórias contadas da tradição oral, 

suspendendo o tempo e o espaço da sala de aula por meio da atividade lúdica “Caça ao 

adjetivo”.  
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                              Apresentação da situação (duas aulas) 

 

Professor(a), esta é a primeira conversa com a turma. É o momento de motivar os alunos e lhes 

apresentar o tema da sequência didática da qual participarão: A descrição na narração: uma 

proposta para aulas de português.  

 

Objetivos  

➢ Motivar os estudantes a participarem do projeto, ressaltando a importância da leitura de um 

texto literário por meio da contação da história e da obra escrita e ilustrada. 

➢ Examinar a obra escrita, observando sua estrutura: capa, contracapa, título, autor e 

ilustrador. 

➢ Conhecer sobre o autor e o ilustrador da obra (respectivamente, José Bezerra dos Santos e 

Álvaro Santos). 

 

Materiais  

➢ Exemplares do livro (no mínimo três).  

➢ Banner ou cartaz com a biografia do autor e do ilustrador. 

                      

                   Para o estudante saber  

 

 

 

 

Isso é 
literatura

Palavra/ 
emoção

Recitar quadrinhas.

Deleitar-se com os poemas.

Canções que embalam a vida.

Ouvir e contar histórias.

Imaginar aventuras.

Embarcar no mundo da fantasia. 

A literatura vive em você 

1 
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                     Fique ligado!  

 

 

1. Informe aos estudantes que eles participarão de uma roda de contação de histórias e ouvirão 

a história de um tesouro deixado há muito tempo em uma pequena cidade de Sergipe chamada 

Jaboatão. 

2. Com essa história, aprenderão a reconhecer a descrição como uma composição textual que 

contribui para a construção de sentidos de uma narração na interrelação entre os personagens, 

lugares, objetos e fenômenos.  

3. Também saberão que a história nascida na tradição oral se tornou uma obra da literatura 

sergipana e que um importante artista plástico a ilustrou.  

 

 

 

Instigue a curiosidade do estudante.  

 

 

à 
prática

Da 
teoria 

Dica importante 

E se você encontrasse um tesouro, o que faria? 

 

Acreditando no poder humanizador da literatura, Candido 

(1995) a defende como “um instrumento poderoso de instrução 

e educação”.  

Nesse sentido, é papel da escola inseri-la nos currículos, “sendo 

proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo”.  

Esse poder também implica a inserção das práticas literárias 

como como práticas sociais. Conforme assegura Candido, “A 

literatura, porém, é coletiva, na medida em que requer uma certa 

comunhão de meios expressivos (a palavra, a imagem), e 

mobiliza afinidades profundas que congregam os homens de um 

lugar e de um momento, para chegar a uma ‘comunicação’” 

(2006, p. 147, grifos do autor).  
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Aplicando a atividade 

 

1. Converse com os estudantes.  

Como já disse a vocês, essa é uma história contada oralmente, mas que também foi registrada 

em um romance. Vamos conhecer essa obra? 

2. Entregue exemplares do livro e oriente os estudantes a folheá-los, observando capa, 

contracapa, nome do autor, ilustrações, nome do ilustrador, ano de publicação e edição.  

3. Após o contato com a obra, apresente o banner com a biografia do autor e do ilustrador. Leia-

o ou convide algum estudante a ler.  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à 
prática

Da 
teoria 

Sugestão  

Caso não seja possível imprimir o banner, faça cartazes com 

cartolina ou papel madeira. Se a escola dispuser de projetor 

de imagem, apresente a biografia por meio de slides. 

Literatura é prática social. Partindo desse pressuposto, as aulas 

de língua portuguesa devem proporcionar aos estudantes o 

contato com textos literários que forneçam “os instrumentos 

necessários para conhecer e articular com proficiência o mundo 

da linguagem” (COSSON, 2018, p. 30). Portanto, a escola é o 

espaço que, por meio das práticas de linguagem, deve formar 

leitores proativos.  
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               Fase 1 – Contando a mesma história (duas aulas) 

 

Professor(a), esta fase está dividida em 3 etapas. Na primeira, os estudantes construirão o 

conceito de descrição e de adjetivo tendo como ponto de partida um trecho retirado do romance 

O tesouro de Jaboatão: história e fantasia. 

 

Etapa 1 – Os adjetivos na descrição de personagens, lugares, objetos e fenômenos 

 

Objetivos específicos 

➢ Reconhecer a descrição como composição subalterna à narração. 

➢ Identificar os adjetivos como componentes gramaticais que contribuem com a descrição. 

Materiais  

➢ Cópias do objeto de aprendizagem A descrição na narração e o adjetivo. 

➢ Cópias da Atividade – Aguçando os sentidos. 

                      

                   Para o estudante saber  

 

 

O que é descrição 

Descrição é a apresentação verbal de um objeto, ser, coisa, paisagem, sentimento, em que 

seus aspectos mais característicos e traços predominantes sejam expostos de forma que as 

impressões isoladas se unifiquem e resultem num quadro, na recriação da imagem do objeto 

interpretada por meio dos sentidos. 

(Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro, 1967, p. 246) 

 

Adjetivo  

É a classe de palavra que caracteriza os seres, ou seja, modifica os substantivos, atribuindo-

lhes certas características ou propriedades.  

Os adjetivos flexionam-se em gênero e número, concordando com o substantivo a que se 

referem.  

O gênero pode ser masculino ou feminino. Mas há também os adjetivos que possuem uma 

única forma para ambos os gêneros. 

2 
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Exemplos: história misteriosa, cidadão sergipano, homem feliz. 

Quanto ao número, os adjetivos flexionam-se em singular e plural, concordando com o 

substantivo a que se referem.  

Exemplos: tesouro encantado, tesouros encantados. 

 (Adaptado do livro Português linguagens, 6º ano. São Paulo: Saraiva, 2015) 

 

Aplicando a atividade 

 

1. Leia o texto, dando ênfase à descrição e aos adjetivos, e explique aos estudantes: 

Numa narração, a descrição recria uma imagem de qualquer elemento ali representado.  

Ao descrever as lavadeiras, personagens; as roupas, objetos, e o lugar, as estradas, o narrador 

utilizou palavras que contribuíram para que vocês criassem uma imagem desses elementos. 

Vocês conseguem identificar essas palavras? 

Os verbos, as comparações, os adjetivos são elementos importantes na composição de uma 

descrição.  

Nessa aula, vocês aprenderão a reconhecer os adjetivos e a compreender como esse componente 

gramatical contribui para a construção da descrição. 

O que vocês já sabem sobre o adjetivo? 

2. Após ler o texto e explicar a respeito da descrição e do adjetivo, informe aos estudantes que 

eles farão uma atividade. 

 

Atividade 1 – Aguçando os sentidos 

Entregue a atividade e deixe que os estudantes leiam os comandos. Caso apresentem 

dificuldades, leia o comando em voz alta e dê um exemplo de como fazer. 

 

 

 

 

 

à 
prática

Da 
teoria 

Ao aliar o estudo da língua e da literatura, pautando-se no que 

Freitag e Damaceno (2015) chamam de ensino produtivo de 

gramática, o professor de língua portuguesa do ensino 

fundamental tem a oportunidade de evitar o tratamento 

meramente instrumental do componente linguístico, a 

abordagem metalinguística como um fim em si mesma e a 

abordagem da norma como um padrão homogêneo e artificial, 

sem reflexão linguística (VIEIRA, 2017).   
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                               Ampliando a visão  

 

 

Antes de iniciar a atividade Aguçando os sentidos, você pode levar os estudantes a explorarem 

as propriedades organolépticas por meio de alguns elementos. 

Leve ou peça que os estudantes tragan de suas casas uma fruta para a aula. Oriente-os a 

observarem a cor, o odor, a textura e até mesmo o sabor. Em seguida, solicite que descrevam o 

que sentiram. 

Você também pode levar alguns objetos, vendar os olhos dos estudantes e orientá-los a 

revelarassim como declaram  do que se trata descrevendo de acordo com a textura, o odor, por 

exemplo. 
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           Etapa 2 – Leitura da imagem, contação de uma história (duas aulas) 

 

Professor(a), a imagem é um elemento muito presente na vida dos estudantes, principalmente 

nos meios digitais. Chame atenção para o caráter descritor da imagem e os sentidos que ela 

pode despertar.  

Assuma o papel de contador(a) de histórias. 

 

Objetivos específicos 

➢ Fazer a leitura da imagem. 

➢ Descrever, por meio de um desenho, um lugar da história passada ou presente da cidade. 

➢ Produzir uma descrição do lugar relacionado à história passada ou presente da cidade, 

retratado no desenho.  

Materiais 

➢ Cópias da imagem da capa do romance O tesouro de Jaboatão: história e fantasia. 

 

                      

                   Para o estudante saber  

 

 

A arte de narrar histórias é uma das mais antigas práticas do ser humano. A tradição oral 

ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Mesmo nas sociedades letradas, envolvidas pelas 

tecnologias, ainda há pessoas que contam histórias e pessoas que as ouvem.  

Vocês têm ouvido ou contado histórias? 

 

Aplicando a atividade 

 

Atividade 2 – Leitura de imagem  

1. Entregue uma cópia da imagem da capa do romance para cada estudante e os instigue a 

analisar a imagem do ponto de vista descritivo. 

O que vocês estão vendo na imagem? 

Quem são os personagens? Como eles são? 

Em que lugar eles estão? Como é esse lugar? 

3 
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Algum objeto chamou sua atenção? 

2. Após oportunizar a participação oral dos estudantes na leitura da imagem, peça-lhes que 

respondam às questões propostas na atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3 – Senta que lá vem história 

1. Com a imagem da capa do livro na mão, converse com os estudantes: 

Lembram-se de que fizemos a leitura desta imagem descrevendo os elementos que a compõem? 

Esta imagem descreve o momento em que os jesuítas enterram o tesouro deixado por eles na 

antiga cidade de Jaboatão, hoje Japoatã, localizada em Sergipe. 

2. Utilize o texto do Anexo C para conhecer a história e contá-la. 

 

 

 

 

 

 

à 
prática

Da 
teoria 

à 
prática

Da 
teoria 

A performance na narração oral é uma forma de expressão que 

implica o conhecimento do que está sendo transmitido durante 

o acontecimento, modificando o conhecimento preconcebido. 

Estabelece, assim, uma relação entre corpo e espaço, “se torna 

um conjunto de leituras e de manifestações poético-visuais. [...] 

é uma ponte que liga a voz ao gesto” (GOMES, 2018, p. 45). 

Assim como assegura Costella (2002), a leitura da imagem é 

capaz de aprimorar a capacidade de percepção de quem a 

observa. Das dez categorias apresentadas pelo autor para a 

apreciação de uma obra de arte, o ponto de vista factual 

interessa ao estudo da descrição.  

Isso porque observar uma imagem por esse ângulo permite a  

identificação descritiva dos elementos que compõem a obra, ou 

seja, a exibição objetiva daquilo que ela representa.  A 

ilustração fará com que o observador crie uma imagem da 

história ali exposta, por meio dos sentidos. 

 

Dica importante Organize a sala em círculo. 
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                            Etapa 3 – Descrevendo por meio de palavras e imagens  

 

Professor(a), desenhar é uma atividade pouco praticada nos anos finais do ensino fundamental. 

Muitas vezes, é considerada uma atividade desnecessária, e os estudantes alegam que não são 

desenhistas. Portanto, incentive-os a realizarem a atividade. Você verá que vai ser muito 

divertido. 

 

Objetivos específicos  

➢ Representar um lugar da cidade relacionado à história por meio de um desenho. 

➢ Produzir uma descrição do lugar retratado no desenho.  

➢ Empregar adjetivos.  

Materiais  

➢ Giz de cera. 

➢ Hidrocor. 

➢ Tinta guache de cores variadas. 

➢ Papel A3. 

➢ Pincéis de tamanhos variados.  

➢ Lápis grafite.  

➢ Caderno.  

Aplicando a atividade 

 

Atividade 4 – Desenhando um lugar 

1. Organize a turma em grupos. 

2. Oriente os estudantes a relembrarem lugares retratados na etapa em que ouviram a história 

para que façam um desenho. Eles também podem imaginar possíveis lugares onde o tesouro 

possa estar.  

Quando vemos uma imagem, para proceder à sua leitura, imediatamente vamos fazendo uma 

descrição por meio das impressões despertadas pelos nossos sentidos.  

Agora é a vez de vocês. Escolham um lugar citado na história ou imaginem um lugar onde o 

tesouro possa estar e o desenhem. Se preferirem, podem pintá-lo. 

 

 

4 
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Atividade 5 – Descrição do lugar desenhado  

Oriente os estudantes a fazerem uma descrição de seus desenhos.  

E se não tivesse um desenho, uma imagem retratando o lugar da cidade que você desenhou, e 

você precisasse descrever esse lugar para alguém? Como você o descreveria? 

 

 

 

 

 

                                              

                               Ampliando a visão  

 

 

Você também pode orientar os estudantes a trocarem os desenhos para fazer a descrição do 

lugar retratado pelo colega.  

 

Se envolva na atividade, assim, os estudantes se sentirão mais motivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à 
prática

Da 
teoria 

Tendo em vista que a imagem está presente nos diversos 

espaços sociais, inclusive nos meios digitais muito acessados na 

atualidade pelos estudantes, proceder à sua leitura, fazendo a 

descrição sob o ponto de vista factual, é a oportunidade de levá-

los a desenvolver a aprendizagem de uma prática da linguagem 

que amplia os sentidos por meio da exploração de outras formas 

sob as quais o texto se apresenta.   
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                               Fase 2 – Desenvolvendo uma atividade lúdica 

 

Professor(a), as atividades lúdicas têm se distanciado cada vez mais das aulas do ensino 

fundamental nos anos finais. Então que tal ensinar e aprender se divertindo? 

 

4ª etapa – Jogando com a história: leitura de textos e imagens 

 

Objetivos específicos 

➢ Aprofundar o conhecimento acerca da história do tesouro. 

➢ Reconhecer e empregar adjetivos. 

➢ Identificar a descrição. 

Materiais  

➢ Envelopes com textos. 

➢ Cópias de trechos do romance O tesouro de Jaboatão: história e fantasia. 

➢ Fichas com adjetivos. 

➢ Cópias da manchete do jornal A Tribuna. 

➢ Cópias de imagens que ilustram o romance O tesouro de Jaboatão: história e fantasia 

 

Aplicando a atividade 

 

Atividade 6 – Caça ao adjetivo 

1. Explique aos estudantes que eles conhecerão um pouco mais da história realizando uma 

atividade lúdica intitulada Caça ao adjetivo. 

Para conhecer um pouco mais sobre os personagens, lugares, objetos e fenômenos relacionados 

aos acontecimentos da história e saber onde o tesouro está escondido, faremos mais uma 

atividade. É uma “Caça ao adjetivo”. Nessa atividade, encontraremos, na procura por adjetivos, 

também descrições e o tesouro.  

 

 

 

 

 

5 
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1. Apresentação 

 

Caça ao adjetivo é uma atividade lúdica que tem como objetivo desenvolver um trabalho que 

relaciona língua e literatura, levando os estudantes a perceberem a importância do adjetivo na 

descrição, bem como fomentar a leitura de textos literários por meio da palavra e da imagem. 

A atividade deve ser aplicada após os estudantes já conhecerem o enredo da história sobre um 

tesouro deixado, possivelmente, pelos jesuítas em Japoatã. É necessário que conheçam também 

os aspectos da descrição e o item gramatical adjetivo.  

Vale ressaltar que escolhemos essa história pelo fato de existir um livro que, por sua vez, vem 

de uma tradição oral que faz parte do universo dos estudantes.    

A atividade é composta por cinco pistas, três trechos do romance O tesouro de Jaboatão: 

história e fantasia, três imagens oriundas desse livro, um trecho do hino da cidade, uma 

reprodução de uma página de jornal publicado nos anos de 1931 que traz uma matéria sobre o 

tesouro, doze fichas com adjetivos e um mapa dividido em cinco partes.  

 

2. Organização  

 

A turma será dividida em cinco equipes com até seis participantes. Cada equipe receberá a 

primeira pista e mais um envelope com todos os textos necessários para a realização da 

atividade.  

À medida que as pistas forem sendo descobertas, as equipes recebem a pista seguinte. Após 

todos descobrirem a pista final, cada equipe receberá um pedaço de um mapa e, após montá-lo, 

confirmará a existência do tesouro, conforme o lugar indicado na última pista. 

 

3. Regras para a realização da atividade 

 

Após receber o envelope com os textos e a primeira pista, os estudantes começarão a atividade. 

Ao cumprir a tarefa proposta na pista, os participantes devem chamar a professora, que conferirá 

se eles desvendaram o mistério, e, em caso afirmativo, receberão a pista seguinte. Caso não 

tenham desvendado o mistério, novas orientações serão feitas, e eles retomarão a pista.      

Somente após a conclusão da atividade por todas as equipes o pedaço do mapa será entregue. 

Antes de montá-lo, será necessário recapitular as pistas, pois, caso algum participante ainda 

tenha dificuldades ou não tenha conseguido realizar a atividade, terá a oportunidade de entender 

a relação entre texto literário escrito, imagem, descrição e adjetivo. Em seguida, um membro 
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da equipe lerá os trechos com descrições impressas no verso de cada um dos pedaços do mapa 

e seguindo com a montagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                               Ampliando a visão  

 

 

Explore ainda mais a língua 

 

Pista 1 – Amplie o repertório dos estudantes. Há muitas palavras no texto que eles precisam 

conhecer o siginificado. 

Pista 2 – Explore o sinônimo dos adjetivos. 

à 
prática

Da 
teoria 

Sugestão  

Terminada a atividade, todos os estudantes receberão uma 

caderneta com seu nome escrito, caracterizado por adjetivo 

que denote uma característica positiva, e um chocolate.  

A aplicação de atividades lúdicas no ambiente da sala de aula é 

uma estratégia que proporciona o prazer de aprender jogando, 

e, ao voltar para a sua realidade, o estudante traz consigo o que 

“despretensiosamente” foi desenvolvido no jogo. 

Bruno (2017) estabelece uma comparação entre o jogo e a sala 

de aula, mostrando que os limites de tempo e espaço do jogo 

podem coincidir com o tempo e o espaço da aula. Assim como 

uma aula é organizada, da mesma forma o jogo pode ser 

organizado. Se as situações criadas na aula estão relacionadas 

aos possíveis desafios que os estudantes viverão no mundo real, 

o mundo reproduzido no jogo também pode ser um desafio em 

que os estudantes buscarão “o conhecimento com entusiasmo” 

(BRUNO, 2017, p. 12) 
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Pista 3 – Os estudantes estão diante de um texto, cuja orografia é diferente dos dias de hoje. 

Explique sobre o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e as Reformas Ortográficas pelas 

quais já passamos. 

Acesse o link: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-

72502009000100011 

Pista 4 – Também é possível explorar o particípio como adjetivo. Investigue com os 

estudantes adjetivos como “avermelhados”, “esbraseados”, presentes no fragmento que revela 

esta pista. 

 Pista 5 – Manipule o grau do adjetivo. Ao proceder a descrição na última pista, a produção 

pode ser usada para ampliar sinônimos cultos e populares dos adjeivos no que se refere ao 

emprego do grau. 

 

  SIGA AS PISTAS   

                                                                              ENCONTRE O MAPA                                

 

Você encontrará as pistas prontas para impressão nos anexos “Materiais para impressão”. 

É importante ler cada uma das pistas e tentar resolvê-las antes de aplicar a atividade com os 

estudantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-72502009000100011
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-72502009000100011
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                     Fase 3 – Literatura, identidade e memória (2 aula) 

 

Professor(a), foi contada uma história de um tesouro deixado numa pequena cidade sergipana.  

Indubitavelmente, a sua cidade também guarda tesouros incalculáveis. Histórias que 

atravessaram gerações.  

Para consolidar o processo de ensino-aprendizagem da descrição e do adjetivo, sugerimos que 

você estabeleça uma relação entre a história do tesouro de Jaboatão e as possíveis histórias do 

lugar onde você vive.   

 

Etapa 5 – Eu pertenço a esta história 

 

Objetivos específicos 

➢ Reconhecer a subjetividade do adjetivo. 

➢ Empregar adjetivos. 

➢ Fortalecer a identidade.  

➢ Valorizar o lugar onde se vive. 

 

Materiais 

➢ Tecido de diversas cores (brin ou oxford). 

➢ Linhas de diversas cores. 

➢ Agulhas. 

Atividade 6 – Com um adjetivo descrevo a cidade 

1. Pergunte aos estudantes o que eles fariam se soubessem que existe um tesouro na cidade 

onde moram. Explique-lhes que todo lugar tem suas histórias, seus contos, suas lendas, seus 

mitos de fundação e que um dos maiores tesouros de um povo são as histórias que fluem do seu 

universo e que fortalecem sua identidade.  

Assim como em Jaboatão, também temos nossos contos, lendas, mitos de fundação. Histórias 

que nascem na tradição oral e que se tornam verdadeiros tesouros, mas que, muitas vezes, são 

perdidos no tempo.   

Que tal escolher um adjetivo que descreva a nossa cidade? Vamos escolher características 

positivas. Caso você ache que a cidade não tem características positivas, imagine como você 

gostaria que ela fosse e escreva. 

6 
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Moro em uma cidade... 

Desejo que minha cidade seja... 

Bordaremos cada um dos adjetivos e, juntando-os, formaremos uma colcha de retalhos.  

Depois, podemos descobrir os tesouros da nossa cidade, nossas histórias, ou viajar nas várias 

histórias de tesouros que povoam o mundo da literatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à 
prática

Da 
teoria 

Sugestão  

Se não for possível fazer o bordado, você pode fazer um 

mosaico. Os adjetivos podem ser escritos em pedaços de papel 

coloridos ou outro material de sua preferência. 

  

Conforme preconiza a terceira competência geral da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC –, é preciso “valorizar e 

fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais 

às mundiais, e participar de práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural” (BRASIL, 2018, p. 9). 
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Esta sequência didática é uma pequena contribuição de uma professora de língua 

portuguesa e seu professor de literatura para professoras e professores de língua portuguesa do 

ensino fundamental, que veem na literatura uma gama de possibilidades para desenvolver a 

prática da leitura, formar leitores proativos e ensinar os componentes gramaticais de forma 

reflexiva.  

Esperamos que nosso projeto possa contribuir com vocês, caros colegas, que têm 

buscado estratégias, ferramentas e atividades para tornar as aulas de língua portuguesa mais 

produtivas, refletindo sobre a prática pedagógica, e, por meio de ações planejadas, tenham se 

aventurado nos limites da língua e da literatura.  

Nosso desejo é que o projeto seja testado em outras salas de aula, readaptado, 

transformado, e que sirva de norte para vocês que acreditam na possibilidade de tornar a sala 

de aula um espaço onde nós professoras e professores e nossos estudantes somos diariamente 

sujeitos ensinantes e aprendentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra começo de conversa, vamos encerrar 
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