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apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 

mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2014, p. 127). 
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RESUMO  

 

Esta dissertação aborda as práticas de leitura e de escrita de lendas e mitos de Guarapuava, 

desenvolvidas por alunos de um 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da 

região Central do Paraná. A investigação parte do pressuposto de que a leitura e a produção 

escrita dos gêneros lendas e mitos favorecem ao aluno conhecer a cultura e a história local, 

bem como lhe permitem interagir com os enunciados que circulam socialmente, de maneira a 

aperfeiçoar as suas práticas de uso da língua.  Com base no referencial teórico do dialogismo 

do Círculo de Bakhtin e dos pressupostos da Linguística Aplicada do Brasil, no que se refere 

à leitura e à escrita e reescrita de textos, objetivou-se analisar os princípios dialógicos 

constitutivos das práticas discursivas de leitura e de produção escrita dos gêneros mitos e 

lendas, realizadas pelos alunos. Metodologicamente, desenvolveu-se uma pesquisa de 

natureza qualitativa, fundamentada nos princípios da pesquisa-ação, os quais orientaram a 

produção e implementação da sequência didática “Lendas e mitos de Guarapuava: meu 

lugar, minha história” no contexto investigado. Os resultados demonstram que as práticas de 

leitura e de escrita de lendas e mitos colaboram para que o aluno expanda a compreensão 

acerca do contexto sócio-histórico-cultural em que se encontra inserido, como também 

amplie o domínio do uso da língua e da linguagem, constituindo-se como sujeito leitor e 

produtor de textos, valorativo, crítico e criativo.   

 

Palavras-chave: Dialogismo; Leitura e produção escrita; Gêneros discursivos mitos e lendas; 

Ensino Fundamental; Pesquisa-ação. 
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ABSTRACT 

 

This thesis covers reading and writing practices of legends and myths from Guarapuava, pro-

duced by a seventh-grade class students from a public school in the central region of Paraná. 

The investigation starts from the assumption that reading and writing production of legends 

and myths helps the student to get to know local culture and history, as well as allows the 

student to interact with utterances that circulate socially, in order to improve their language 

usage practices. Based on the theoretical framework of dialogism from the Bakhtin Circle, 

and on the assumptions of Applied Linguistics in Brazil, regarding to reading and writing and 

rewriting of texts, it aims at analyzing the constitutive dialogic principles of discursive prac-

tices of reading and writing practices of legends and myths carried out by the seventh-grade 

class students. Methodologically, a qualitative research was developed, based on the princi-

ples of action research, which guided the production and implementation of the didactic se-

quence “Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, minha história” in the context of the sev-

enth-grade. The results demonstrate that reading and writing practices of legends and myths 

collaborate to the student in expanding the understanding about the socio-historical-cultural 

context in which he/she is inserted, as well as developing the use of language, constituting 

itself as a reader and producer as an evaluative and critical reader as well as a creative pro-

ducer 

KEYWORDS: Dialogism; Reading and writing production; Discursive genres myths and 

legends; Elementary school; Action research. 
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INTRODUÇÃO  

A leitura e a produção de textos são, sem dúvidas, práticas basilares no ensino de 

Língua Portuguesa, pois por meio delas efetiva-se a interação entre o sujeito e o texto. 

Interagir no e com o texto é dialogar com as relações intrínsecas a ele, o que torna o leitor e o 

produtor de textos um indivíduo ativo, criativo e crítico, na medida em que o sentido textual é 

a fusão das ações do autor, do leitor, do contexto e das relações estabelecidas por todos. 

Assim, ler e produzir textos não são apenas práticas escolares, mas são práticas sociais.  

Para que a leitura e a escrita na escola não sejam desvinculadas dos usos da linguagem 

na sociedade, é necessário que documentos e orientações curriculares que regem o ensino 

considerem o caráter social da língua e do texto. Desde 1998, com a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, desenha-se para as práticas pedagógicas uma 

perspectiva que considera a linguagem como ação interindividual, orientada por uma 

finalidade específica.  Entretanto, diversas pesquisas apontam que ainda há muito a que se 

pesquisar e desenvolver para que as salas de aulas se constituam como um verdadeiro espaço 

de interação, a propiciar relações dialógicas entre sujeitos e textos. 

Os dados da quarta edição da pesquisa Retratos da leitura no Brasil, realizada pelo 

Instituto Pró-Livro2 (2016), apontam que apenas 56% da população brasileira é leitora, sendo 

que para essa investigação foi considerado leitor a pessoa que leu um livro ou parte dele no 

período de três meses. Da mesma forma, os dados do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – PISA (2018) revelam que “cerca de 50% dos brasileiros não atingiram o mínimo 

de proficiência que todos os jovens devem adquirir até o final do ensino médio”3. Também, o 

Indicador Nacional de Alfabetização Funcional – INAF (2018)4 assinala que sete de cada dez 

brasileiros que concluíram os Anos Iniciais do Ensino Fundamental são analfabetos 

funcionais – apresentam dificuldades de entender as informações principais de um texto do 

cotidiano, como um cartaz de vacinação, por exemplo – e somente 1% pode ser considerado 

proficiente. Sendo assim, torna-se necessário buscar alternativas que proporcionem ao 

                                                 
2 Disponível em http://prolivro.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-

_2015.pdf. Acesso em 28 jul 2020. 
3 Disponível em : http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/pisa-2018-revela-

baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil/21206 . Acesso em 10 ago 2020. 
4 Disponível em https://especiais.gazetadopovo.com.br/wp-

content/uploads/sites/19/2019/03/24082711/Inaf2018_Relato%CC%81rio-Resultados-

Preliminares_v08Ago2018.pdf.  Acesso em 01 ago 2020. 

http://prolivro.org.br/wp-content/uploads/2020/07/pesquisa_retratos_da_leitura_no_brasil_-_2015.pdf
http://prolivro.org.br/wp-content/uploads/2020/07/pesquisa_retratos_da_leitura_no_brasil_-_2015.pdf
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/b4aqv9zfy7bv/content/pisa-2018-revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/b4aqv9zfy7bv/content/pisa-2018-revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil/21206
https://especiais.gazetadopovo.com.br/wp-content/uploads/sites/19/2019/03/24082711/inaf2018_relato%2525cc%252581rio-resultados-preliminares_v08ago2018.pdf
https://especiais.gazetadopovo.com.br/wp-content/uploads/sites/19/2019/03/24082711/inaf2018_relato%2525cc%252581rio-resultados-preliminares_v08ago2018.pdf
https://especiais.gazetadopovo.com.br/wp-content/uploads/sites/19/2019/03/24082711/inaf2018_relato%2525cc%252581rio-resultados-preliminares_v08ago2018.pdf
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alunado saber fazer uso da leitura e da escrita nas diversas circunstâncias de interação social – 

conhecimento inquestionável tanto para a construção do ser e o fortalecimento do exercício da 

cidadania, no plano individual, como para a melhoria do desenvolvimento de uma nação, no 

plano sócio-político-cultural (ANGELO, 2015).    

Diversas pesquisas em Linguística Aplicada no Brasil (GERALDI, 1997; ROJO, 

2004; MENEGASSI, 2010a; 2010b; ANGELO, 2015) enfatizam que o contexto escolar é um 

lugar do encontro e da interação entre os sujeitos por meio da língua e da linguagem, a 

favorecer práticas de leitura e de escrita dialógicas (BAKHTIN, 2011; BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2014), assim como ratificam a concepção de língua como forma de 

interação. Da mesma forma, com a publicação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2017), reafirma-se a concepção de linguagem/língua como forma de interação, 

permeada por gêneros discursivos, multissemióticos e multimidiáticos, o que respalda 

pesquisas e práticas pedagógicas que visam à interação social entre os sujeitos, a fim de 

transformar os participantes e o contexto em que estão inseridos.  

Avaliamos que propiciar aos alunos nas aulas de Língua Portuguesa o encontro com 

enunciados que estão presentes de alguma forma em seu espaço social favorece a ampliação 

de sua visão de mundo, a compreensão acerca dos fatos sociais e culturais, como também 

oportuniza a melhoria das condições de leitura e de escrita. Por isso, a escolha dos mitos e das 

lendas para o desenvolvimento desta pesquisa. Conforme Marcondes (2010), essas narrativas 

resgatam as produções dos povos que já habitavam a região e lutaram para ficar onde 

estavam, mas foram vencidos pela chegada da catequização portuguesa. No entanto, muitas 

pessoas não valorizam esta cultura tão presente no Paraná, nem mesmo a consideram como 

parte da sua formação cultural. Nessa perspectiva, é de suma importância o trabalho em sala 

de aula sobre a etnia indígena, não somente para mostrar a sua estrutura, com ritos e 

religiosidade, mas toda a influência exercida naquela que atualmente chamamos de cultura 

brasileira.  

Nesta pesquisa, enfatizamos a contribuição da cultura indígena na formação do 

folclore guarapuavano, pois a partir da figura histórica do cacique Guairacá construiu-se, no 

imaginário dos habitantes desta cidade, o mito Guairacá e, a partir dele, a lenda que visa a 

explicar o surgimento da Lagoa das Lágrimas no centro da cidade. Ao considerarmos o povo 

indígena como a base da cultura guarapuavana em nossa proposta, fortificamos o 

conhecimento da cultura, dos valores, da história, que constituem os sujeitos participantes 

deste espaço social.  
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As produções advindas da cultura indígena manifestam-se nos gêneros discursivos 

lendas e mitos. Levando em conta que os gêneros discursivos organizam as práticas sociais 

como também o processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, tomar os gêneros 

lendas e mitos como instrumento para o ensino da leitura e da escrita consiste em uma 

alternativa para ampliar as capacidades de uso da língua materna e para a melhor 

compreensão da cultura e da história local. 

Em 2010, trabalhei como professora de Língua Portuguesa em um colégio do campo, 

Colégio Estadual do Campo de Palmeirinha, no qual tive a oportunidade de fazer parte do 

Projeto de Extensão “Curso de formação continuada em Educação do Campo: reflexões sobre 

Currículo, planejamento e práticas de ensino” (UNICENTRO). Esse projeto buscava desen-

volver metodologias diferenciadas, mais voltadas ao contexto imediato dos alunos. Nesse 

mesmo ano, a cidade comemorava os 100 anos da chegada da igreja católica à cidade e da 

expedição comandada pelo Tenente Diogo Pinto de Azevedo Portugal. Na ocasião havia sido 

construído, no distrito da Palmeirinha, um monumento que rememorava o “Fortim Atalaia” – 

lugar de batahas entre brancos e indígenas. Realizamos trabalhos interdisciplinares no colégio 

e, no decorrer das atividades com os demais professores, descobrimos que dentro de uma pro-

priedade particular existe também um monumento que demarca o início da cidade. Assim, 

fiquei motivada em continuar pesquisando sobre as histórias que permeavam o imaginário 

guarapuavano.  

A partir do levantamento de conhecimentos prévios, por meio de questionário, 

percebemos que os alunos de um 7º ano, turma em que atuei como docente no ano de 2019 – 

ano em que se desenvolveu a pesquisa, não conheciam ou reconheciam histórias locais como 

constituintes da literatura popular local e nem mesmo consideravam-nas como parte da sua 

formação cultural. Por isso a motivação para a pesquisa-ação (THIOLLENT, 1992; TRIPP, 

2005), por meio da qual tencionamos analisar os dados produzidos com a implementação de 

uma sequência didática (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY; 2004), intitulada “Lendas e 

mitos de Guarapuava: meu lugar, minha história”, que buscou responder à seguinte pergunta: 

os princípios dialógicos da linguagem propiciam práticas de leitura e de escrita de lendas e 

mitos mais significativas para os alunos, a instigar o conhecimento da história e da cultura 

local, e o interesse pelas práticas discursivas relacionadas a esses gêneros? 

Esse questionamento delimitou o objetivo geral da pesquisa: analisar os princípios 

dialógicos constitutivos da leitura e da produção de escrita de mitos e lendas por parte dos 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública da rede estadual do Paraná. 

Como objetivos específicos elencamos:  a) refletir de que modo os pressupostos da leitura 
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dialógica favorecem as relações do aluno com os mitos e as lendas; b) compreender de que 

modo os princípios dialógicos favorecem as práticas de produção escrita de mitos e lendas; c) 

analisar as dimensões apreendidas pelos alunos acerca dos gêneros mitos e lendas de 

Guarapuava; d) analisar os aspectos modificados pelo professor no decorrer da pesquisa-ação, 

com vistas ao desenvolvimento da leitura e da escrita, sob o viés dialógico.   

  Segundo a BNCC, as práticas de leitura e de escrita, fundamentadas na concepção de 

linguagem enquanto processo enunciativo-discursivo, devem propiciar ao aluno, uma relação 

de “[...] textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso 

significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias 

mídias e semioses” (BRASIL, 2017, p. 67), ou seja, o texto inserido em contexto social.  

No contexto social, autor/texto/leitor juntos constroem os sentidos do texto, isto é, o 

texto é constituído a partir do diálogo entre sujeitos, posicionados socialmente, pois parte de 

um sujeito-autor que fala ou escreve, para um outro, o sujeito-leitor. Dessa forma, o texto 

“[...] é o espaço de escolha dos recursos linguísticos e estilísticos, que depende da relação 

enunciativa, manifesta no discurso, a partir do gênero, em vez de ser uma unidade autônoma” 

(SOBRAL, 2009, p. 130). No mesmo horizonte, a produção de um texto deixa de ser algo 

individualizado para ser coletivo, já que “as palavras são tecidas a partir de uma multidão de 

fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios” 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 42). O texto, portanto, é a unidade de “condição de 

espécime do gênero” (SOBRAL, 2009, p. 131), constitui-se sob a organização de um gênero, 

à vista de intenções comunicativas a gerar discursos e sujeitos sociais.  

 Assim sendo, o procedimento de sequência didática desde o início do processo teve o 

intuito de promover as práticas discursivas da leitura e da escrita, tendo como base a 

concepção de língua como forma de interação, sob o viés dos pressupostos teóricos do 

dialogismo. Ressaltamos que tomamos como fundamento a metodologia de organização da 

proposta de sequência didática de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), a qual se compõe de 

um conjunto de módulos com atividades que visam à apreensão do gênero ensinado e com 

avaliações no início e no final da proposição que possibilitam mensurar os obstáculos e as 

capacidades de linguagem dos alunos (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). No 

entanto, para a implementação nesta pesquisa houve uma adaptação da proposta de Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004), no que se refere à sequência didática, na medida em que a 

construímos pautados também nos pressupostos do dialogismo. Dessa maneira, relacionamos 

a teoria dos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2011) com gêneros textuais, a partir do 

interacionismo sócio-discursivo (ISD) (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004; STUTZ, 



14 

 

2012; STRIQUER, 2014), aquele como pressuposto central, e este como base para a 

construção da sequência didática, pois o documento que rege o ensino, a BNCC, mesmo se 

alicerçando em vários conceitos do dialogismo, também utiliza o conceito de gêneros textuais, 

a acompanhar a perspectiva do ISD. Para esta pesquisa, optamos pela expressão gêneros 

discursivos por ser a terminologia usada nas traduções em português do Círculo de Bakhtin 

(2011).   

 Após implementação da sequência didática analisamos as gravações em áudio das 

aulas, assim como as atividades de leitura e produções escritas e reescritas, a fim de 

levantarmos e analisarmos os princípios dialógicos que permearam o processo de ensino e de 

aprendizagem de Língua Portuguesa.  

 Com base nisso, no primeiro capítulo “Fundamentação teórica” explanamos a base 

teórica de toda a pesquisa: o dialogismo do Círculo de Bakhtin. Nesse capítulo, também, 

explanamos sobre as concepções de linguagem, a fim de justificarmos a escolha da 

perspectiva de língua enquanto forma de interação social, para, em seguida, explicitarmos os 

princípios dialógicos da linguagem e o ensino de Língua Portuguesa. A partir disso, 

elucidamos sobre cada etapa de ensino sob o viés do dialogismo, intitulado de “Leitura e 

escrita na perspectiva do dialogismo”. Da mesma forma, ainda nesse primeiro capítulo, 

demonstramos as características dos gêneros lenda e mito, a fim de respaldar a escolha desses 

gêneros para o desenvolvimento da pesquisa, assim como elencamos as diferenças e 

semelhanças entre os dois gêneros.  

No segundo capítulo – “Princípios teórico-metodológicos da investigação” 

explanamos sobre a pesquisa em Linguística Aplicada e justificamos o fato dessa pesquisa ser 

uma pesquisa-ação. Também, apresentamos o cenário da pesquisa, a fim de demonstrar quem 

são os participantes da pesquisa, alunos e professora, assim como o contexto de produção da 

pesquisa: a escola; ainda trazemos uma síntese do processo de implementação da sequência 

didática e explicitamos os critérios de análise dos dados.  

No quarto capítulo, apresentamos a análise de dados, primeiramente da leitura, em 

seguida da escrita. Quanto à leitura analisamos as respostas dos alunos participantes por meio 

das atividades registradas nos cadernos e das transcrições dos áudios. Quanto à escrita 

analisamos a primeira versão das produções de mitos e lendas e as reescritas dos textos.  

No último  capítulo apresentamos as considerações finais da pesquisa, a fim de 

elencarmos quais princípios dialógicos constituíram e contribuíram de fato para a leitura e a 

escrita de mitos e lendas.  
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 Entendemos que esta dissertação pode contribuir para a abordagem do ensino de 

língua enquanto interação social, porque trazemos reflexões sobre o processo da 

implementação da sequência didática e partimos do pressuposto de que o texto é lugar do 

encontro, da interação e do diálogo. Refletimos sobre o ensino de Língua Portuguesa levando 

em conta o contexto imediato do aluno, a fim de ele perceber que a língua é viva e que, 

enquanto sujeito social, possui potencialidades para ser crítico, responsivo e dialógico.  
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

“A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros.”. 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 117) 

 

O ensino de Língua Portuguesa sofreu modificações no decorrer dos anos em virtude 

das concepções de linguagem que permeiam a história dos estudos linguísticos. Dessa forma, 

algumas vezes as práticas pedagógicas basearam-se na visão de língua enquanto sistema de 

signos abstratos; outras vezes fundamentaram-se na ideia de língua como um ato monológico, 

de criação individual, perspectivas que desencadearam, tanto a partir de uma quanto de outra 

concepção, um ensino que desconsidera as relações sociais e as condições de produção dos 

discursos e que privilegia exercícios de descrição gramatical, terminologias e repetição de 

estruturas. Ainda no percurso dos estudos linguísticos, outra concepção surgiu a dar conta dos 

aspectos negligenciados pelas concepções anteriores e a ressaltar a linguagem como espaço de 

interação entre sujeitos e de constituição de sujeitos, a oportunizar ao aluno nas situações 

escolares refletir acerca do uso da língua em situações concretas de interação (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2014; GERALDI, 1997; MENEGASSI, 2010a; 2010b; COSTA-HÜBES, 

2007, 2019; ANGELO, 2015).  

Apresentar os princípios e conceitos que envolvem as diferentes tendências 

linguísticas e aprofundar o estudo da teoria dialógica que fundamenta esta pesquisa são os 

objetivos deste capítulo.  Constitui-se, também, em outro objetivo caracterizar os gêneros 

discursivos mitos e lendas, os quais são tomados na pesquisa-ação como enunciados capazes 

de suscitar diálogos orientados à compreensão e de discursos sociais em situações de ensino e 

aprendizagem. 

    

1.1 TENDÊNCIAS DAS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM 

Os métodos de estudos linguísticos já passaram por diversas transformações, ao 

fundamentarem-se ora em uma concepção de língua/linguagem, ora em outra. Este trabalho é 

pautado na concepção de língua como forma de interação verbal, mas há a necessidade de 

discorrer sobre as outras tendências de estudos da linguagem, para que haja a compreensão de 

como se chegou a essa concepção e como essa se diferencia das outras.  

 Bakhtin e Volochínov (2014) apontam que os estudos linguísticos filosóficos 

tradicionais desdobram-se em duas orientações: o subjetivismo individualista e o objetivismo 

abstrato. A primeira surge, como o próprio nome sugere, do individual. Dessa forma, a 
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linguagem é considerada como um fenômeno criativo e individual: “a psique individual é por 

isso a fonte do signo” (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 104). Nessa perspectiva, explicar um dado 

fenômeno linguístico consiste em abreviá-lo em termos de um ato de criação individual. 

Assim, “[...] tudo o que é essencial, é interior, de meio de expressão do espírito” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2014, p.115). Ao considerar que o ato de comunicação parte do interior da 

mente para o exterior social, esta tendência despreza os fatores externos a esse processo, isto 

é, as relações sociais, históricas e dialógicas intrínsecas às interações entre os sujeitos.  

Nos estudos da Linguística Aplicada, a orientação filosófico-linguística do 

subjetivismo individualista é associada à concepção de linguagem como expressão do 

pensamento (GERALDI, 1997; TRAVAGLIA, 1996), a qual trouxe implicações para o ensino 

de língua portuguesa no Brasil, até o final da década de 1960 (PERFEITO, 2005). Nessa 

concepção, a língua é vista como um produto acabado, como um instrumento inato na mente 

dos indivíduos, pronto para ser usado. Travaglia (1996, p. 21) aponta que “para essa 

concepção as pessoas não se expressam bem porque não pensam”.  Nesse sentido, considera-

se que as dificuldades dos indivíduos em se manifestarem de forma oral ou escrita são 

entendidas como decorrentes do fato de não pensarem bem.  

 Koch e Elias (2008, p.33) afirmam que nessa concepção o sujeito é o “[...] senhor 

absoluto de suas ações e de seu dizer, o texto é visto como um produto – lógico – de 

pensamento (representação mental) do escritor.” Decorrente dessa visão, a produção escrita é 

compreendida como um exercício por meio do qual o indivíduo exterioriza sua criatividade, 

desconsiderando a influência dos fatores interativos, sociais, políticos, históricos, envolvidos 

no processo. O sujeito que escreve, portanto, não é produtor de texto, mas alguém que nasce 

com o dom de escrever e que exterioriza, em um ato individual. “A enunciação é um ato 

monológico” (TRAVAGLIA, 1997, p. 21), assim, seria produzida do interior do sujeito para o 

exterior.   

A leitura, fundamentada nos pressupostos do subjetivismo individualista/expressão do 

pensamento, é concebida como um exercício de captação das ideias, dos pensamentos do 

autor do texto. Nos termos de Perfeito (2005, p. 31), ler é “[...] extração de sentidos, fixados 

pelo autor do texto ou por um leitor autorizado” (PERFEITO, 2005, p. 31). Logo, o texto lido 

constitui-se, sempre, de um único sentido possível, já dado, pronto e acabado (DORETTO, 

BELOTI, 2011).  

Numa crítica ao subjetivismo individualista, Bakhtin e Volochínov (2014) afirmam 

que, ao contrário do que aponta essa tendência, o interior do sujeito é moldado, modificado 

pelo exterior, “[...] é a expressão que organiza a atividade mental, que a modela e determina 
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sua orientação” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 116). Assim, a exterioridade é um 

complexo de vozes sociais e inúmeras relações de interação heterogêneas com as quais o 

sujeito dialoga e nas quais ele se constitui.  

Outra tendência dos estudos da linguagem – o objetivismo abstrato – considera que o 

centro organizador dos fenômenos linguísticos, a essência da linguagem, consiste no sistema 

linguístico, como sistema de formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua. “A 

interpretação e a variação da criatividade individual das formas linguísticas são para esta 

tendência somente um produto residual da vida linguística [...]” (VOLOCHINOV, 2013, p. 

107). Essa tendência considera o sujeito enquanto um receptáculo de um sistema fixo e 

imutável, sem ideologia; por isso que muitos estudiosos nesse viés comparam os signos 

linguísticos aos da matemática, ignorando-se o contexto histórico-social e as relações 

dialógicas, aspectos que para a teoria bakhtiniana são indissociáveis da interação social.  

 A orientação do objetivismo abstrato vincula-se à concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação, a qual, segundo Geraldi (1997, p. 41), “[...] vê a língua como 

código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) capaz de transmitir ao receptor 

certa mensagem”. Cabe aos indivíduos dominar esse código para que a comunicação se 

estabeleça. Travaglia (1996, p.22) explica esse processo: o falante “[...] a coloca em código 

(codificação) e a remete para o outro através de um canal (ondas sonoras ou luminosas). O 

outro recebe os sinais codificados e os transforma de novo em mensagem (informações)”, 

constituindo a codificação.   

 A ênfase para a tendência do objetivismo abstrato é dada à estrutura da língua com o 

objetivo de possibilitar a comunicação. Desse modo, os signos são os instrumentos de 

comunicação entre os sujeitos, mas estes não interferem na construção e/ou transformação da 

linguagem, já que a língua é um sistema pronto, homogêneo, imutável, colocado à disposição 

dos sujeitos. Conforme explica Travaglia (1996), a concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação “[...] afastou o indivíduo falante do processo de produção, do 

que é social e histórico na língua”. Por isso, a crítica do Círculo de Bakhtin5 a essa tendência, 

uma vez que o objetivismo abstrato considera a língua imutável, o que para os linguistas 

russos é inconcebível, na medida em que para eles a língua é mutável e flexível, a enunciação 

é produto do contato social (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2014). Para os teóricos, “a língua 

                                                 
5 Ao utilizarmos a expressão teoria bakhtiniana ou Bakhtin referimo-nos não às pessoas, mas às ideias do 

Círculo de Bakhtin, uma vez que há discussões acerca da autoria de textos, ora dada a outros membros, ora dada 

a Bakhtin, causando um certo “mistério de autoria” (FARACO, 2003). 
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constitui um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através da interação verbal 

social dos locutores” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, 132, grifos dos autores).  

 Em termos de ensino e de aprendizagem de língua portuguesa, a escrita e a leitura de 

textos para o objetivismo abstrato/instrumento de comunicação, são práticas produzidas 

apenas para averiguação de comunicação, ou seja, para constatar se o produtor do texto ou 

leitor apropriou-se do sistema, do código que lhe fora imposto.  

Rodrigues (2011) aponta que essa concepção de ensino no Brasil foi preponderante 

durante a Ditadura Militar, uma vez que nesse contexto as regras em todos os sentidos 

prevaleciam. Alterou-se a concepção de ensino de língua portuguesa, mas, da mesma forma 

que na tendência anterior (subjetivismo individualista/expressão do pensamento), não se 

considerou o sujeito e nem o social. “O objetivo proposto para a nova disciplina era 

essencialmente utilitarista: desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos dos alunos como 

emissores e receptores de mensagens, através da compreensão e da utilização de códigos 

diversos – verbais ou não verbais” (RODRIGUES, 2011, p. 61).  

A ênfase, em vista disso, deixava de ser no sujeito para ser na língua, mais 

especificamente na sua estrutura, ou seja, a língua enquanto código de comunicação. De 

acordo com Rodrigues (2011), com essa concepção de ensino obtiveram-se alguns ganhos, na 

medida em que passam a ser inseridos no currículo escolar, textos de outras esferas sociais, 

não somente da esfera literária. Todavia, a prática pautava-se em tipos textuais: narração, 

descrição e dissertação, os quais eram modelos a serem seguidos, sem espaço para o social e 

dialógico. As relações, assim, eram superficiais visto que o papel do aluno era decodificar, 

reconhecer a língua codificada.  

A produção textual e a leitura não eram o foco do ensino, para essa tendência, e sim a 

gramática normativa, explorada através de atividades de metalinguagem para que o sujeito 

reconhecesse a estrutura linguística e a seguisse, isto é, apropriasse-se do código para 

transmitir uma mensagem ao receptor. Uma vez que no contexto escolar a língua se constitui 

num fim em si mesma, sem associações com um sentido sócio-ideológico mais amplo, a 

atividade de escrita era vista como uma possibilidade de o aluno mostrar aspectos dominados 

ou não-dominados relacionados à estrutura da língua (PERFEITO, 2005). Da mesma forma, a 

leitura era concebida como interpretação do código de comunicação, como um produto pronto 

e acabado, signos linguísticos produzidos por um emissor a serem decodificados por um 

receptor (DORETO; BELOTI, 2011). Inerente a essas visões de escrita e de leitura, está a 

concepção de texto: “[...] como um simples produto de uma codificação realizada pelo 

escritor a ser decodificado pelo leitor, bastando a ambos, para tanto, o conhecimento do 
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código utilizado” (KOCH; ELIAS, 2008, p.33). Não há, portanto, espaços para réplicas, 

contestações, julgamentos de valor: “[...] o que está escrito é o que deve ser entendido em 

uma visão situada não além nem aquém da linearidade, mas centrada na linearidade” (KOCH; 

ELIAS, 2008, p. 33). 

Ao criticar as duas tendências (subjetivismo idealista e objetivismo abstrato), Bakhtin 

e Volochínov (2014) apontam novos caminhos e apresentam uma nova teoria, que, segundo 

eles, é o que é de fato o objeto da linguística: a enunciação, na medida em que a palavra só é 

compreendida num contexto ideológico. Desse modo, a enunciação é formada por uma rede 

de enunciações, a aguardar a compreensão de forma ativa, responsiva e valorativa do 

destinatário do enunciado, a tornar-se, assim, um fenômeno social. 

 

A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social, quer se 

trate de um ato de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto 

mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma 

determinada comunidade linguística (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 

126)  

 

Para tanto, o discurso (ou palavra) não consiste em um ato individual. Ao unir dois 

sujeitos numa dada situação social, constitui-se em um elemento comum entre o falante e o 

seu interlocutor. Em vista disso, surge o conceito mais marcante do Círculo de Bakhtin: o da 

interação verbal.  

 

A verdadeira substância da linguagem não é constituída por um sistema 

abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, 

nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 

interação verbal, realizada através enunciação ou pelas enunciações. A 

interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014. p. 127).  

 

Ao considerarmos que na efetiva realidade da linguagem há elos de enunciações e que 

a língua se torna um acontecimento social e mutável, já que seu processo de formação não se 

interrompe, concebemos que a linguagem se constrói na interação entre os sujeitos. Ainda, se 

há alguma lei que perpassa a linguagem, é somente a lei sociológica, uma vez que o sujeito é 

visto e compreendido como um sujeito social carregado de ideologias (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2014).  

Para o Círculo de Bakhtin, as duas tendências (subjetivismo idealista e objetivismo 

abstrato) são formadas a partir de um mesmo material semiótico: o signo, e o signo é sempre 

ideológico: “[...] tudo o que é ideológico é um signo. Sem signo não existe ideologia” 

(BAHKTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 31). Nessa perspectiva, todo discurso é ideológico e 
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toda enunciação comporta a ideologia, o social, o histórico e o dialógico; por isso que, ao 

fundamentar-se nessa tendência, o ensino de língua leva em conta na produção dos 

enunciados, os princípios sociais, históricos, culturais nos quais os sujeitos estão envoltos.  

A orientação enunciativa é denominada na Linguística Aplicada de concepção de 

linguagem como forma de interação (GERALDI, 1997; TRAVAGLIA, 1996; PERFEITO, 

2005). Para essa concepção, o sujeito age, pratica uma ação sobre seu ouvinte; assim “a 

linguagem é pois um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela produção de 

efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um 

contexto sócio-histórico e ideológico” (TRAVAGLIA, 1996, p.23). O sujeito, desse modo, 

torna-se psicossocial, pois é ativo na produção de sentidos, e social, já que ocupa um lugar 

determinado no discurso.  

O sujeito age na medida em que diz ou escreve para alguém, com uma finalidade e em 

um determinado contexto. O texto, portanto, é dialógico, porque é visto sempre como uma 

resposta a enunciados anteriores e está sempre à espera de uma resposta, já que: “todo 

enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2011, p. 289).  

Ao considerarmos que nessa concepção a interação entre locutor e interlocutor é que 

forma a língua, o indivíduo passa a atuar como sujeito, e é o discurso (a palavra) que une o eu 

com o outro, numa relação incessante no meio social; assim, o sujeito para a interação verbal 

é constituído pelo social; o meio externo atua na formação do indivíduo, na sua forma de 

pensar, falar e agir.  

Na teoria bakhtiniana, é nessa alteridade, relação com o outro, que os sujeitos se 

constituem, pois “um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 

reflete e refrata uma outra” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 32). Por isso, os sujeitos 

transformam-se, modificam-se nessas relações, assim como a língua, nas relações com o 

outro, modifica-se, caracterizando-se sempre mutável, dinâmica, viva.  

 

Nenhum signo cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, 

permanece isolado: torna-se parte da unidade da consciência verbalmente 

constituída. A consciência tem o poder de abordá-lo verbalmente. Assim, 

ondas crescentes de ecos e ressonâncias verbais, como as ondulações 

concêntricas à superfície das águas, moldam, por assim dizer, cada um dos 

signos ideológicos. Toda refração ideológica do ser em processo de 

formação, seja qual for a natureza de seu material significante, é 

acompanhada de uma refração ideológica verbal, como fenômeno 

obrigatoriamente concomitante. A palavra está presente em todos os atos de 

compreensão e em todos os atos de interpretação (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2014, p. 38, grifos dos autores).  
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 A compreensão do discurso é composta pelo eu e pelo outro, pelas vozes dos 

envolvidos e de outros, agregando-se, assim, ao enunciado a alteridade e a polifonia. Para o 

linguista russo, o enunciado é dialógico, pois é a unidade real da comunicação discursiva:  

  

O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 

precisamente delimitada da alternância dos sujeitos do discurso, a qual 

termina com a transmissão da palavra ao outro, por mais silencioso que seja 

o “dixi” percebido pelos ouvintes [como sinal] de que o falante terminou 

(BAKHTIN, 2011, p. 275).  

 

 O enunciado para o Círculo de Bakhtin é inseparável das relações sociais e das 

situações extraverbais, por isso é único e irrepetível. Além disso, segundo os teóricos russos, 

o enunciado possui três características: alternância entre falante e ouvinte; a conclusibilidade; 

e a escolha de um gênero discursivo.  

 A primeira característica é a base da língua enquanto forma de interação, na medida 

em que se o falante e ouvinte interagem, logo suas posições se alteram, não havendo, dessa 

forma, fronteiras entre eles. O primeiro fala pressupondo uma resposta e ao responder o 

ouvinte passa a ser o falante. Assim:  

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 

compreensão é prenhe de uma resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte torna-se falante. A compreensão passiva do 

significado do discurso ouvido é apenas um momento abstrato da 

compreensão ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na 

subsequente resposta em voz real alta (BAKHTIN, 2011, p. 271).   

  

O desenvolvimento do ser humano está imbricado ao contexto social e, 

principalmente, na relação com o outro. A alteridade constitui a produção da identidade, na 

medida em que o homem é um ser que está em constante transformação e a partir da produção 

do enunciado do outro, na relação dialógica, o sentido discursivo ganha significado, pois é 

produzido a partir da junção do eu com outro. Sendo assim, é na relação com o outro que o 

sujeito se constitui.  

Por conseguinte, a significação do discurso pauta-se na interação dialógica, já que não 

existe passividade entre os sujeitos e sim uma posição ativa entre eles. Dessa maneira, o 

discurso é neutro, sem pertencimento, todavia ao ser proferido em uma realidade passa a 

pertencer a quem o diz, agregando o discurso dos outros, os “ecos” discursivos, a constituir-se 

essencialmente dialógico.  



23 

 

No entanto, a neutralidade do discurso não corresponde instituir-se sem ideologia, 

tendo em vista que o enunciado não possui significado por si só, mas se constitui perante 

outros enunciados. Desse modo, “o significado neutro da palavra referida a uma determinada 

realidade concreta em determinadas condições reais de comunicação discursiva gera centelha 

da expressão” (BAKHTIN, 2011, p. 292). 

Nessa perspectiva, o discurso (ou a palavra) acarreta a um não pertencimento a 

ninguém até ser proferido. Para o linguista a russo, o discurso traz além da neutralidade, 

outros aspectos que são expressivos: o discurso do outro, que produz “ecos” (BAKHTIN, 

2011) enunciativos e o “meu” proferido em uma determinada situação com uma 

intencionalidade. No entanto, o discurso só possui expressividade ao passo que está em uma 

situação real por intermédio do individual.  

 O enunciado só existe dentro das relações dialógicas, demonstrando que os enunciados 

é que são dialógicos e não as unidades da língua (FIORIN, 2019). Além disso, ao ter um 

destinatário o enunciado reflete a valoração do locutor, já que é endereçado. O sujeito 

bakhtiniano, então, é dialógico. Por outro lado, o enunciado é ideológico, social, histórico e 

cultural na medida em que para ser compreendido há a necessidade dos aspectos extraverbais, 

as condições de produção.  

 Desse modo, o discurso é formado de enunciados que refletem a posição valorativa 

ocupada pelo falante, sendo dessa maneira sócio-histórico, pelo fato de o sujeito, em uma 

dada posição ante sujeitos socialmente organizados, ocupar uma posição. O sujeito, assim, é 

ao mesmo tempo social e singular.  

 Para a concepção da linguagem como forma de interação “o texto é a manifestação do 

enunciado, é uma realidade imediata, dotada da materialidade que advém do fato de ser um 

conjunto de signos. O enunciado é da ordem do sentido; o texto, do domínio da manifestação” 

(FIORIN, 2019, p. 57). Para tanto, o texto não abrange apenas o que é verbal, e sim todo o 

conjunto de signos independentemente da forma de expressão; é nele que se estabelece a 

interação, tendo, dessa forma, sentido polissêmico, ou seja, múltiplos significados.  

 Até aqui vimos duas das três peculiaridades apresentadas pelo Círculo de Bakhtin: o 

enunciado como a unidade real da comunicação discursiva e a alternância dos sujeitos do 

discurso, ou seja, o elo de enunciações. Por fim, a conclusibilidade, algo particular do 

enunciado, “[...] é uma espécie de aspecto interno da alternância dos sujeitos do discurso; essa 

alternância pode ocorrer precisamente porque o falante disse (ou escreveu) tudo o que quis 

dizer em um dado momento ou sob dadas condições” (BAKHTIN, 2011, p. 280). Em 

consonância com isso, o discurso é a realização comum entre o locutor e o destinatário.  



24 

 

 A conclusibilidade se dá a partir de três fatores: “1) exauribilidade do objeto e do 

sentido; 2) projeto de discurso ou vontade de discurso do falante; 3) formas típicas 

composicionais e de gênero de acabamento” (BAKHTIN, 2011, p. 280-281).  

No enunciado a exauribilidade é estável, depende do campo, da esfera social em que 

se encontra o enunciado, e quando este é proferido, também se interpreta a intencionalidade 

do falante, ou a intenção discursiva. Por fim, a inteireza do enunciado é assegurada por meio 

dos gêneros discursivos que são “relativamente estáveis e típicas de construção do todo” 

(BAKHTIN, 2011, p. 282, grifos do autor).  

Para Bakhtin (2011), é a própria experiência em situações comunicativas e o contato 

com os diferentes gêneros do discurso que desenvolvem a competência discursiva do produtor 

de enunciados. É esta competência dos interlocutores que contribui na percepção do que é ou 

não aceitável em determinada prática social, a sugerir que quanto mais experiente for o 

sujeito, mais hábil será na diferenciação dos gêneros e no reconhecimento do sentido e da 

estrutura que os compõem. 

Na próxima seção, recuperamos alguns princípios dialógicos, vinculando-os aos 

pressupostos da Linguística Aplicada (LA) no que concerne ao ensino de Língua Portuguesa 

na escola. São esses princípios que fundamentaram o desenvolvimento da sequência didática 

de leitura e de escrita dos gêneros lendas e mitos no 7º ano do Ensino Fundamental.    

 

1.2 PRINCÍPIOS DIALÓGICOS DA LINGUAGEM E O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA  

O ensino da leitura e da escrita propicia ao aluno a visão de que ele se constitui como 

participante ativo no processo da construção da língua e do mundo em que vive. Para 

Marcuschi (2008, p.70), “o sujeito não é nem assujeitado nem totalmente individual e 

consciente, mas produto de uma clivagem da relação entre linguagem e história”. Assim o 

sujeito é fruto e autor na e da interação social. 

Bakhtin e Volochínov (2014, p. 132) afirmam que “a língua constitui um processo de 

evolução ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social dos locutores”, e é 

nessa interação materializada em texto, que o homem se constrói e é construído. Por isso, se 

faz tão necessária no contexto escolar a reflexão com e sobre a língua, inserida no social, já 

que o uso da linguagem é a base de toda atividade e constituição humana. 

Com a publicação do documento Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2017), os princípios dialógicos da linguagem (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014; 
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BAKHTIN, 2011) e a concepção de linguagem como forma de interação (GERALDI, 1997) 

são reafirmados no processo de ensino e de aprendizagem de língua portuguesa. O documento 

declara partir da perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, caracterizando-a como: “[...] uma forma de ação 

interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo de interlocução que se 

realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história 

(Brasil 1998, p. 20)” (BRASIL, 2017, p.67).  

Por fundamentar-se na perspectiva enunciativa, a BNCC centraliza o trabalho no texto, 

que é definido:  

 
[...] como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na 

abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de 

produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da 

linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias 

mídias e semioses (BRASIL, 2017, p. 67).   

 

 Percebemos que há uma atualização da proposta dialógica no documento, ao se tomar 

o texto não só na modalidade oral ou escrita, mas na perspectiva multimodal: “As práticas de 

linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos cada vez mais 

multissemióticos e multimidiáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, 

de disponibilizar, de replicar e de interagir” (BRASIL, 2017, p. 68). Desse modo, as aulas de 

Língua Portuguesa ampliam as possibilidades de participação em práticas de diferentes 

campos de atividades humanas, a favorecer novos aprendizados e novas vivências. Assim:  

 
[...] amplia-se o contato dos estudantes com gêneros textuais relacionados a 

vários campos de atuação e a várias disciplinas, partindo-se de práticas de 

linguagem já vivenciadas pelos jovens para a ampliação dessas práticas, em 

direção a novas experiências (BRASIL, 2017, p.136).  

 

O ensino de língua pautado nos gêneros favorece a inserção social do sujeito em 

sociedade, na medida em que são enunciados “[...] relativamente estáveis” (BAKHTIN, 2011, 

p.262). Na BNCC as áreas de uso da linguagem constituem os campos de atuação, ou, como 

define Bakhtin (2011), as esferas sociais. A teoria bakhtiniana defende que para atuar no 

campo de atividade humana, faz-se necessário o uso da linguagem, a qual se materializa 

através de um enunciado, oral ou escrito. Campo para o Círculo, é o âmbito que organiza a 

produção, a circulação, a recepção dos textos e/ou enunciados materializados em gêneros 

específicos para cada campo, os quais variam de acordo com a finalidade e a intencionalidade 

dos sujeitos, a propiciar a realização de diversos enunciados. 
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No contexto escolar, os campos de atuação orientam o professor a pensar a seleção dos 

gêneros discursivos (gêneros textuais para a BNCC), bem como a elaboração e a condução 

das atividades em sala de aula, tendo em vista o uso da leitura e da escrita na sociedade, ou 

seja, como esses campos funcionam e como dão significado e dinamicidade à linguagem.  

As atividades humanas são constituídas por gêneros diversos, determinado social e 

historicamente, adequando-se ao contexto comunicativo em que está inserido, para que então 

se desenvolvam as competências apresentadas pela BNCC. Segundo esse documento:  

 

[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho 

(BRASIL, 2017, p. 8).  
 

As competências visam a assegurar os direitos dos estudantes à aprendizagem, assim 

como objetivam a formação integral do indivíduo. As dez competências apontadas pelo 

documento (BRASIL, 2017) orientam o processo de ensino da língua, a relacionar o sujeito 

em sua interação com o outro, o que se evidencia na segunda competência específica do 

ensino de Língua Portuguesa:   

 
Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação 

nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar 

suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir 

conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e 

protagonismo na vida social (BRASIL, 2017, p.87).  

 

Os pressupostos dessa competência ecoam dos estudos de Bakhtin e Volochínov 

(2014), os quais consideram que a interação entre sujeitos é a realidade da linguagem, ou seja, 

a inter-ação. O Círculo russo ainda aponta:  

 

Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 

ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através 

da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 

relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim 

e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se 

sobre meu interlocutor. A palavra é território comum do locutor e do 

interlocutor (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 117 grifos dos autores). 

 

 Dessa forma, a palavra é bivocal, uma vez que carrega a interioridade do sujeito ao 

produzi-la e a exterioridade ao emiti-la a alguém em um determinado contexto, configurando 
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assim a interação verbal. Na medida em que a palavra carrega a interioridade e a 

exterioridade, a língua torna-se dinâmica, já que com ela agregam-se as posições axiológicas 

e valores sociais do sujeito, portanto a palavra constitui-se ideológica.  

 A teoria bakhtiniana afirma que na interação o diálogo é ininterrupto a fundamentar a 

natureza da linguagem. Sendo assim, a palavra não é um ato individual, e sim coletivo, pois 

une dois sujeitos numa dada situação social, torna-se um elemento comum entre o falante e o 

seu interlocutor.  

A linguagem, desse modo, passa a ter elos de enunciações que torna a língua um ato 

social, por isso também mutável, que se adequa, se transforma em razão das reais 

necessidades dos sujeitos e das situações de uso. A partir da concepção de língua como um 

evento social, permeada de ideologias, considera-se o discurso como heterogêneo, perpassado 

por todas as relações sociais dos sujeitos.  

O discurso do outro determina também as relações dialógicas internas, pois ao 

compreender o outro, o sujeito compreende si mesmo. Assim sendo, ao ler e escrever na 

escola por meio dos gêneros discursivos o aluno pratica a língua em seu uso social, assume de 

fato o seu papel de falante ativo, na medida em que interage com outros sujeitos, tendo como 

primícias as necessidades, as finalidades, o interlocutor determinados.  

Ao tomarmos o pressuposto de que ao ter contato com o discurso do outro o sujeito se 

constitui nas relações ideológicas e discursivas, o ato de leitura se configura como o encontro 

com o discurso do outro. Conforme aponta Bakhtin (2015, p. 52), “o discurso surge no 

diálogo como réplica viva, forma-se na interação dinâmica com o discurso do outro no objeto. 

A concepção do seu discurso é dialógica”. Desse modo, o foco para a concepção de leitura 

fundamentada nos pressupostos dialógicos está no encontro, naquilo que já foi dito, escrito; 

trata-se do relacionamento do texto com os diferentes contextos presentes, o que determina a 

caracterização do leitor como um coprodutor do sentido, constituído dialogicamente.  

O discurso, então, é a conexão entre o “eu e outro”, e ao participar de comunidade 

discursiva, o sujeito se constitui. O discurso de outrem para Bakhtin se configura “como um 

discurso autoritário e como discurso interiormente persuasivo” (BAKHTIN, 2015, p. 136). 

Esses conceitos podem ser levados em consideração no processo pedagógico, visto que a 

escola é lugar social "[...] de ensino-aprendizagem de conhecimento acumulado pela 

humanidade -  informações, indicações, regras, modelos -  mas também, fundamentalmente de 

formação do sujeito social, de construção da ética e da moral, de circulação das ideologias 

(ROJO, 2004, p.7).  
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O discurso autoritário, pré-determinado pelo social, está imbricado com a persuasão, 

com o poder, seja moral, religioso, político; assim, impõe-se ao outro. Na escola, o discurso 

autoritário do professor está ligado à concepção de hierárquico: ele como detentor do poder, 

no caso, do conhecimento. No que se refere ao ensino de língua portuguesa, esse discurso 

retoma a concepção de linguagem enquanto sistema de comunicação, na medida em que as 

regras e as estruturas da língua, prontas e fixas, prevalecem no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Nas aulas de leitura e de produção de texto permeadas por esse discurso, nada pode ser 

questionado, pois tudo o que está em um determinado texto é uma verdade absoluta. O leitor 

em nada age no texto. Desse modo, ao conceber o discurso autoritário o conhecimento é 

apenas transmissão, não se contesta, assimila-se e reproduz-se.    

Já no discurso internamente persuasivo, não há autoritarismo na enunciação: há sim 

interação entre os participantes, que juntos constroem, produzem significação. Ele não é 

imposto, mas é discutido, valorado, analisado conjuntamente. Bakhtin salienta que:  

 

No uso da minha consciência, o discurso interiormente persuasivo é metade 

meu, metade do outro. Sua eficiência criadora consiste exatamente em que 

ele desperta o pensamento independente e uma nova palavra independente, 

em que ele organiza de dentro massas de nossas palavras e não fica em 

estado isolado e imóvel (BAKHTIN, 2015, p. 140).  

 

No contexto escolar esse discurso é de extrema relevância, pois ao participar 

ativamente da construção do conhecimento, o discurso mostra-se incompleto, já que “a 

estrutura semântica do discurso interiormente persuasivo não é concluída, é aberta, e em cada 

novo contexto dialogante é capaz de revelar possibilidades semânticas sempre novas” 

(BAKHTIN, 2015, p. 140).  

A relação dialógica e o contexto em que os sujeitos estão envolvidos moldam o 

discurso e, por consequência, o processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que a 

linguagem se torna flexível, dinâmica. Por conseguinte “[...] coloca o indivíduo na condição 

de agente sobre as significações” (CÔRREA, 2010, p. 24).  

Ao relacionar os conceitos de palavra autoritária e de palavra internamente persuasiva 

à formação do leitor na escola, Rojo argumenta que:  

 

Falar na formação do leitor cidadão é justamente não olhar só uma das faces 

desta moeda; é permitir a nossos alunos a confiança na possibilidade e as 

capacidades necessárias ao exercício pleno da compreensão. Portanto, trata-

se de nos acercarmos da palavra não de maneira autoritária, colada ao 

discurso do autor, para repeti-lo “de cór”; mas de maneira internamente 

persuasiva, isto é, podendo penetrar plasticamente, flexivelmente as palavras 
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do autor, mesclar-nos a elas, fazendo de suas palavras nossas palavras, para 

adotá-las, contrariá-las, criticá-las, em permanente revisão e réplica (ROJO, 

2004, p.7).  

 

A partir dos princípios dialógicos, ao interagir com o texto/ enunciado, o leitor não lê 

apenas informações linguísticas, mas lê intenções, opiniões, pontos de vista, confrontos, 

descobertas, valores sociais, culturais, históricos e religiosos, enfim, lê a sociedade e a vida. 

Esses enunciados da vida, sempre originados como respostas a outros enunciados, são 

tomados pelo leitor de forma ativa/responsiva, a gerar réplicas (ROJO, 2009) que renunciam 

os enunciados já ditos.  

A leitura dialógica, de encontro de um discurso com o outro, só é possível por meio de 

dos gêneros discursivos, já que são enunciados concretos que são lidos, valorados e 

contrapostos. Por isso, as situações pedagógicas precisam levar em conta o conceito de 

gêneros.  

Os gêneros são constitutivos da situação comunicativa, possuindo três dimensões 

básicas: um conteúdo, o estilo e a construção composicional, que os constituem como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2011, p.62). 

Se o homem é constituído nas práticas sociais exige-se dele uma ação, e agir no 

contexto da língua é produzir enunciados orais e escritos pautados em relações dialógicas, 

baseando-se nos gêneros discursivos. Para tanto, escolhemos para o desenvolvimento da 

pesquisa-ação os gêneros mito e lenda, visto que ao conhecerem e compreenderem esses 

gêneros, os participantes do processo conhecem o seu contexto, sua história e a si próprios.  

Na próxima seção, discutimos as práticas discursivas de leitura e de escrita, atentando-

se para os princípios dialógicos que as constituem 

 

1.2.1 LEITURA E ESCRITA NA PERSPECTIVA DIALÓGICA 

 

Para a discussão dos princípios dialógicos constituintes dos eixos da leitura e da 

produção de escrita de mitos e lendas, primeiramente é necessário retomarmos os 

pressupostos da leitura pautados no dialogismo. A relação entre autor-texto-leitor constitui a 

leitura, na medida em que o leitor, perpassado por diversas vozes (sociais, históricas e 

dialógicas), produz sentidos e réplicas nas relações com o texto, compreendido nesta pesquisa 

como indissociado da noção de enunciado, que também carrega as vozes do autor. Assim, o 
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texto é uma rede de discurso que só possui sentido se o sujeito-leitor traz  para o verbal o 

extraverbal.  

 

1.2.1.1 Leitura  

Ao ser condiderada a relação entre autor-texto-leitor, o leitor é coprodutor de sentido, 

atravessado pelo ideológico, histórico e social. Ao ler um texto o sujeito identifica e 

compreende as vozes presentes no ato enunciativo, expressa juízo de valor, forma suas 

contrapalavras, já que “cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos 

enunciados precedentes [...]” (BAKHTIN, 2011, p. 297). Para tanto, em situações escolares, é 

primordial que se façam perguntas de leitura que propiciem a compreensão responsiva ativa, 

ou seja, favoreçam as réplicas do leitor (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014). 

 Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), nos anos finais do Ensino Fundamental uma 

mudança se faz necessária. Ao ingressar nessa nova etapa da vida escolar, sobretudo no que 

tange ao ensino de língua, a criticidade deve ser instigada, de modo que o discente torne-se 

cada vez mais protagonista em sua vida escolar e social. Para isso, os eixos do ensino da 

língua portuguesa - leitura, escrita e análise linguística - partem das relações dialógicas entre 

os sujeitos, imersos em um contexto social, histórico e ideológico, o que afeta diretamente 

seus discursos.  

Ao levarmos em conta que a interação é a realidade fundamental da língua, a leitura é: 

 

[...] uma atividade interativa altamente complexa de produção de 

sentidos que se realiza evidentemente com base nos elementos linguísticos 

presentes na superfície textual e sua forma de organização, mas requer a 

mobilização de um vasto conjunto de saberes no interior do evento 

comunicativo (KOCH; ELIAS, 2008, p. 11, grifos das autoras). 

  

Nessa perspectiva, consideramos os três elementos que constituem o processo 

interativo: o autor que produz o texto e suas intencionalidades, o material linguístico-textual e 

o leitor com seus conhecimentos prévios. Menegassi (2010a) assim explica essa perspectiva 

no contexto da sala de aula: "O texto apresenta informações ao leitor-aluno, que, por sua vez, 

também leva o texto e seus conhecimentos prévios sobre o tema apresentado, produzindo-se 

uma interação, com características próprias do leitor, únicas, pessoais" (MENEGASSI, 2010a, 

p. 175). Há, então, um processo interativo entre o leitor, o texto e o autor de modo que todos 

fornecem informações para que ocorra a leitura, a produção de sentidos. 

  Rojo (2009) e Costa-Hübes e Barreiros (2014) ressaltam que na interação são trazidos 

os aspectos sociais e discursivos inerentes ao texto, o que aproxima mais a perspectiva 
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interacionista de leitura da concepção dialógica de linguagem. Para os teóricos do Círculo, 

“[...] a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (Que a 

realizam); igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua [...]” 

(BAKHTIN, 2011, p.265). Isso implica pôr o aluno na condição de um leitor participativo que 

interage com o texto, a partir da situação de enunciação. Assim, são propostas atividades que 

exploram:  

 

[...] o contexto de produção, destacando a autoria do texto (Quem é o autor 

do texto?  Sobre o que ele geralmente produz? O que mais você sabe sobre 

ele?); o momento sócio-histórico de sua produção (Quando o texto foi 

produzido/publicado? Qual a relação do texto com o momento histórico de 

sua produção? Que elementos do texto apontam para esse momento 

histórico?); as marcas que apontam para o (os) interlocutores(es). (Para 

quem o texto foi produzido? Quais os possíveis leitores desse texto?), enfim, 

o conteúdo do texto atrelado ao seu contexto de produção (COSTA-HÜBES; 

BARREIROS, 2014, p.27).  

 

Para a BNCC (BRASIL, 2017), a leitura não é somente composta de texto escrito, mas 

também de imagens estáticas e em movimento, assim como de som, cores, ou seja, a leitura 

deve ser multissemiótica. O documento acrescenta ainda que o leitor possa  

 

Articular o verbal com outras linguagens – diagramas, ilustrações, 

fotografias, vídeos, arquivos sonoros etc. – reconhecendo relações de 

reiteração, complementaridade ou contradição entre o verbal e as outras 

linguagens. [...] Manejar de forma produtiva a não linearidade da leitura de 

hipertextos e o manuseio de várias janelas, tendo em vista os objetivos de 

leitura (BRASIL, 2017, p. 74). 
 

 

 Na perspectiva interacionista/dialógica, o texto será de fato um lugar, no qual o 

sentido e o sujeito são construídos. Constitui-se, dessa forma, um ato interlocutivo e 

polissêmico, pois no texto agregam-se vários sentidos: do autor, leitor e do produtor e, ainda, 

sentidos extraverbais do contexto em que estão inseridos.  

Desse modo, a leitura caracteriza-se, também, como uma atividade social, pois através 

dela o sujeito-leitor pode compreender o contexto em que está inserido e agir nele. “A 

situação social mais imediata e o meio social mais amplo determinam completamente, por 

assim dizer, a partir do seu próprio interior, a estrutura da enunciação” (BAKHTIN; 

VOLOCHINOV, 2014, p. 117, grifos dos autores). Assim, o contexto também faz parte da 

construção do sentido pelo sujeito dialógico e responsivo em suas enunciações. 
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 Compreender um texto vai além de apenas decodificar o sistema da língua. “A 

compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica está 

para a outra no diálogo. Compreender é opor a palavra do locutor uma contrapalavra” 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2014, p. 137, grifos do autor).  

Corroborando com as ideias de Bakhtin e Volochínov, Menegassi (2010a) afirma que 

ler é muito mais que adquirir a língua, pois isso seria apenas formar um leitor, é necessário 

promover o desenvolvimento do leitor. E, em função disso, as atividades de leitura devem ir 

além do código, não se ater só à literalidade das respostas, mas fugir da obviedade e, 

promover “[...] respostas que levem o aluno a produzir sentidos diversos ao tema apresentado 

no texto, necessariamente relacionando-o à vida, para que efetivamente a leitura lhe faça 

sentido” (MENEGASSI, 2010a, p. 38). Assim, a leitura extrapola o texto e vai ao contexto 

social.  

Para promover o desenvolvimento do leitor, Menegassi, a partir de uma visão 

Psicolinguística, salienta que é preciso levar em conta as etapas do processo de leitura: “a 

decodificação, a compreensão, a interpretação e a retenção” (MENEGASSI, 2010a, p. 44). A 

primeira é a etapa em que o leitor reconhece o código, estabelecendo relação entre o 

significante e o significado; conforme destaca o autor, isso também é importante, mas é 

apenas uma das etapas da leitura.  

Na segunda, o leitor assimila o tema do texto e aponta as ideias principais. Para tanto, 

ele “[...] deve conseguir reconhecer as informações e os tópicos principais do texto, assim 

como dominar as regras sintáticas e semânticas da língua usada” (MENEGASSI, 2010a, p. 

45). É nessa etapa que o leitor identifica as regras textuais e busca as pistas deixadas pelo 

autor.  

Menegassi (2010a) explica, ainda, que a compreensão pode ser literal e inferencial. A 

literal diz respeito às informações explícitas e a inferencial às implícitas, estas “[...] que 

nascem e são construídas no texto” (MENEGASSI, 2010a, p. 47). Desse modo, o leitor é 

ativo na compreensão textual, pois ele constrói o sentido do texto na medida em que realiza 

inferências textuais e extratextuais.  

Outra etapa apontada pelo autor é a interpretação, cujo objetivo é fazer com que o 

sujeito-leitor compreenda primeiro o texto, para que consiga analisá-lo, julgá-lo e refletir 

sobre as informações lidas para produzir novos sentidos. Para isso, “[...] deve o leitor ser 

consciente da polissemia textual, isto é, das várias possibilidades de sentidos que um texto 

oferece” (MENEGASSI, 2010a, p. 50). Nesse estágio da leitura, as inferências são de suma 

importância, pois são elas que unem o sentido que o leitor traz consigo e com o texto, assim o 
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sujeito traz ao texto seu conhecimento, relaciona o texto com a sua vida o que acarretará na 

próxima etapa: a retenção. 

A retenção é a etapa em que o leitor retém na memória as informações compreendidas. 

Para tanto, essa etapa se dá em dois níveis, a partir do processamento da compreensão e o da 

interpretação. Na compreensão as informações principais do texto são armazenadas na 

memória do leitor sem emitir um ponto de vista crítico; na interpretação o sujeito-leitor 

constrói um novo texto:  

 

[...] uma vez que são alterados os conhecimentos prévios do leitor, não 

somente com o acréscimo de informações textuais novas, mas, sim com o 

acréscimo de informações resultadas de um julgamento realizado pelo leitor, 

sobre o texto lido, o que altera seu ponto de vista sobre o tema e possibilita a 

construção de novo texto (MENEGASSI, 2010a, p. 54).  

 

 Em uma visão diferenciada da Psicolinguística, os pressupostos do Dialogismo, 

apontam para o ler como o encontrar o outro. O leitor é ativo na medida em que ao ler um 

texto coproduz sentidos, agregando ao texto/enunciado suas experiências sócio-históricas e 

ideológicas. Sendo assim, a linguagem é um elemento essencial na construção do sujeito 

dialógico, visto que “a palavra é o território comum do locutor e do interlocutor” 

(BAKHTIN;VOLOCHÍNOV, 2014, p. 114).  A leitura, com isso, é um ato de interação, pois 

há a relação tríplice do autor-texto-leitor que conjutamente produzem sentidos, “compreender 

é opor à palavra uma contrapalavra”. (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p.137, grifo dos 

autores).  

 O papel do professor nas atividades de leitura é de suma importância, pois cabe a ele 

mediar o encontro do leitor com o texto e o autor, isto é, planejar as atividades  que ativem os 

conhecimentos prévios necessários à leitura, que instiguem a compreensão e a interpretação 

textual (MENEGASSI, 2010a), que contribuam para que  o aluno apresente réplicas e 

valorações para o texto. 

  Desse modo, no decorrer da pesquisa-ação, considerando as etapas do processo da 

leitura (MENEGASSI, 2010a) e os pressupostos dialógicos, buscamos desenvolver perguntas 

de leituras levando em conta a “dialogia e relação entre textos” (BRASIL, 2017, p.73), as 

dimensões sociais e verbais da linguagem (RODRIGUES, 2011), para, assim,  levar o aluno-

leitor a posicionar-se ao ler os textos (verbais e visuais), compreender os discursos que 

perpassam o texto, estimular e identificar atitudes valorativas, compreender as condições de 

produção, recepção e circulação dos gêneros, identificar os elementos que constituem mitos e 

lendas (estrutura, tema, estilo), a considerar, assim, “quatro aspectos: enunciativo-discursivos, 
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textuais, linguísticos e visuais” (BELOTI et al, 2020, p. 94). Nessa perspectiva, propiciamos 

ao longo da pesquisa a compreensão do contexto verbal e extraverbal e a relação entre eles, 

pois para o Círculo o contexto está intrínseco ao sentido da palavra, já que sem ele a palavra 

seria apenas um sinal sem significações (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014). Tudo isso com 

base na ideia de que o enunciado, é construído na interação social, na qual o sujeito se 

constitui e produz diálogo com o texto e com os outros.  

A leitura dialógica pressupõe a responsividade ativa na medida em que “a 

compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica está 

para o outro no diálogo” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 137, grifo dos autores). 

Desse modo, a atividade de leitura dialógica implica compreensão ativa constituída na/pela 

interação entre autor-texto-leitor perpassados pelos “ecos” discursivos e dialógicos, estando 

situados em um determinado contexto, pois “[...] é um ato de construir refrações da realidade 

(ANGELO, 2015, p. 47).  

 Ao considerar a leitura como um processo que transcorre da decodificação à 

compreensão ativa, estabelecemos em sala de aula diferentes modos de perguntas, orais e 

escritas, a fim de compreendermos como se instaura a leitura dialógica e a responsividade 

ativa, já que as perguntas “[...] auxiliam o aluno-leitor na produção de sentidos do texto 

trabalhado em sala de aula” (MENEGASSI, 2010c, p. 179). Assim, planejar perguntas de 

leitura é de suma importância, já que são instrumentos que auxiliam a compreensão do texto, 

“[...] pois possibilitam a fluência crítica na leitura dos alunos-leitores, denominação que 

significa o leitor no papel social de aluno em situação de aprendizagem” (FUZA; 

MENEGASSI, 2018, p. 33). 

 Com base em Menegassi (2010c), apontamos diferentes modalidades de perguntas: a) 

perguntas de resposta textual, as quais se centram nas informações recuperadas na linearidade 

do texto; b)perguntas de respostas inferenciais,  que estabelecem relações entre informações 

do texto e articulam os dados com os conhecimentos prévios do leitor; c)perguntas de 

respostas interpretativas,   que trazem a experiência do aluno-leitor para a leitura, por meio 

dos conhecimentos prévios e opiniões a partir do texto. Em conformidade com os princípios 

dialógicos, consideramos que essas perguntas  suscitam por parte do leitor respostas 

valorativas   e juízos de valor sobre a temática. Essas modalidades foram tomadas para que 

analisássemos a manisfestação de responsividade dos participantes no desenvolvimento do 

processo de leitura, mas que no ato de ler não se constitui de maneira separada e isolada. 

O primeiro grupo – de respostas textuais – compõem-se de perguntas centradas em 

informações recuperadas na linearidade do texto, ou seja,  o aluno-leitor busca no texto “[...] a 
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compreensão do seu enunciado e um trabalho efetivo de interação com o texto, para que a 

resposta seja produzida” (MENEGASSI, 2010c, p.179). O leitor, dessa forma, interage com o 

texto para buscar compreender as informações explícitas. 

Já no segundo – de respostas inferenciais – estão as perguntas que são relacionadas ao 

contexto verbal e extraverbal, pois o leitor faz inferência com elementos do texto, seja ele 

verbal ou visual. As respostas, desse modo, não estão explícitas no texto, são construídas pelo 

leitor com elementos extraverbais, já que “[...] elas estão ligadas ao texto, mas exigem que o 

leitor relacione os diversos elementos do texto lido” (MENEGASSI, 2010c, p. 180), como 

também relacione o texto lido com as experiências individuais.  

Nas perguntas de resposta interpretativa,  o texto é a referência, no entanto, o aluno-

leitor agrega ao enunciado seus conhecimentos prévios e opina sobre o texto, porém não de 

modo ilimitado, pois “a produção de sentidos está necessariamente atrelada às perguntas 

anteriores – de resposta textual e inferencial, que levam o aluno-leitor a raciocinar sobre o que 

está lendo e articular o tema do texto à sua vida pessoal” (MENEGASSI, 2010c, p. 181).  

À vista disso, Menegassi (2010c) esclarece que os três tipos de perguntas são 

necessários para a compreensão do texto, na medida em que são etapas de leitura que 

objetivam a responsividade ativa. Etapas essas, permeadas pela concepção de leitura como 

forma de interação, que segundo o autor, requerem uma ordem e uma sequência de modo 

gradativo e reflexivo.  

Nessa perspectiva, acrescentamos as perguntas de respostas valorativas consideradas 

assim pelo fato de estarem ligadas ao contexto axiológico textual. Ao ler um texto o leitor 

posiciona-se a respeito dele, acrescentando valor, na medida em que, para o Círculo 

(BAKHTIN, 2011; BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1976), não há neutralidade no discurso e 

que, ao constituir a valoração em um determinado texto, o sujeito se constitui como ativo e 

principalmente crítico, uma vez que compreende a relação dialógica entre autor, texto, leitor e 

o extraverbal, o qual está embutido do social, histórico e ideológico. Ao defrontar-se com a 

valoração do outro, o aluno-leitor produz e reflete valoração.  

De acordo com Volochínov,  

 

Julgamentos de valor presumidos são, portanto, não emoções individuais, 

mas atos sociais regulares e essenciais. Emoções individuais podem surgir 

apenas como sobretons acompanhando o tom básico da avaliação social. O 

“eu” pode realizar-se verbalmente apenas sobre a base do “nós” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 1976, p. 6, grifos do autor).  
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 Dessa forma, um enunciado não é apenas uma escolha aleatória de palavras, é sempre 

permeado por valorações pessoais, construídas e influenciadas por valores sociais. Há 

entrelaçamento de dizeres, de juízos de valor, pois todo enunciado, de acordo com conceitos 

do Círculo de Bakhtin, é avaliativo, pois  

 

[...] sabemos que cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura 

onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação contraditória. A 

palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o produto da 

interação viva das forças sociais (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 67).  

 

 No decorrer da sequência didática, desenvolvemos questões com o objetivo de 

propiciar ao aluno-leitor condições de buscar informações compreender, interpretar, dialogar 

com o outro, opinar e valorar discursos, a auxiliá-lo a constituir-se como sujeito social, 

responsivo, ativo e dialógico.  

 

1.2.1.2 Escrita  

Ao se relacionar os pressupostos dialógicos da linguagem à produção escrita, essa 

produção textual é mais que uma prática escolar, é uma prática social, uma vez que a palavra 

é o espaço comum do locutor e do interlocutor (BAKHTIN, 2011). Assim, a produção de 

textos é elemento de interação entre sujeitos e discursos, portanto, intersubjetivo.  

O texto, indissociável da noção de enunciado, constitui-se a partir de um intuito 

discursivo, pois o autor de um texto tem razões para dizer. A considerar os pressupostos do 

dialogismo, a produção textual consiste no “[...] ponto de partida e ponto de chegada” 

(GERALDI, 1997, p. 135); um processo no ensino e não um fim; é algo construído, planejado 

e não acabado; é nele que há a manifestação da interação discursiva.   

Geraldi (1997) define que  

 

[...] para produzir um texto (em qualquer modalidade) é preciso que: a) se 

tenha o que dizer; b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; c) 

se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; d) o locutor se constitua como 

tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz[...]; e) se escolham as 

estratégias para realizar (a), (b), e (d). (GERALDI, 1997, p. 137). 
 

 Desse modo, escrever é um ato de posicionamento social, na medida em que escrever 

é ocupar um lugar simbólico e principalmente social, visto que quem escreve o faz para 

alguém.  
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 Na BNCC (BRASIL, 2017, p. 76) “o Eixo da Produção de Textos compreende as 

práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto 

escrito, oral e multissemióticos, com diferentes finalidades e projetos enunciativos.”. Na 

dimensão de “estratégias de produção” no documento, a produção textual abrange textos 

escritos, orais e multissemióticos, que perpassam cinco etapas: planejar, revisar, editar, 

reescrever e avaliar:  

 

[...] considerando-se sua adequação aos contextos em que foram produzidos, 

ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à 

variedade linguística e/ou semioses apropriadas a esse contexto, os 

enunciadores envolvidos, o gênero, o suporte, a esfera/ campo de circulação, 

adequação à norma-padrão etc.; Utilizar softwares de edição de texto, de 

imagem e de áudio para editar textos produzidos em várias mídias, 

explorando os recursos multimídias disponíveis (BRASIL, 2017, p. 78).  

  

Logo, a produção textual, assim como a leitura, precisa ser desenvolvida de forma 

contextualizada e específica levando em conta os gêneros que compõem as diversas esferas 

sociais, ou campos de atuação, como determina a BNCC. Sobre isso Bakhtin e Volochínov 

esclarecem que: 

 

Na vida, o discurso verbal é claramente não autossuficiente.  Ele nasce de 

uma situação pragmática extraverbal e mantém a conexão mais próxima 

possível com esta situação.  Além disso, tal discurso é diretamente vinculado 

à vida em si e não pode ser divorciado dela sem perder sua significação 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1976, p. 4).  

 

À vista disso, a produção textual terá sentido na vida do aluno, uma vez que perceberá 

que tem o que dizer e uma finalidade para dizer. Assim, “conceber o aluno como produtor de 

textos é concebê-lo como participante ativo deste diálogo contínuo: com textos e com 

leitores” (GERALDI, 1997, p.22). Inerente à concepção de texto como lugar de interação 

entre sujeitos está a noção de gêneros do discurso, espaço do encontro do eu com os outros e, 

consequentemente, do interdiscurso, na medida em que o texto é um enunciado concreto.  

Produzir textos pautados na concepção de gênero discursivo é partir do princípio de 

que um texto (enunciado) constrói-se de outros (enunciados). Desse modo, é de suma 

importância ao considerarmos um gênero como um tipo relativamente estável de enunciado, 

(BAKHTIN, 2011) que ele possui: conteúdo temático, estilo e construção composicional, 

elementos indissolúveis e indissociáveis.  
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O conteúdo temático é o conteúdo típico de gênero, o tema, a sua finalidade e a 

referência. A temática é uma das formas de diferenciação entre um gênero e outro; porém o 

tema baseia-se na valoração do sujeito, assim é na temática que se encontra a ideologia e a 

função social do gênero em foco.  

O estilo está ligado à seleção linguística realizada pelo sujeito para dizer, almejando 

um sentido, ou seja, “[...] é o conjunto de procedimentos de acabamentos de um enunciado. 

Portanto, são os recursos empregados para elaborá-lo, que resultam de uma seleção dos 

recursos linguísticos à disposição do enunciador” (FIORIN, 2019, p. 51). Nesse sentido, os 

recursos estilísticos englobam além da intencionalidade, aspectos lexicais, fraseológicos, 

gramaticais da língua.   

Já a construção composicional é o elemento mais estável de um gênero, já que é a 

estrutura, algo que faz do gênero ser organizado internamente. Assim, traz particularidades da 

posição escolhida pelo enunciador perante o enunciado. A estruturação de um gênero, 

portanto, é o aspecto formal e global de um texto, que pode ter caráter descritivo, 

argumentativo, narrativo, injuntivo e expositivo.  

Ao levar em conta os elementos constituintes de um gênero, o sujeito-aluno perceberá 

que os “[...] textos são resultados da atividade verbal de indivíduos socialmente atuantes, na 

qual estes coordenam suas ações no intuito de alcançar um fim social, em conformidade com 

condições sob as quais a atividade verbal de realiza” (KOCH, 2003, p. 26). Desse modo, a 

produção de texto em sala de aula é algo processual, planejado e com objetivos claros.  

Para tanto, Menegassi (2010b) elucida que a escrita em sala de aula é um processo que 

parte de necessidades reais, um espaço de interação, no qual os sujeitos envolvidos e o texto 

estão em processo de construção.  

Sendo assim, o professor não é mais o único interlocutor, mas o mediador, o 

coprodutor do texto, na medida em que contribui, orienta a produção textual, explicitando a 

finalidade, o interlocutor e qual gênero está em construção. Produzir texto sob a perspectiva 

do Dialogismo é considerar a escrita como processo que requer etapas: “[...] planejamento – 

execução do texto escrito – revisão – reescrita” (MENEGASSI, 2010b, p. 19). Por 

conseguinte, a concepção de escrita é vista como um trabalho, concepção que permeou o 

desenvolvimento de toda a sequência didática junto aos alunos do ensino fundamental.   

Sob a perspectiva de trabalho, a produção textual requer etapas distintas: 

planejamento, escrita, revisão e reescritas.  

Na etapa do planejamento o aluno precisa ter claro o gênero que irá produzir, sua 

composição estrutural, o estilo e composição temática, assim como o interlocutor, o veículo 
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de circulação e a finalidade com que escreverá seu texto. Dessa forma, o sujeito será ativo e 

dialógico no eixo de produção de texto.  

Na etapa da escrita, além de levar em conta as condições de produções apresentadas 

por Geraldi (1997), há a necessidade de deixar claro onde será veiculado o texto, da mesma 

maneira como se dará a circulação de sua produção, aspectos esses que interferem na escolha 

do aluno.  

Por serem gêneros de produção escrita, é de suma importância a explanação sobre o 

papel do professor diante da produção, da mesma forma, como se constrói a correção desses 

textos, já que como mediador, o docente deve contribuir no desenvolvimento na escrita 

enquanto processo que possui etapas e não apenas atuar como quem higieniza o texto do 

aluno. Cabe ao professor, promover o diálogo entre o aluno com o texto produzido.  

Por isso, a maneira de como o docente corrige a produção de seu aluno é de suma 

importância. Ler o texto do discente com olhar dialógico é ver na produção uma resposta ao 

que fora trabalhado em sala de aula, ou seja, é uma réplica das leituras e das discussões 

desencadeadas com enunciados e com sujeitos. Menegassi e Gasparotto (2016, p.1021) 

ratificam sobre o quão importante é o papel docente, principalmente na escolha da 

metodologia, pois os “[...] processos de revisão e reescrita são os que mais evidenciam a 

interação e o papel ativo que devem exercer seus interlocutores”.  

Na revisão, por conseguinte o texto torna-se “ponte” entre os participantes, professor e 

aluno, Por isso, é fundamental que o docente estabeleça relações dialógicas com a escrita do 

aluno, e quando for “corrigir”, coproduza e estabeleça sentidos.  

Para Ruiz (2013), a correção de textos pelo professor é um “[...] conjunto de vários 

fatores” (RUIZ, 2013, p. 11), que envolve desde os objetivos, o planejamento até a escrita, 

revisão e reescritas apresentadas pelo aluno.  A autora define correção como  

 

[...] o trabalho que o professor (visando à reescrita do texto do aluno) faz 

nesse mesmo texto, no sentido de chamar a atenção para algum problema na 

produção. Correção é pois o texto que o professor faz por escrito no (e de 

modo sobreposto ao) texto do aluno, para falar desse mesmo texto (RUIZ, 

2013, p. 19).  

 

 Desse modo, corrigir a escrita do aluno requer do docente, também, a produção da 

réplica em relação à produção do aluno, o qual, por sua vez na reescrita fará uma 

contrapalavra, de modo a estabelecer relação de interação e diálogo, em uma perspectiva de 

alternância de locutor e interlocutor. Menegassi e Gasparotto esclarecem que o professor, sob 
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o viés do dialogismo, tem “[...] o papel de coprodutor, colaborando com o aprimoramento de 

texto por meio de seus comentários” (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016, p. 1022).   

Ruiz (2013) aponta quatro formas de correção: a indicativa, a resolutiva, a 

classificatória e a textual-interativa.  

A correção resolutiva, como o próprio nome sugere, visa à resolução, ou seja, o 

professor aponta a correção, sem deixar espaço para reflexão e interação, já que o aluno 

apenas copia os apontamentos do professor. Em certo momento esse tipo de correção se faz 

necessária, por exemplo, quando o aluno não vê que faltou uma letra na palavra ou uma forma 

de acentuação. Nesse tipo de correção há uma relação monológica, pois “[...] o discurso do 

professor anula totalmente a presença do outro (o aluno) [...]” (RUIZ, 2013, p. 79).  

Para Ruiz (2013), as correções indicativa, classificatória e textual-interativa propiciam 

alternância de sujeitos, na medida em que o aluno produz, o professor corrige à esperada 

contrapalavra do aluno ao reescrever o texto. 

A correção indicativa é aquela em que o professor usa sinais, como círculos, 

sublinhados, setas, etc., para mostrar que há algum problema no texto, mas cabe ao aluno 

descobri-lo. Esse tipo de correção visa a estimular a autonomia do aluno, uma vez que ele 

reflete sobre seu próprio dizer. Cabe salientar que em determinado período escolar, 

principalmente 6º e 7º anos, esse tipo de correção só é viável se o professor explicar o sentido 

de cada símbolo para que o aluno não fique na posição de adivinhar o que o docente indicou. 

 Na correção classificatória, o professor faz-se uso de símbolos para indicação das 

alterações que devem ser realizadas pelos alunos, ou seja, os símbolos classificam os 

problemas da superfície textual. 

A correção textual-interativa constitui-se de “[...] comentários mais longos dos que 

fazem na margem, razão pela qual são geralmente escritos em sequência ao texto do aluno (no 

espaço que aqui apelidei de “pós-texto”)” (RUIZ, 2013, p.47). A proposta de Ruiz (2013) tem 

o objetivo de diálogo, ou seja, uma melhor interação entre aluno-texto-professor. Por meio de 

“bilhetes” os envolvidos no processo conversam, dialogam e juntos constroem sentido à 

produção discente, contudo, com ênfase ao discurso que o produtor do texto pretende 

escrever. 

Para Menegassi e Gasparotto (2016, p.1026), os bilhete deve ser interativo, promover 

diálogos, para que o docente exerça o “[...] papel mediador e efetivamente contribua para o 

trabalho de reescrita”.  

Para Menegassi e Gasparotto (2016), há três formas de construção dos bilhetes 

apontados por Ruiz (2013): o questionamento, o apontamento e o comentário. De acordo com 
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os autores, os bilhetes são anotações para o aluno reescrever o texto, as quais tanto podem 

relatar, questionar problemas textuais como esclarecer a correção feita pelo professor. Assim, 

como estabelecem Bakhtin e Volochínov (2014), variam os contextos, variam os textos e os 

sujeitos, esses “bilhetes” precisam estar adequados ao contexto e as relações estabelecidas, já 

que “[...] a relativa instabilidade do bilhete de revisão permite que este seja adequado ao 

contexto imediato” (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016, p. 1027).  

No questionamento o professor tem por objetivo promover a reflexão do aluno sobre 

problemas estruturais, semânticos ou discursivos. Dessa forma, o questionamento devolve o 

turno do diálogo ao aluno, a solicitar uma resposta na reescrita. 

O apontamento é uma correção objetiva, já que é direta e afirmativa. Normalmente 

demonstra maior interação entre o professor e o aluno, pois “[...] o prévio conhecimento entre 

os interlocutores pode dispensar maiores explicações em determinadas situações” (MENEGASSI; 

GASPAROTTO, 2016, p. 1031). Esse tipo de correção valida informações comuns entre os 

participantes do processo.  

 O comentário, para Menegassi e Gasparotto (2016), é mais esclarecedor, pois pode 

conter questionamentos, apontamentos, bem como comentários, elogios, motivações o que 

acarreta “[...] forte compromisso com o aluno na tarefa de desenvolver suas habilidades 

discursivas” (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016, p. 1034) em razão de que há alternância 

de interlocutores.  

 As três estratégias de correção textual-interativa são interativas, na medida em que “é, 

pois, a marca por excelência do diálogo – altamente produtivo – entre esses sujeitos que 

tomam o texto e o trabalho com o texto por objeto de discurso” (RUIZ, 2013, p.50). Ao serem 

interativas, as produções de texto terão finalidade e um interlocutor, do qual o produtor do 

texto espera a valoração. Dessa forma, o texto, terá “duas faces” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2014), a construir dialogicidade.  

No que se refere à revisão e reescrita, há a necessidade de o autor do texto refletir 

sobre suas escolhas e de avaliar se cumpriu satisfatoriamente as condições de produção. 

Consequentemente, analisará suas seleções discursivas e linguísticas em seu texto, o que leva 

ao eixo da análise linguística 

 

1.2.1.3 Análise linguística 

Indissociáveis da leitura e da produção escrita, estão as práticas de análise linguística. 

Segundo a BNCC: 
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O Eixo da Análise Linguística/Semiótica envolve os procedimentos e 

estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os 

processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos e 

multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por seus 

efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos textos, 

determinadas pelos gêneros (orais, escritos e multissemióticos) e pela 

situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos textos, 

com forte impacto nos efeitos de sentido. Assim, no que diz respeito à 

linguagem verbal oral e escrita, as formas de composição dos textos dizem 

respeito à coesão, coerência e organização da progressão temática dos textos, 

influenciadas pela organização típica (forma de composição) do gênero em 

questão (BRASIL, 2017, p. 80). 

 

Consequentemente, parte-se do gênero discursivo e de seus aspectos linguísticos, 

semióticos e discursivos para determinar quais elementos gramaticais serão abordados e 

analisados em sala. Dessa forma, a gramática da língua não consiste em um fim, mas um 

instrumento que visa à melhoria da competência discursiva. 

Bakhtin e Volochínov expõem que:  

 

Na realidade, o locutor serve-se da língua para suas necessidades 

enunciativas concretas (para o locutor, a construção da língua está orientada 

no sentido da enunciação da fala). Trata-se, para ele, de utilizar as formas 

normativas (admitamos, por enquanto, a legitimidade destas) num dado 

contexto concreto. Para ele, o centro de gravidade da língua não reside na 

conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa 

forma adquire no contexto (BAKHTIN; VOLOCHINOV,2014, p.95-96). 

 

Em visto disso, a partir dos aportes do Dialogismo, concebemos a prática de análise 

linguística como um processo ininterrupto, efetuado na interação social de modo a atender as 

situações de enunciações e o contexto estabelecido. Para Geraldi (1997), a aula de linguagem 

já é reflexiva na medida em que para compreender o outro e ser compreendido o sujeito 

reflete e refrata a linguagem. 

Portanto, analisar a língua é algo intrínseco à leitura e à produção de textos, pois é 

nesses eixos que a linguagem se constitui. Mesmo porque a linguagem é anterior à sala de 

aula, o conhecimento não é fragmentado, mas é amplo e indissociado das práticas sociais. As 

aulas de língua portuguesa são momentos de leitura, reflexão, produção, porque é pela 

linguagem que o ser humano fala do e no mundo e, principalmente, se configura como sujeito.  
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1.3 OS GÊNEROS DISCURSIVOS MITOS E LENDAS  

Os gêneros discursivos são instrumentos que viabilizam a construção do sujeito ativo, 

responsivo e dialógico. Para tanto, há de considerar que estão ligados a toda atividade 

humana, caracterizando-se pelo estilo, pelo conteúdo temático e pela construção 

composicional (BAKHTIN, 2011). Se estão imbricados na enunciação, são também   

mutáveis e heterogêneos, caracterizando-se como práticas sociais que organizam o discurso.  

  Exemplos de gêneros que circulam na sociedade são o mito e a lenda, pois fazem 

parte do folclore de um povo. O folclore é a ciência que faz parte do conhecimento social e 

psicológico do povo, independentemente da sua etnia. Assim, trata-se da sabedoria popular 

que é parte integrante da história de uma civilização. Megale define: 

 

O folclore, ciência considerada indispensável para o conhecimento social e 

psicológico de um povo, deve seu nome arqueólogo inglês William John 

Thoms, que no dia 22 de agosto de 1846 empregou pela primeira vez a 

palavra folklore, composta de dois vocábulos saxônicos antigos folk, 

significando povo, e lore, que quer dizer conhecimento ou ciência. Portanto, 

o folclore pode ser definido como a ciência que estuda todas as 

manifestações do saber popular (MEGALE, 2005, p. 11).  

 

Os gêneros mito e lenda pertencem à mesma esfera, ou campo: a literatura, definida 

pela BNCC como “campo artístico-literário” (BRASIL, 2017, p. 84). Candido esclarece que a 

literatura é um direito do ser humano: na medida em que transforma o homem, humaniza-o, já 

que entra em contato com outro, mesmo sendo ficcional.  

 

[…] assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho 

durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste 

modo, ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o 

homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no 

subconsciente e no inconsciente (CANDIDO, 2011, p.177). 

 

 Em consonância com o caráter humanizador da literatura e com os princípios 

dialógicos de linguagem, escolhemos os gêneros mito e lenda, considerando que o folclore 

brasileiro tem a sua origem junto com a formação do povo, que misturou a cultura do índio, 

do branco e do negro para formar a cultura brasileira. Assim, é por meio dessa ciência que se 

pode conhecer um povo. Para Cavalcanti (2008, p. 22), o folclore é a “expressão da nossa 

brasilidade, ocupa um lugar decisivo na formulação de um ideal de cultura nacional”.  

Ao serem expressão popular, os dois gêneros são, como define Candido (2011):   

 

[...] maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, 

ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os 
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tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas 

mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações 

(CANDIDO, 2011. p. 176).  

 

Com a literatura e o folclore de um povo é que se pode conhecer suas origens e sua 

identidade. Nesse sentido, em Guarapuava, espaço em que desenvolvemos a pesquisa-ação, 

percebemos através de seu folclore que é uma cidade de origem indígena e que possui em sua 

identidade muito dessa cultura, sobretudo na sua história. Foi com fatos históricos, como luta 

dos indígenas liderados por Guairacá contra a colonização dos espanhóis e portugueses, que 

se originou a lenda mais famosa entre os habitantes da cidade: a Lenda da Lagoa das 

Lágrimas (TURCO, 1984 apud MARCONDES, 1998), assim como a construção do mito do 

cacique que defendia suas terras.  

Tanto o mito quanto a lenda são gêneros discursivos e literários de origem popular, 

mais especificamente gêneros orais, os quais são contados de geração a geração, a relatar 

histórias vividas e vivenciadas por um povo ao longo do tempo. Esses gêneros, portanto, 

buscam explicar de maneira fantasiosa a história coletiva de um povo. Para Carvalho: 

Os mitos e as lendas são fenômenos da psique, dos dados individuais e 

coletivos, da trajetória épica, trágica ou cômica, dos seres humanos.  Através 

dos mitos e das lendas pode-se penetrar nos meandros psicológicos dos 

homens, investigar seus desejos e suas leituras da terra e de si mesmos; o 

que é, num certo sentido, conhecer a própria história. Só que em uma visão 

mais ampla do que a análise fatual. É uma tarefa árdua tentar divisar nas 

mitologias seus possíveis adventos fatuais (CARVALHO, 2005, p. 12).  

 

 Desse modo é necessário apontarmos as semelhanças e diferenças de cada gênero 

textual, já que para entender um povo é de suma importância conhecermos suas narrativas, 

pois a origem desses textos está ligada à origem do próprio povo. “Mitos e lendas surgem, 

normalmente, de uma tentativa de explicação do povo, para relatar suas memórias, para 

explicar fenômenos, para explicar-se, entender-se” (BRANDÃO, 2009, p. 56). 

 Para Costa-Hübes (2007, p. 82), a lenda é um gênero discursivo maravilhoso, na qual 

o fato histórico é pautado por um herói popular que “se amplifica e se transforma sob efeito 

de evocação poética ou da imaginação, sem explicações científicas”.  Sendo assim, consiste 

em um modo de preservação das histórias fantásticas produzidas pelo homem.  

 Moisés aponta as diferenças entre os gêneros ao expor que “a lenda distingue-se do 

mito na medida em que este não deriva de acontecimentos e faz apelo ao sobrenatural.  O 

vocábulo ‘lenda’, assim como ‘legenda’, também denominava, na Idade Média, os relatos que 

continham vidas de santos [...]” (MOISÉS, 2004, p. 259). Assim, a lenda – deriva de 
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acontecimentos e faz apelo ao sobrenatural, o mito parte do real e é transformado ao 

sobrenatural.   

 Por conseguinte, o gênero mito vem do grego, mythos. Sem autoria definida, é uma 

narrativa que transmite a história e os valores de uma civilização, como as da mitologia grega. 

Sempre traz um ensinamento do povo narrado a quem está lendo ou ouvindo. A origem do 

mito confunde-se com a origem do próprio homem, pois desde os primórdios da civilização 

que o ser humano busca a explicação da origem do mundo, dos elementos da natureza e de 

sua própria existência. Dessa forma o homem via o mito como uma necessidade religiosa, 

pois buscava em algo misterioso as respostas para suas indagações.  

O gênero mito, que tem origem na oralidade, apresenta característica simbólica, 

objetiva transmitir um ensinamento ou alertar sobre perigos. Conta com personagens com 

características mágicas: forças desconhecidas, feitiços, encantos ou inimigos sobrenaturais 

(SILVA, 2008, p. 127). O personagem é visto como herói que, com suas habilidades, defendia 

seu povo, visto por esse como exemplo a ser seguido.  Na composição do mito misturam-se 

fatos reais e fictícios para dar sentido ao mundo e à vida humana. O tempo é remoto com 

característica de mítico, uma vez que não há determinação desse tempo.  O lugar também é 

indefinido ou remoto para que o interlocutor aplique em sua realidade. O tempo verbal 

predominante é o pretérito: perfeito nas ações do protagonista e imperfeito na narração para 

enfatizar o tempo indeterminado.    

O mito traz o conhecimento adquirido através da observação e faz com que o ser 

humano repense suas atitudes e sua própria condição humana. Brandão (2002, p. 51) 

conceitua o mito como a “representação de fatos ou personagens reais, modificada pela 

imaginação popular e pela tradição”. No caso de Guairacá, ao considerá-lo mito, aprendemos 

sobre luta, coragem e senso de coletividade, pois assim que o cacique foi descrito ao longo do 

tempo. Guairacá foi um herói para o povo da época e de toda a civilização guarapuavana ao 

longo do tempo. Sua força e coragem é transmitida de geração a geração, agregando valores 

culturais e ensinamentos, aspectos implícitos ao ser humano. “Mitos são pistas para as 

potencialidades espirituais da vida humana” (CAMPBELL, 1991, p. 17). 

Outro aspecto comum aos dois gêneros (lenda e mito) é a fantasia, um por transformar 

um acontecimento real e outro por agregar ao texto o aspecto maravilhoso. Todorov (2007) 

aponta que:   

Encontramo-nos no campo do fantástico-maravilhoso, ou, dito de outra 

maneira, dentro da classe de relatos que se apresentam como fantásticos e 

que terminam com a aceitação do sobrenatural. Estes relatos são os que mais 

se aproximam do fantástico puro, pois este, pelo fato mesmo de ficar 
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inexplicado, não racionalizado, sugere-nos, em efeito, a existência do 

sobrenatural (TODOROV, 2007, p. 58).  

 

Por tudo isso, mito e lenda são para nós os gêneros que englobam o real e ficcional. 

Neles o leitor/escritor agrega os seus discursos a outros, na medida em que ao lê-los evoca em 

sua consciência sentidos que já foram produzidos e produz novos, pois ao ler e escrever esses 

gêneros, o sujeito tem contato com o imaginário e com contexto histórico, no caso de 

Guarapuava. Ainda, ao ter contato com a Literatura os sujeitos humanizam-se, empoderam-se, 

na proporção em que serão considerados produtores de sentido na sociedade em que estão 

inseridos. Desse modo, propiciar aos alunos a leitura e a produção escrita de lendas e mitos é 

propiciar o encontro como passado, o presente e o futuro, isto é, o encontro do eu com o 

outro, o que os faz se constituir como sujeitos ativos.  

Os gêneros mito e lenda possuem alguns aspectos semelhantes. O primeiro é que são 

de caráter narrativo-fantástico, ou seja, modificam a realidade; porém o mito geralmente é o 

personagem que possui características extraordinárias em sua essência; na lenda o enredo 

mescla realidade e fantasia; assim, o mito é o personagem, enquanto a lenda possui elementos 

míticos, dando-lhe uma atmosfera é sobrenatural. Os dois gêneros são do campo artístico-

literário e ambos fazem parte dos registros históricos de um povo.  

Outra característica importante é quanto ao espaço, pois, segundo Câmara Cascudo 

(1984, p. 52), o mito não se localiza em determinado local, é amplo, enquanto a lenda está 

atrelada ao espaço geográfico, sendo “[...] um elemento de fixação. Determina um valor local. 

Explica um hábito ou romaria religiosa”, enquanto no mito o espaço é sagrado.  

Pautado no conceito de Bakhtin (2011), de que o gênero é constituído por: composição 

estrutural, estilo e composição temática, abordamos esses elementos dos gêneros mito e lenda. 

O gênero mito transformou-se ao longo do tempo, surgiu nos primórdios da 

civilização para explicar de maneira verídica um acontecimento social. De acordo com Eliade 

(2004), os gregos davam a essa narrativa um caráter sagrado, um modelo a ser seguido. No 

entanto, com as transformações sociais, transformou-se também essa narrativa, tornando-se 

uma narrativa simbólica, que agrega valores de uma sociedade num determinado personagem 

e que busca a compreensão do sobrenatural.  

Para Rocha (1999, p.12), “o mito é, pois, capaz de revelar o pensamento de uma 

sociedade, a sua concepção da existência e das relações que os homens devem manter entre si 

e com o mundo que os cerca”. Com isso, o mito faz parte do inconsciente coletivo e, ao ter 

contato com esse gênero, o sujeito percebe que faz parte de um grupo sendo, portanto, um 

sujeito social. 
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A forma composicional do mito é fundamentalmente narrativa, por contar uma história 

popular, narrar sobre um personagem típico, mas também se mostra como descritiva, pois há 

caracterização do protagonista e do lugar onde habita, aspectos de extrema importância para a 

significação do gênero. Köche e Marinello (2015) salientam que o mito: 

 

[...] consiste num gênero textual narrativo popular muito antigo, transmitido 

oralmente ou por meio da escrita de geração em geração, cuja época e 

espaço de origem, na maioria das vezes, não podem ser determinados. Como 

é oriundo do imaginário popular, não possui autor. No decorrer do processo 

de transmissão, podendo um mito subsistir em diversas versões, inclusive 

dentro de um mesmo grupo (KÖCHE; MARINELLO, 2015, p. 84).  
 

Para tanto, o gênero citado é organizado de maneira temporal e linear, tendo uma 

sequência de ações, ou seja, os fatos narrados giram em torno de uma complicação ao 

personagem mítico o que o torna sobrenatural e exemplar, visto que na maioria das vezes 

revela coletividade ao invés de individualidade.  

Desse modo o conteúdo temático varia de acordo com o coletivo, isto é, conforme a 

cultura de um povo. Segundo Willis (2007), a temática varia de acordo com crença, costumes, 

mas os principais temas são: criação, arquitetura cósmica, mitos da humanidade, seres 

sobrenaturais, desastres cósmicos, heróis e astuciosos, animais e plantas, corpo e alma, 

casamento e afinidade. 

No entanto, o que nos interessa para esta pesquisa é o tema heróis e astuciosos que, 

para Willis (2007, p.28), são personagens “agentes de mudança” que, por meio de atos 

extraordinários, mudam uma organização ou contexto social. O personagem guarapuavano em 

voga, o Cacique Guairacá possui essas características, na medida em que era uma figura 

humana dotada de força e astúcia que lutou contra a escravização de seu povo, tendo de modo 

função simbólica e moralizante, tornando-se mito por ter tido uma vida de privações e 

sacrifícios em benefício do coletivo. 

Em consonância com isso, os recursos estilísticos do mito são primordialmente para a 

valorização dos feitos, por isso, geralmente é narrado na terceira pessoa do discurso, buscando 

dessa maneira a universalidade do herói. As regularidades na linguagem no gênero, 

estabelecidas por Porto (2007, p. 1417), são marcas peculiares à narração “[...] enunciado de 

ações; ordenação dos eventos numa sucessão temporal e causal (ordem cronológica); tempo 

verbal do mundo narrado (pretérito perfeito e imperfeito) e presença do discurso direto, 

indireto e indireto livre”, consequentemente o tempo e o espaço no mito são imprecisos, pois 

o que se ressaltam são as ações do personagem.  
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Em contrapartida, na lenda o tempo é aproximadamente preciso, o leitor consegue 

associar o fato narrado com uma determinada época. O espaço lendário é bem definido, já que 

está relacionado a um determinado povo, localizado geograficamente (CASCUDO, 1984). 

Com isso, o tempo na lenda é histórico e remoto, e sofre modificações agregadas pelo leitor.  

Isso posto, Meotti (2016, p. 41) esclarece que a lenda se caracteriza “[...] como uma 

narrativa de um fato histórico que foi aumentado pela imaginação e fantasia de um 

determinado povo, de uma determinada região e transmitido pela tradição oral e popular”. Em 

virtude disso, a lenda é um gênero de caráter narrativo, pois os fatos se desencadeiam numa 

determinada sequência textual, pautada em eventos temporais, com personagens que vivem 

conflitos e os tentam resolvê-los de modo cronológico.  

Quanto ao conteúdo temático da lenda, geralmente consiste em eventos e fatos da vida 

cotidiana do ser humano que, por intermédio da tradição oral popular, se perpetuam. Desse 

modo, os temas do gênero variam de acordo com a realidade da sociedade em que as lendas 

estão inseridas. De acordo dom Andrade (2015), a temática determina a variedade do gênero, 

podendo ser religiosa (foco em um personagem considerado santo); histórica (explicação do 

surgimento de um lugar ou povo) e as naturalísticas (explicação de elementos da natureza ou 

elementos geográficos).  

No Brasil, segundo Cascudo (1984), a lenda tem por base a cultura indígena, visto que 

são os primeiros povos do território, porém se agregaram nesse gênero os princípios do 

conquistador, do colonizador. A lenda tem por objetivo explicar acontecimentos misteriosos, 

mas há motivos sociais para isso, mesmo porque “não há, quase, lendas inúteis e 

desinteressadas. Todas deram alguma cousa, material ou abstrata” (CASCUDO, 1984, p. 99). 

Por isso, muito recorrente na literatura oral lendária brasileira e paranaense o indígena ser o 

protagonista. 

Conhecidas as características dos mitos e das lendas, passamos a discutir os princípios 

da sequência didática, a qual serviu como aporte para a organização e a aplicação das 

atividades com os gêneros no 7º ano do Ensino Fundamental. 

1.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

Nesta pesquisa, tomamos o conceito de sequência didática, proposto por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004), como base para transpor didaticamente os gêneros mitos e 

lendas, pois é uma das formas de organizar o ensino, na medida em que sistematiza as 

dimensões ensináveis de cada gênero.  
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 A sequência didática é definida como “um conjunto de atividades escolares organiza-

das, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” (DOLZ; NO-

VERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97), de forma a facilitar a organização e o desenvolvi-

mento do trabalho pedagógico. Essa organização compreende: “apresentação da situação, 

produção inicial, módulos, produção final” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 

83). 

Conforme Dolz, Noverraz e Schneuwly,  

 

[...] devem ser selecionadas, adaptadas e transformadas em função das 

necessidades dos alunos, dos momentos escolhidos para o trabalho, da 

história didática do grupo e da complementaridade em relação a outras 

situações de aprendizagem da expressão, propostas fora do contexto das 

sequências didáticas (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 93). 

 

Em consonância com essas orientações, Costa-Hübes (2008) adaptou a proposta de 

desses autores, inserindo o módulo de reconhecimento do gênero, com base na ideia de que 

nem sempre os envolvidos no processo já tiveram algum contato com o gênero proposto, o 

que justifica a necessidade de adequação. 

Nesta pesquisa adaptamos as propostas apontadas por Dolz, Noverraz, Schneuwly 

(2004) e de Costa-Hübes (2008). A primeira adequação foi referente à escolha de dois 

gêneros, mito e lenda, os quais se complementam quanto ao conteúdo temático. Planejamos 

uma primeira produção, que consistiu em uma retextualização, e uma segunda produção, do 

gênero mito, como também inserimos um módulo de reescrita desse gênero. Como produção 

final, escolhemos o gênero lenda, no entanto, a produção seguiu no módulo de reescrita, o 

qual objetivou a revisão e a escrita de outras versões do texto pelo aluno com a mediação do 

professor. Outro aspecto diferenciado desta proposta foi a inserção do módulo final, que 

compreendeu a ilustração, a digitalização e a circulação do gênero.  

Com base nisso, organizamos a sequência didática e a implementamos em uma turma 

do 7º ano do Ensino Fundamental, considerando alguns pressupostos do conceito de sequên-

cia didática, como a organização em módulos, a orientação para a produção inicial e final 

(DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), a inserção do módulo de reconhecimento do 

gênero (COSTA-HÜBES, 2008) e os fundamentos do dialogismo (BAKHTIN, 2011; 

BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2014), ao se privilegiar o conceito de gênero discursivo e os 

princípios dialógicos de leitura e de escrita.   

Os conceitos de gêneros discursivos e os princípios dialógicos de leitura e escrita 

contribuíram para construir e implementar a proposta da sequência didática, na medida em 
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que evidenciamos que a leitura e a escrita não podem ser vistas como apenas conteúdos de 

ensino, mas como práticas sociais, em que o sujeito leitor e produtor de texto interage, opina e 

participa da construção dos sentidos.  

Escolhemos os gêneros mito e lenda em virtude de fazerem parte da cultura brasileira 

e de se considerar que é a partir do momento em que se conhece o folclore de um povo que se 

passa a conhecer a sua própria história. Em sala de aula, o trabalho com essa cultura por meio 

dos gêneros possibilita ao aluno se sentir sujeito da sua própria história, tornando significativo 

o aprendizado da leitura e da produção escrita.  

Os dois gêneros escolhidos são diferentes, mas semelhantes em alguns aspectos, 

principalmente porque são narrativos. Tanto o mito quanto a lenda são gêneros de origem 

popular, mais especificamente gêneros orais, os quais são contados de gerações a geração, a 

relatar histórias vividas e vivenciadas por um povo ao longo do tempo. Esses gêneros, 

portanto, buscam explicar de maneira fantasiosa a história coletiva de um povo.  

 Desse modo é necessário o apontamento das semelhanças e diferenças de cada gênero 

discursivo, já que para entender um povo é de suma importância conhecer suas narrativas, 

pois a origem desses textos está ligada à origem do próprio povo. “Mitos e lendas surgem, 

normalmente, de uma tentativa de explicação do povo, para relatar suas memórias, para 

explicar fenômenos, para explicar-se, estender-se” (BRANDÃO, 2009, p. 56). 

 A sequência didática foi intitulada “Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, minha 

história”. Sugeriram-se atividades de leitura e produção escrita dos gêneros lenda e mito, 

devido ao fato de que com esses gêneros estuda-se a cultura, a história, a língua e analisa-se a 

identidade social. Os objetivos da sequência didática foram: propiciar o aprimoramento da 

leitura e da escrita desses gêneros; difundir as lendas e os mitos guarapuavanos; ampliar o 

conhecimento da história de Guarapuava; estabelecer relações entre as lendas e mitos e outros 

gêneros discursivos, como letra de música, curta-metragem, reportagens, folder, fotografias 

etc., visto que, segundo a BNCC (BRASIL, 2017), umas das competências específicas do 

ensino de língua materna é levar o aluno a:  

 

Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e 

linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para continuar 

aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e 

colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

inclusiva (BRASIL, 2017, p. 65).  

 

 Da mesma forma, como define Bakhtin (2010, p. 261), “Todos os diversos campos da 

atividade humana estão ligados ao uso da linguagem”. Pautou-se, portanto, nos aspectos 
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dialógicos da linguagem, a partir do Círculo de Bakhtin, e nos pressupostos metodológicos da 

sequência didática de Schneuwly e Dolz (2004) e Dolz, Noverraz e Schneuwly (2014).  

Neste capítulo esclarecemos a teoria basilar do dialogismo e os princípios que 

fundamentam o ensino de Língua Portuguesa na escola. Além disso, explicamos e apontamos 

sobre o conteúdo temático, construção composicional e estilo dos gêneros mito e lenda, assim 

como sobre as contribuições desses gêneros na construção de um sujeito ativo, responsivo e 

dialógico. Por fim, apresentamos alguns princípios que caracterizam as propostas ancoradas 

no conceito de sequência didática e os aspectos basilares tomados para a organização do 

trabalho junto aos alunos do ensino fundamental. 
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2. PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

“Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 

2014, p. 117) 

 

 Neste capítulo apresentamos os princípios teórico-metodológicos que orientaram a 

geração de dados e a análise dos princípios dialógicos constitutivos da leitura e da produção 

de escrita de mitos e lendas por parte dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de uma 

escola pública em Guarapuava-Paraná. Também, explicitamos ontologicamente sobre a 

interação social na construção da linguagem, apresentamos a epistemologia da pesquisa que 

está ancorada na Linguística Aplicada e a descrição da metodologia da pesquisa-ação com 

caráter qualitativo e interpretativista. Ainda, trazemos o cenário da pesquisa, com a 

caracterização dos sujeitos participantes e o processo de implementação da sequência didática 

e os critérios para análise de dados. 

 

2.1 A PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 A Linguística Aplicada (LA) na atualidade busca compreender como a linguagem é 

utilizada nas interações entre os sujeitos envolvidos em um dado contexto social. A base da 

pesquisa é a linguagem enquanto atividade sócio-interativa que se dá em contextos e usos 

naturais e reais, como, por exemplo, na sala de aula. Nessa perspectiva, a fala e a escrita são 

modalidades de produção discursivas, complementares e interativas, e que estão voltadas à 

compreensão dos enunciados e do mundo. 

 Silva e Gonçalves denominam a LA como:  

[...] um campo transdisciplinar ou, até mesmo, indisciplinar, de 

investigação científica, o que traduz na utilização de abordagens 

teórico-metodológicas originárias de diferentes disciplinas em função 

da construção de objetos de investigação complexos, envolvendo 

questões de pesquisa que focalizem a linguagem em alguma das 

diversas manifestações da vida diária (SILVA; GONÇALVES, 2014, 

p.56).  

 

 Desse modo, a LA parte do pressuposto que “a linguagem ocupa lugar central na vida 

humana” (RODRIGUES, 2011, p. 13) o que implica centrar-se no uso da língua, do 

enunciado e do discurso. Tais considerações são condizentes aos constructos teóricos do 

Círculo de Bakhtin (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014; VOLÓCHINOV, 2013) que 

orientam esta pesquisa. Ao considerar que “a língua constitui um processo de evolução 
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ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social dos locutores” (BAKHTIN, 

2014, p. 132), os teóricos do Círculo argumentam que o uso da linguagem é a base de toda 

atividade humana.  

 A LA se pauta em “problemas linguísticos relevantes” (RODRIGUES, 2011, p. 87), 

considerando a língua como um objeto social com propriedades dialógicas, em que o sujeito 

que faz uso dela constitui-se de fato um sujeito social. Assim, na proposta da Sequência 

didática “Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, minha história”, apresentamos os 

objetivos das atividades, enfatizando as condições de produção dos textos escritos e 

multissemióticos, que são características básicas praticáveis pelos sujeitos envolvidos em um 

dado contexto. Desenvolvemos o trabalho considerando que os participantes estavam situados 

no contexto escolar de 7º ano do Ensino Fundamental na cidade de Guarapuava, e que há de 

forma consciente ou inconsciente a literatura popular em denominações e histórias locais que 

envolvem os gêneros mito e lenda.  

A finalidade das produções foi a de aprimorar as práticas de escrita, de conhecer e 

perpetuar a tradição guarapuavana de contar sua história através de mitos e lendas, bem como 

a de valorizar a literatura popular local. Desde o início da proposta, os sujeitos produtores – 

alunos de 7º ano – tinham claro quem eram os interlocutores das produções escritas: os 

colegas da escola, os familiares e os leitores do livro que foi produzido. Dessa forma, essa é 

uma proposta de letramento, visto que tem o intuito de construir uma prática escolar e levá-la 

para leitores reais tanto intra quanto extramuros. Os participantes sabiam que o gênero lenda 

que produziriam seria veiculado em livro e que o mesmo seria apresentado à comunidade 

escolar, o que foi determinante na escolha da linguagem: a linguagem formal, mas 

valorizando a variação linguística local, com expressões ou temas recorrentes a Guarapuava.  

Com isso, o propósito da sequência foi de conhecermos e divulgarmos a literatura 

local, pois na medida em que o sujeito conhece o lugar onde vive se reconhece também. 

Assim, os alunos participantes estavam cientes e envoltos às condições de produção de seus 

textos, um ponto de suma importância para as análises das produções e reescritas na pesquisa, 

e basilares na LA, à luz do Dialogismo.  

A pesquisa, portanto, teve caráter qualitativo uma vez que analisamos dados dos 

sujeitos envolvidos ativamente no processo na medida em que se interpretou através de 

atividades de leitura e escrita como se constituíram os princípios dialógicos intrínsecos à 

leitura e à produção de escrita de mitos e lendas por parte dos alunos do 7º ano do ensino 

fundamental. 
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 Os dados foram gerados por meio da aplicação do questionário para o levantamento de 

conhecimentos prévios dos alunos, da elaboração e implementação da sequência didática 

junto aos alunos do 7º ano, da gravação em áudio das interações em sala de aula,  da coleta de 

atividades de  produção  escrita (primeira versão e reescritas), da realização do evento final, 

em que o livro foi divulgado à comunidade. Dessa forma, a pesquisa, em conformidade com a 

LA contemporânea, propiciou a compreensão de como a linguagem se realiza nas interações 

entre os sujeitos envolvidos em um dado contexto social, neste caso no contexto sala de aula 

de 7º ano. 

Para tanto, a pesquisa foi autorizada pela Secretaria Estadual de Educação por 

intermédio do Núcleo Regional de Guarapuava, em 24 de maio de 2019 (Anexo1). O projeto 

foi submetido ao Comitê de Ética da UNICENTRO obtendo a aprovação conforme o número 

3.407.108, em 24 de junho de 2019 (Anexo 2).  

 

2.1.1 Pesquisa-ação 

A pesquisa-ação é compreendida como “ação coletiva que é orientada em função da 

resolução de problemas ou objetivos de transformação” (THIOLLENT, 1992, p. 7). Segundo 

Greenwood e Levin, essa modalidade constitui-se em uma pesquisa que “[...] por meio de 

processos colaborativos de geração e de aplicação de conhecimento do pesquisador 

profissional como insider em projetos de mudança social que visam aumentar a 

imparcialidade, o bem-estar e autodeterminação” (GREENWOOD; LEVIN 2006 apud 

DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 100).   

De acordo com Thiollent (1992), para que a pesquisa se caracterize como pesquisa-

ação alguns aspectos precisam ser considerados: partir de uma situação social; a interação 

entre o pesquisador e os pesquisados; a explanação dos problemas a serem investigados 

buscando conjuntamente soluções concretas; a participação e o acompanhamento das 

decisões, ações e intencionalidade dos envolvidos na situação.  

Considerando que o ensino de língua deve-se pautar na interação social, a pesquisa-

ação mostra-se eficaz já que propicia a produção de informações e conhecimentos em uso 

efetivo e também porque promove disposições do conhecimento e da ação de modo racional e 

com ampla interação dos envolvidos no processo.  

Nessa perspectiva, a pesquisa desenvolvida no 7º ano de uma escola pública se 

configura como pesquisa-ação. Primeiramente, pelo fato de eu ser a pesquisadora e a 

professora regente da turma; em seguida por partir da situação real que é a escola, a sala de 

aula e a disciplina de Língua Portuguesa. A convivência desde o início do ano letivo de 2019 
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favoreceu interação entre os sujeitos, durante todo o processo de desenvolvimento da 

pesquisa, bem como a participação ativa nas decisões e na construção da sequência didática.  

Por ser uma pesquisa-ação, espera-se uma mudança também no professor-pesquisador, 

seja em sua metodologia ou em sua transformação pessoal. Esperamos, assim, que após essa 

pesquisa estejamos convictos de que o diálogo em sala de aula é possível, que possamos 

desenvolver uma prática em que prevaleça a interação social e que saibamos reconhecer que o 

aluno chega à sala de aula imbricado de conhecimentos que podem ser explorados e 

ampliados.  

Consideramos, também, que é uma a pesquisa-ação, pois parte de um problema 

coletivo como, por exemplo, o desconhecimento ou não valorização da literatura popular 

local. Em busca de propiciar esse conhecimento, propusemos a sequência didática com foco 

na valorização da literatura oral da cidade de Guarapuava e do registro dessa literatura em 

atividades de produção escrita. Para tanto, os envolvidos na pesquisa (pesquisadora/professora 

e alunos participantes da pesquisa) participaram cooperativa e ativamente: nas leituras, nas 

discussões, nas produções, nas rodas de leitura, nos passeios, fotografando e difundindo 

conhecimento adquirido em sala de aula.  

Para Tripp (2005), a pesquisa-ação caracteriza-se como um processo natural uma vez 

que em sala de aula o professor é sempre pesquisador e busca motivar seus alunos a também o 

serem. Na educação esse tipo de pesquisa visa ao aprimoramento não só do pesquisado, mas 

principalmente do pesquisador, em razão de investigar soluções para problemas de seu 

cotidiano. O autor salienta:  

 

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 

utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos [...] (TRIPP, 2005, p.445). 

 

   

Por conseguinte, a pesquisa-ação é ainda uma investigação em que se visa ao 

aprimoramento ativo em que alterna de modo sistemático a ação e a análise da prática de 

ensino. Segundo Tripp (2005), a metodologia desse tipo de pesquisa é cíclica uma vez que se 

parte do planejamento, faz-se a implementação, o pesquisador descreve o processo, avalia o 

que houve de melhora em relação ao seu planejamento. O autor resume a pesquisa-ação a qual 

considera uma investigação ativa no diagrama: 
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Figura 1 - Diagrama Pesquisa-ação 

 

Fonte: TRIPP, 2005, p. 446  

De acordo com esses princípios, a pesquisa que desenvolvemos é cíclica, pois revimos 

o planejamento, propõe novas práticas durante todo o processo de investigação; assim, a ação 

e a investigação puderam ser mudados no decorrer da pesquisa, já que a avaliação faz parte da 

investigação. Visamos com o planejamento desta pesquisa aprimorar nossa prática 

pedagógica, em razão de que agimos concomitantemente com os alunos pesquisados para que 

juntos avaliássemos a pesquisa a qual é descrita nesta dissertação.Prova disso que, no decorrer 

da pesquisa, tivemos que planejar e acrescentar ações que melhorassem o agir na/da pesquisa, 

uma vez que os pesquisados não compreenderam de modo satisfatório determinados objetivos 

propostos.   

Para Franco (2005), a pesquisa-ação, dentre outras dimensões, possui a dimensão 

metodológica em que se propõe “[...] uma dinâmica de princípios e práticas dialógicas, 

participativas e transformadoras”. Para tanto, estabelecer diálogo entre pesquisador e 

pesquisados é de suma importância para que seja uma pesquisa que envolva os participantes e 

os transforme e transforme a realidade que os cerca.  

Para organização da pesquisa-ação contemplamos algumas fases, sendo a primeira um 

questionário com o objetivo de levantarmos conhecimentos prévios dos alunos sobre os 

gêneros mito e lenda, bem como sobre a cidade de Guarapuava. O referido instrumento foi 

aplicado no início da sequência didática.  
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Desse modo, baseados nas características da pesquisa-ação como interação entre 

pesquisador e pessoa implicada na situação investigada, escolhemos a sequência didática 

intitulada de “Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, minha história”, a qual produzimos 

a partir da geração de dados de questionário prévio (Apêndice B), em que identificamos que 

grande parte dos trinta e três alunos não conhecia ou não reconhecia as lendas e os mitos 

guarapuavanos como constituintes da literatura popular.6 Sintetizamos os dados no Quadro I. 

  

Quadro 1: Sondagem para o planejar:  

Perguntas propostas Respostas dos alunos 

1. 1. O que você conhece da história dos 

primeiros habitantes da região de 

Guarapuava? 

15 que não conheciam ou não sabiam 

10 alunos responderam que eram povos indígenas. 

2 que no início eram poucas pessoas 

2 deixaram em branco 

1 respondeu que não conhecia 

2. 2. Quais os pontos turísticos de 

Guarapuava você já visitou? 

27 alunos citaram um ou mais parques da cidade. 

Os mais citados foram Lagoa das Lágrimas, 

Parque das Araucárias. 

2 citaram o Shopping como ponto turístico 

1 disse não conhecer nenhum lugar  

3. 3. Você conhece a origem do nome dos 

pontos turísticos de Guarapuava? 

13 alunos afirmaram não conhecer ou não saber a 

origem dos pontos turísticos. 

6 afirmaram saber da Lagoa das Lágrimas, 

citaram “uma índia” sem nominá-la e sem 

explicar o motivo do choro. 

3 disseram conhecer a origem de alguns, mas não 

exemplificaram.  

1 citou o Parque Jordão (como lugar de batizados) 

4. O que é uma lenda? Qual é a finalidade 

desse gênero? 

19 alunos afirmaram que lenda é uma história 

fictícia; não real; inventada. 

5 conceituaram a lenda como histórias passadas 

de geração a geração. 

4 escreveram não saber o que é lenda. 

1 confundiu com o gênero conto. 

1 não respondeu o que é o gênero, mas a 

finalidade afirmando que é entretenimento. 

5. O que é um mito? Qual é finalidade desse 

gênero? 

16 alunos afirmaram que são histórias inventadas, 

criadas no passado. 

10 responderam que é uma mentira. 

4 disseram não saber o que é mito. 

                                                 
6 Dos trinta e três alunos participantes, trinta responderam ao questionário prévio. 
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6. Existem diferenças entre lenda e mito? Ou 

os dois gêneros são a mesma coisa? 

13 alunos afirmaram não ter diferenças, “são a 

mesma coisa”. 

7 escreveram que há diferenças, mas não 

apontaram quais. 

6 disseram não saber 

4 expuseram que lendas são histórias e mito, uma 

mentira. 

7. Como surgem as lendas e os mitos? 13 disseram que são histórias passadas de geração 

a geração. 

9 afirmaram ser uma invenção ou mentira que se 

espalha.  

7 expuseram ser através da história. 

1 respondeu não saber. 

8. Você conhece alguma lenda ou algum 

mito relacionado a Guarapuava?  

13 citaram a lenda da Serpente. 

8 mencionaram a Lagoa das Lágrimas. 

5 afirmaram que sim, mas não citaram quais. 

4 relataram não conhecer nenhuma.  

 

Fonte: acervo da pesquisa.  

A análise das respostas dadas pelos participantes apontou um desconhecimento ou 

conhecimento vago por parte dos alunos a respeito da história dos primeiros habitantes da região 

de Guarapuava. Sendo assim, a maioria afirmou conhecer os lugares turísticos de Guarapuava, 

mas não soube explicar os motivos da denominação. Também, a maior parte evidenciou não 

conhecer ou não compreender as especificidades dos gêneros mitos e lendas, assim como não 

definiu com clareza o que é o gênero lenda e sua finalidade. Percebemos, também, que há um 

número expressivo que disse conhecer as lendas de Guarapuava, mas não identificou fatos e 

personagens envolvidos.  

Com base na perspectiva teórica do dialogismo, de alguns aspectos metodológicos da 

sequência didática, das respostas ao questionário aplicado aos alunos (Quadro 1), 

encaminhamos a construção e a implementação da sequência didática, a qual foi um 

instrumento de grande importância, não somente para o desenvolvimento da leitura e da 

escrita e para a apropriação das características dos gêneros mitos e lendas, como também para 

a construção do sujeito e a de sua identidade, na medida em que ao conhecer a literatura 

popular se conhecerá também a história de seu povo.   
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2.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

A Escola Estadual Doutor Rubem Fleury da Rocha que foi a base para a geração de 

dados dessa pesquisa-ação, localiza-se na Rua Francisco Pires da Rocha, número 574, no 

Bairro Bonsucesso, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná. 

Mantida pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná, a escola oferta na 

modalidade regular o Ensino Fundamental Anos Finais, do 6º ao 9º Ano. Em 2019 eram doze 

turmas, 375 alunos, distribuídas em dois períodos: manhã e tarde.  

 

Tabela 1 – Turmas e turnos da escola: 

Manhã 

7h30min às 11h55min 

Tarde 

13h às 17h25min 

7ºA 

8ºA, 8ºB e 8ºC 

9ºA, 9ºB e 9ºC 

Total de alunos da manhã: 223 

6ºA, 6ºB e 6ºC 

7º B e 7ºC 

Total de alunos da tarde: 152 

 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico. 

 

Tabela 2 – Número de alunos matriculados e 2019:  

Ano e quantidade 

de turmas 

Quantidade de 

alunos por ano 

Ano e quantidade 

de turmas 

Quantidade de 

alunos por ano 

6º ano - 3 turmas 87 8º ano - 3 turmas 107 

7º ano - 3 turmas 103 9º ano - 3 turmas 78 

 

 

Fonte: Projeto Político Pedagógico. 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2019), o espaço físico foi adaptado em 

alguns ambientes para atender toda a demanda. A escola conta com:  um pavilhão com 05 

salas de aula e 1 sala com laboratório de informática, que também é utilizada para guardar 

materiais esportivos e livros didáticos; nesse pavilhão ainda há secretaria, cozinha de pequeno 

porte adaptada, sala da direção, sala dos professores e secretaria. Conta também com um 
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pavilhão de salas de pré-moldado, sendo compartilhado com a Escola Municipal Professora 

Benedita dos Santos nos períodos da manhã e da tarde.  

Quanto ao perfil da comunidade escolar, 62,8% dos alunos se auto declaram brancos; 

32,8% como pardos, 2,9% como sendo da cor preta e 1,5% se auto declaram amarelos ou 

indígenas. 

Entre os meios de comunicação o item mais presente nas casas dos alunos é a 

televisão, sendo que 92,7% possuem esse item; na sequência 90,1% têm smartphone, 64,2% 

possuem Computador/Notebook, 54,4% possuem rádio e 35,8% têm telefone fixo em casa. 

Outros meios de comunicação somam 16,4%.  

O nível de repetência entre os alunos é pequeno sendo que 77,7% dos alunos nunca 

reprovaram, 13,9%, repetiram um ano, 5,1% dois anos e 3,3% três anos ou mais anos 

escolares.  

Na área educacional, o bairro Bonsucesso, onde se situa a escola, conta com centros de 

educação infantil, escolas municipais e estaduais, possibilitando à população o acesso ao 

Ensino Fundamental e médio. Os alunos da escola que desejam frequentar o Ensino Médio, 

precisam se deslocar a outros bairros, ou até mesmo para o centro da cidade, por ser 

insuficiente a oferta no bairro. A Escola Fleury não oferta o Ensino Médio devido à dualidade 

administrativa com a Escola Municipal Benedita dos Santos. 

De acordo com levantamento do perfil socioeconômico feito pela escola que consta no 

PPP percebeu-se que os alunos são oriundos da classe trabalhadora.  

As profissões dos pais ou responsáveis são diversas, das quais se destacam policiais 

(2,9%), professores/pedagogos (8,8%), vendedores (14,6%), mecânicos (7,7%), 

Diaristas/Mensalistas (14,2%), Empresários (5,5%), motoristas (15,7%) e trabalhadores da 

construção civil (5,1%). 

 Com relação às condições familiares, 83,9% dos alunos moram com os pais (podendo 

ser na mesma casa ou com guarda compartilhada), 5,5% moram com os avós, 1,1% com tios e 

9,5% moram com outros responsáveis. A quantidade de pessoas que vivem na mesma casa é 

de 36,5% com 4 pessoas, 24,5% com 3, 23,4% com 5, 9,9% com 6 pessoas ou mais e apenas 

5,8% vivem em apenas 2 pessoas em casa. 

Do total de alunos, 70,1% moram nas proximidades da escola. Contudo, do total, 

56,6% dos alunos não utilizam nenhum tipo de transporte para ir à escola, sendo que 33,6% 

utilizam carro particular e 9,7% utilizam transporte escolar particular ou coletivos. No ano de 

2019 apenas duas alunas se deslocavam até a escola através de transporte escolar público.  
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A maioria dos alunos vive em casa própria (69%), em casa alugada são 23% e em casa 

cedida são 8%. 4% das casas não possuem saneamento básico (esgoto) e utilizam fossa e 

2,2% não possuem água encanada.  

A renda familiar da maioria dos alunos (44,9%) é de 1 a 3 salários mínimos (R$954,00 

a R$2862,00), de 3 a 5 salários (R$ 2862,00 a R$4.770,00) é a renda familiar de 24,5% dos 

alunos, até um salário mínimo é a renda de 20,1%, já 6,6% dos alunos possuem renda familiar 

acima de 5 salários mínimos (acima de R$4.770), 2,2% possuem como renda apenas 

benefícios do governo e 1,8 % não possuem renda alguma e nem emprego. As famílias dos 

alunos que recebem Bolsa família são de 16,8%. 

Sobre o nível de escolaridade, 29,05% dos pais/mães dos alunos concluíram o Ensino 

Médio, 29,5% concluíram o Ensino Fundamental e 25,7% possuem o Ensino Fundamental 

incompleto. O número de pais que cursaram o Ensino Superior corresponde a 9,8%; os que 

possuem especialização, mestrado ou doutorado são 4,2%, sendo que as mães somam a 

maioria desse percentual. Apenas 1,6% não possuem nenhuma escolarização, sendo que os 

pais somam a maioria desse percentual. 

A religião católica é predominante entre 68,2% dos alunos, já 27,7% professam a fé 

cristã de denominações evangélicas, outras religiões somam 1,5%, os que se dizem ateus 

também somam 1,5%, já os que não professam nenhuma fé totalizam 1,1%. 

O cenário da pesquisa contribui para que conhecermos os participantes da pesquisa, a 

fim de elencarmos possíveis problemas e direcionarmos os objetivos da pesquisa 

 

2.2.1  Participantes 

2.2.1.1 A pesquisadora 

 Por ser uma pesquisa-ação na qual atuo como regente da turma, há a necessidade de 

explanar sobre a minha formação, na medida em que houve também uma transformação na 

minha metodologia.  

Professora de 2009 a 2014 sob o Processo Seletivo Simplificado, desde 2015 faço 

parte do Quadro Próprio de Magistério do Estado do Paraná. Atuei em diversas escolas no 

Núcleo de Guarapuava, dentre elas o Colégio Estadual do Campo de Palmeirinha, na qual o 

interesse pela literatura local teve início.  

No citado colégio a metodologia era diferenciada, pois se baseava em projetos 

interdisciplinares. Na ocasião juntamente com os professores de história e artes desenvolvi 

um Projeto: Guarapuava 200 anos, por ocasião dos duzentos anos da chegada da igreja 
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católica na cidade, assim como da inauguração pela Prefeitura Municipal de Guarapuava do 

Monumento ao Tenente-Coronel Diogo Pinto de Azevedo Portugal e do Monumento “Fortim 

Atalaia”, este que foi o foco principal do projeto, já que ficava no mesmo Distrito de moradia 

dos alunos, a Palmeirinha. 

Na ocasião, em 2010, surge o interesse em fazer possíveis relações da história local 

com a construção do imaginário guarapuavano. Em 2014, ao cursar especialização em 

Diversidade pela Faculdade Censupeg retomei o interesse sobre a literatura local e sobre o 

mito indígena Guairacá. 

Desde a graduação pela UNICENTRO os conceitos do Círculo de Bakhtin já 

contribuíam em minha formação, já que o ensino pautado na interação social era o que regia 

também os Documentos oficiais da educação básica do Paraná.  

A compreensão de que pesquisa na área de humanas transforma os sujeitos 

envolvidos, levou-me ao interesse pela pesquisa-ação, em busca de mudanças no aprendizado 

de leitura e de produção escrita por parte dos alunos do ensino fundamental e também em 

busca de mudanças em minha própria metodologia de ensino. 

 

2.2.1.2 Os alunos 

 A turma de 7º ano da Escola Estadual Doutor Rubem Fleury da Rocha período 

vespertino, foco da pesquisa era composta por trinta e três alunos, sendo dezesseis meninas e 

dezessete meninos, com idade entre 11 e 13 anos.  

De acordo com as informações do Projeto Político Pedagógico - PPP apenas 1,1% dos 

alunos diz não acessar a internet, já a maioria (88,7%) possui acesso em casa, 8% acessa a 

internet através da rede móvel (3G/4G) e 2,2% acessam a internet em lan houses ou em 

pontos comerciais que oferecem sinal wi-fi gratuitamente.  

O conteúdo mais acessado na internet pelos alunos dessa turma são redes sociais 

(37,2%), jogos (27,7%), pesquisas para estudo (17,2%), outros (9,5%), aplicativos de 

mensagens (7,7%) e sites de notícias (0,7%). Isso também contribuiu para a participação ativa 

dos alunos, para a realização de atividades impressas pedidas na sequência didática, bem 

como para o compartilhamento de fotos e textos através de grupo na rede social WhatsApp.  

Desde o início, com o questionário até a produção de relato e questionário final, os 

alunos estavam cientes dos objetivos da pesquisa. A produção e circulação de livro foi a 

grande motivação para eles.  
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2. 3. DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM SALA DE AULA E 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 A pesquisa-ação de natureza qualitativa e caráter interpretativista ocorreu por meio da 

aplicação da sequência didática “Lendas e mitos de Guarapuava, meu lugar, minha história” 

entre os dias 22 de agosto e 29 de outubro de 2019, totalizando 38 horas/aulas. A motivação 

desta pesquisa-ação foi a comemoração dos 200 anos de emancipação política de Guarapuava, 

em 09 de dezembro de 2019, bem como o intuito de propiciar que os alunos reconhecessem 

que são particiapntes ativos na construção da história da ciadade. Da mesma forma, esta 

pesquisa compreendeu a aplicação e análise dos dados de um questionário diagnóstico, a ela-

boração, a implementação de uma sequência didática e a análise dos dados gerados.  

Apresentamos aqui uma síntese dos encaminhamentos das atividades em sala de aula.   

Dividimos a sequência didática em: módulos, considerados aqui como o conjunto das 

atividades desenvolvidas ao longo das aulas; as atividades de apresentação; produção escrita e 

reescrita. Na fase de planejamento, a sequência era composta por treze etapas, mas no 

desenvolvimento da pesquisa, na implementação da sequência didática,  acrescentamos mais 

dois módulos, pois percebemos dificuldades dos discentes em compreender os elementos 

constituintes dos gêneros, o que os levou a uma produção textual ainda insipiente. Dessa 

forma, desenvolvemos dois módulos com objetivo de colaborar na reescrita das produções 

dos participantes, sendo um módulo a mais para o gênero mito, e um módulo para o gênero 

lenda. 

Desse modo, a sequência didática constituiu-se de quinze etapas: 

 

Quadro 2: Esquema do plano global da sequência didática.  

 
Fonte: Organizado pela pesquisadora. 
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Iniciamos o trabalho em sala de aula com uma explicação sobre os Duzentos anos de 

emancipação política do município comemorada em 9 de dezembro de 2019, motivando os 

alunos para participarem das atividades propostas. 

Após, apresentamos o videoclipe “A lenda”, dos compositores Eurico Pereira Da Silva 

Filho, Ricardo Georges Feghali e Luiz Fernando Oliveira Da Silva, na versão dos cantores 

Sandy e Júnior, como também realizamos a leitura da letra da música. Optamos por essa 

música pelo fato de a letra e as imagens do clipe explorarem a presença de elementos da 

natureza com caráter mágico, no caso, a lua e o mar. Nessa etapa também, apresentamos o 

tema da sequência didática “Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, minha história”, a 

destacar que o objetivo final seria a produção escrita dos gêneros citados em formato de livro, 

tendo como destinatário os colegas da classe e da escola, a comunidade escolar e os 

familiares. Ressaltamos, ainda, que todos os alunos da classe estariam envolvidos.  

Como etapa da apresentação do gênero lenda, proporcionamos a leitura da obra “A 

Lua e o Mar: a lenda”, de Crys Viana, que também narra o amor entre a lua e o mar. Desse 

modo, além de promovermos um primeiro contato dos alunos com o gênero nessa sequência 

didática exploramos a comparação entre dois textos de gêneros diferentes, mas com mesmo 

tema, nesse caso, a letra da música “A lenda” e  a lenda “A Lua e o Mar”. 

 Na continuidade, trabalhamos o módulo 1, que envolveu atividades para a ampliação 

do conhecimento dos alunos acerca do gênero lenda. Selecionamos, a princípio, lendas do 

espaço paranaense, como a lenda das Cataratas do Iguaçu, para que, ao explorarmos as lendas 

de Guarapuava, já houvesse um conhecimento do gênero   

Antes de trabalharmos a Lenda das Cataratas, apresentamos um vídeo do local 7 , 

exploramos os recursos multissemióticos imagem e efeitos sonoros, questionamos se aos 

alunos já conheciam (viram ou visitaram) o Parque Nacional do Iguaçu, no qual estão as 

Cataratas do Iguaçu. Também realizamos a leitura do texto científico “As Sete maravilhas 

naturais do Mundo” (PENSAMENTO VERDE, 2014)8, já que o referido local é um dos 

lugares indicados e está localizado no mesmo Estado de moradia dos envolvidos na pesquisa. 

                                                 
7 Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/BuQ7Krhj6b2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_aga

in.  Acesso em 20 set. 2019. 

8
 Disponível em: https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-sete-maravilhas-naturais-

mundo/. Acesso em 20 set. 2019. 

https://www.instagram.com/p/buq7krhj6b2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
https://www.instagram.com/p/buq7krhj6b2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-sete-maravilhas-naturais-mundo/
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-sete-maravilhas-naturais-mundo/
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Em seguida, lemos o texto científico “Cataratas do Iguaçu: origem e curiosidades”9 , do 

Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná-ITCG sobre a origem científica das 

Cataratas do Iguaçu. Ainda como atividade do módulo 1, propiciamos a leitura do texto  

“Naipi e Tarobá – a Lenda das Cataratas do Iguaçu”, do autor Hardy Guedes (1997). 

Proporcionamos, assim, várias relações de intertextualidade para que os alunos  percebessem, 

por exemplo, em que aspecto uma lenda se diferencia de um texto científico. 

 No módulo 2, exploramos, a partir da obra “Naipi e Tarobá – a Lenda das Cataratas do 

Iguaçu”, as características principais do gênero, assim como propusemos atividades de 

compreensão oral e escrita, contemplando questões de localização de informações, de 

levantamento de inferências, de análise de aspectos linguísticos (análise linguística) e da 

estrutura composicional da lenda. Da mesma forma, propusemos atividades que instigavam a 

comparação entre os textos verbais e os textos não verbais. Por fim, para ampliação do 

horizonte de expectativa dos alunos e como atividade final do módulo, indicamos a leitura de 

outras lendas do mesmo autor, Hardy Guedes: Curiaçu e a Gralha Azul – A lenda das 

Araucárias; Itacueretaba – A lenda de Vila Velha; Xakxó: Lenda do Fogo e Lenda do Sol e da 

Lua. A atividade foi proposta para realização em grupos de máximo quatro alunos, os quais 

tiveram que apresentar oralmente aos demais colegas: a) personagens envolvidos na história, 

b) fato ou fenômeno que dá origem a lenda; c) síntese do enredo; d) opiniões do grupo sobre a 

lenda.  

Como atividade para a etapa da produção de texto, na sequência, assistimos a um 

programa veiculado na Rede Paranaense de Comunicação em 2015, denominado “Causos e 

casos” que conta a história da Capela do Degolado em Guarapuava. Após assistirem ao vídeo, 

os discentes responderam oralmente: 1) A história “A igreja do Degolado” é uma lenda? Que 

características você reconheceu?; 2) Na lenda o personagem principal geralmente é um 

revolucionário, guerreiro, ser maravilhoso, encantatório ou sobrenatural. Na história 

apresentada que características o personagem principal apresenta? Explique sua resposta; 3) 

Outro aspecto importante nas lendas é a presença de discurso político, histórico e religioso. 

Quais discursos aparecem nesta lenda? Como você justifica a relação entre o discurso e 

história?; 4) As lendas explicam, de forma não científica, o surgimento de um local. “A igreja 

do Degolado” explica o surgimento e uma capela em devoção a um soldado desertor. 

Segundo o vídeo, como surgiu o local? 

                                                 
9
 Disponível em: http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12. Acesso em 20 

set. 2019. 

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12
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Em seguida convidamos os alunos a escrever sobre a história assistida. Essa primeira 

produção consistiu em uma retextualização - o processo de produção de um novo texto a 

partir de um texto-base, neste caso a partir da “Lenda da Capela do Degolado”. O 

desenvolvimento da proposta serviu como avaliação diagnóstica para avaliarmos a 

compreensão até o momento e para encaminhamentos aos módulos seguintes, a considerar 

que “no momento da produção inicial, os alunos tentam elaborar um primeiro texto oral ou 

escrito e, assim, revelam para si mesmos e para o professor as representações que têm dessa 

atividade” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 86).  

 No módulo 3, apresentamos imagens e histórias que permeiam o imaginário 

guarapuavano. Para isso, assistimos a outro vídeo da Rede Paranaense de Comunicação, mas 

desta vez uma reportagem da série dos 200 anos da emancipação política da cidade de 

Guarapuava, que foi comemorado em nove de dezembro de 2019. A reportagem veiculada em 

oito de junho de 2019 faz um apanhado geral das lendas e personagens mitológicos da cidade. 

Após a discussão da reportagem, analisamos fotografias de monumentos e do Parque São 

Francisco da Esperança (Apêndice D) para que os alunos refletissem sobre as histórias que 

perpassam o imaginário e que sentimentos esses lugares nos despertam. Também, os alunos 

levaram as fotografias aos familiares e os entrevistaram para que esses lhes contassem o que 

conheciam sobre as três imagens. O depoimento dos familiares foi compartilhado com os 

colegas por escrito ou por áudio gravado nos celulares dos discentes.  

Nesse mesmo módulo exploramos a “A lenda da Lagoa das Lágrimas”, lenda que deu 

origem ao projeto e que é a lenda mais popular entre os habitantes da cidade, já que explica o 

significado do nome da Lagoa, importante ponto turístico de Guarapuava. Como atividade de 

pré-leitura assistimos ao vídeo produzido pelos acadêmicos do curso de publicidade e 

propaganda da UNICENTRO “Ara, a lágrima que cai”, produzido em 2017 e veiculado no 

canal Cultura, no programa “Campos em ação”. Para ampliarmos o conhecimento e 

iniciarmos discussões sobre mito, lemos no módulo 3 o texto informativo sobre quem é o 

Cacique Guairacá, personagem histórico e ficcional presente na lenda. Os textos são dos 

historiadores Nivaldo Krüger e Gracita Grüber Marcondes. Em seguida promovemos a leitura 

do texto “Lenda da Lagoa das Lágrimas – Lenda de Guarapuava” de Silvino Antonio Turco 

(apud MARCONDES, 2010). Após a leitura os alunos responderam atividades que 

exploraram: a) conteúdo temático; b) contexto de produção e relação autor/leitor/texto; c) 

construção composicional; d) interdiscursos e  e) análise linguística.  

No próximo módulo, 4, promovemos atividades de intertextualidade entre “Lenda da 

Lagoa das Lágrimas – Lenda de Guarapuava”, de Silvino Antonio Turco (apud. 
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MARCONDES, 2010) e os textos produzidos pelos historiadores com o objetivo de 

elencarmos as semelhanças e diferenças entre lenda e mito, assim como discutir sobre o 

personagem Guairacá, o qual aparece na lenda.  

Em seguida os alunos realizaram a segunda produção: o gênero mito com a temática 

centrada no Cacique Guairacá. Essa produção teve por objetivo destacar os aspectos do 

gênero mito, a fim de compararmos as duas produções, de mito e de lenda, assim como 

analisarmos os discursos perpassados na produção do aluno e se o personagem no imaginário 

do discente se configurou como mito de fato. Os interlocutores foram os colegas e a 

comunidade escolar; a posição de autor foi de narrador observador ou onisciente em terceira 

pessoa. Destacamos para a produção as características do gênero mito: os personagens são 

heróis; presença de seres sobrenaturais; pode ter origem em um fato histórico; transmite 

ensinamentos, valores, comportamentos ou valores sociais.  

O módulo 5 foi construído durante o processo de implementação, em virtude das 

dificuldades observadas. Ressalte-se que a avaliação e o redimensionamento das ações 

consistem em características da pesquisa-ação, conforme destaca Tripp (2005). Assim, na 

etapa de escrita do gênero mito, notamos as dificuldades em relação à temática do gênero e à 

caracterização do personagem principal. Para sanar as dificuldades escolhemos primeiramente 

a navegação e leitura da página do Instituto Sócio Ambiental10 no laboratório de informática 

da escola.  Na aba “mitos”, lemos e discutimos sobre o que é mito, compartilhando dúvidas e 

informações, a fim de fortalecer a reescrita do gênero quanto à temática, estrutura 

composicional e estilo. Vale ressaltar que ao lermos os textos da página pudemos 

compreender as semelhanças entre os mitos, ou seja, a temática de herói. Como atividade de 

pré-leitura assistimos ao vídeo “Ilya e o Fogo” 11 , que destaca o mito, e retomamos as 

narrativas de Hardy Guedes (GUEDES, 1997), do módulo 2, estabelecendo relações entre 

mitos e lendas. Em seguida, levantamos conhecimentos sobre a temática fogo, depois lemos o 

mito grego “Prometeu” (EVSLIN, 2012). A partir das dificuldades dos alunos, dividimos as 

atividades em partes: conteúdo temático, construção composicional, relações intertextuais e 

interdiscursivas, para então, relembrarmos a respeito das características do gênero e planejar e 

desenvolver a reescrita. 

                                                 
10 Disponível em: https://mirim.org/. Acesso em 04 out. 2019. 

11 Disponível em: https://mirim.org/como-vivem/mitos. Acesso em 10 out. 2019. 

https://mirim.org/
https://mirim.org/como-vivem/mitos
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Exploramos as questões de intertextualidade de maneira mais ampla, no módulo 6, 

estabelecendo comparações entre os textos “As lágrimas de Potira” (SANTOS, 1987, p. 140-

1) e a lenda guarapuavana “Lenda da Lagoa das Lágrimas – Lenda de Guarapuava”, de 

Silvino Antonio Turco (apud MARCONDES, 2010). Pedimos para que os alunos apontassem 

as semelhanças e as diferenças entre as duas histórias para que compreendessem que a história 

guarapuavana traça relações intertextuais e interdiscursivas com temas recorrentes no 

contexto brasileiro e que possuem aspectos da cultura indígena, como personagens, espaço, 

conflito, elementos sobrenaturais e mágicos.  

No módulo 7, como continuidade do trabalho com as relações intertextuais, refletimos 

sobre questões que exploravam a relação semântica e semiótica da palavra lágrima em 

enunciados vistos até o momento. Por isso houve a necessidade da leitura de uma reportagem 

da Revista Superinteressante (VOMERO, 31/05/2002) que explica de maneira científica a 

produção de lágrima no ser humano, para que desse modo compreendêssemos o significado 

da palavra nos textos lidos.  

Já no módulo 8 relembramos sobre alguns pontos turísticos de Guarapuava. Na 

primeira etapa, lemos o folder (Anexo 3) disponibilizado pela Secretaria Municipal de 

Turismo; após a leitura os alunos foram motivados a anotar dúvidas a serem esclarecidas no 

passeio guiado pelo senhor Márcio de Sequeira – guia turístico de Guarapuava. Na etapa 

seguinte, visitamos com o guia alguns pontos turísticos da cidade, principalmente a rota 

histórica (Anexo 4), com a finalidade de conhecermos mais profundamente as histórias que 

cada lugar possui. Nesse módulo, os alunos, com os seus celulares, produziram textos visuais, 

fotografias, com a intenção de ressaltar o que mais lhes pareceu interessante. As imagens 

foram compartilhadas com os colegas no projetor da sala de aula.   

O módulo subsequente foi o da “produção do gênero lenda”, a partir da seleção de 

uma das imagens e informações contidas no folder produzido pela Secretaria Municipal de 

Turismo de Guarapuava, o qual apresenta pontos turísticos da cidade. Tivemos por objetivo a 

explicação de maneira não científica sobre os fatos ou fenômenos desconhecidos. Ao escrever 

lendas autorais e inéditas em formato de livro, tivemos por finalidade retratar a cultura 

guarapuavana e porque ainda o escrito é que fica na memória. A produção do gênero teve por 

finalidade explicar o surgimento de um parque ou local público que ainda não possuísse 

lenda. Consideramos essa atividade como produção textual porque os alunos puderam 

acrescentar em suas produções: fatos imaginários a partir de fatos históricos; personagens 

seres humanos com características sobrenaturais ou que a partir de um elemento mágico se 
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transformavam; elementos que retomam a coletividade; explicação de elementos da natureza 

ou lugares públicos a partir de uma experiência individual. 

No módulo seguinte, o 9º, relembramos a definição do gênero com base em Moisés 

(2004). Em seguida, elencamos as características da lenda (COSTA-HÜBES, 2007). A partir 

dos pressupostos da BNCC (BRASIL, 2017) que apontam sobre a importância de se trabalhar 

textos multissemióticos, lemos a ilustração da lenda “Lágrimas de Potira”, do livro “Contos e 

lendas de amor” (s.a. 1986). Depois disso, revimos a reportagem “Guarapuava, 200 anos”12, 

para relembrarmos as lendas que permeiam o imaginário guarapuavano. Outra atividade que 

propusemos foi a leitura individual do livro “Lendas e Contos Populares do Paraná” 

(CARNEIRO JR, 2005). Motivamos a análise da estrutura do livro, o sumário, as temáticas 

semelhantes às de Guarapuava, para então apontarmos as semelhanças e as diferenças entre as 

lendas lidas e as da cidade de Guarapuava. 

Geraldi (1997, p. 135) define “a produção de textos (orais e escritos) como ponto de 

partida (e ponto de chegada) de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua”, por isso, 

o penúltimo módulo, o 10 com o título “Reescrita da lenda” sugerimos a reescrita da lenda 

produzida. Nesse momento, levamos o aluno a refletir e a analisar seu próprio texto 

(MENEGASSI, 2010b) percebendo se sua produção: a) possuía as características dos gêneros 

estudados; b) ratificava os objetivos propostos; c) abordava o tema proposto; d) contemplava 

os eventos e fatos históricos citados nos textos informativos; e)  caracterizava o personagem   

como herói; f) explicava, no desenvolvimento do enredo, um fenômeno da natureza ou 

surgimento de lugar público; g) possuía o foco narrativo em terceira pessoa para representar a 

coletividade do povo guarapuavano.   

Dessa forma, desenvolvemos os módulos de revisão e de reescrita do gênero mito 

(módulo 5) e do gênero lenda (módulo 10), a partir de questionamentos e dificuldades 

apresentadas pelos alunos. A partir do pressuposto de que a produção de texto é um processo 

contínuo, em outra aula, após nossa revisão, sugerimos uma segunda reescrita, mas dessa vez 

o suporte foi um documento de texto nos computadores do laboratório da escola, com o 

objetivo de montarmos o livro da classe. Em seguida, produzimos a ilustração de cada lenda.  

                                                 
12 Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-

parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-

AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ. Acesso em 30 out. 2019. 

  

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=iwar2rtbq-ayurxjai2i1kzvbtldi_rxwzupo_pd9vrwtt35xwyrznxv5bjtq
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=iwar2rtbq-ayurxjai2i1kzvbtldi_rxwzupo_pd9vrwtt35xwyrznxv5bjtq
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=iwar2rtbq-ayurxjai2i1kzvbtldi_rxwzupo_pd9vrwtt35xwyrznxv5bjtq
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 Em março de 2020 convidamos (Anexo 5) os alunos, seus familiares, os colaboradores 

do projeto e a comunidade para a entrega oficial do livro aos alunos. No evento contamos os 

objetivos do projeto e da pesquisa, bem como os resultados parciais; dessa forma, as 

produções escritas foram divulgadas junto à comunidade. 

 Assim, a estrutura da sequência didática implementada foi: apresentação do gênero 

lenda, módulo 1, módulo 2, primeira produção: retextualização de lenda, módulo 3, módulo 4, 

segunda produção: gênero mito, módulo 5: reescrita de mito, módulo 6, módulo 7, módulo 8, 

módulo: produção de lenda, módulo 9; módulo 10: reescrita de lenda, módulo final: ilustração 

e circulação do gênero lenda.  

 A avaliação ocorreu durante o processo da sequência didática, ou seja, somativa e 

contínua, como sugeridas por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Os resultados foram 

analisados por meio de instrumentos variados e de observação diária a partir do conteúdo e 

objetivos propostos. Assim, na intervenção pedagógica por meio da sequência didática, 

consideramos a individualidade de cada sujeito envolvido, realizando avaliação diagnóstica e 

contínua e, a partir dos apontamentos das dificuldades, desenvolvemos novas estratégias para 

o processo de ensino-aprendizagem.  

No decorrer da análise dos dados, trouxemos excertos das interações em sala de aula, 

identificando: P para a professora; A e numeração aleatória para os alunos; e Ax para indicar 

vários alunos ao mesmo tempo, para que se mantenha a sigilo dos participantes, de acordo 

com as normas do Comitê de Ética – UNICENTRO (Anexo 2).  

A análise dos dados se deu por meio de questionários, gravação em áudio e produções 

escritas. A quantidade de aulas trabalhadas para o desenvolvimento da sequência didática 

proporcionou grande número de dados, por isso a pesquisadora selecionou os que mais 

contribuíram para responder as perguntas de pesquisa.  

Para tanto explicitaremos resumidamente os instrumentos coletados para a geração de 

dados:  

 

Quadro 3: Instrumentos de geração de dados 

INSTRUMENTO OBJETIVOS 

Questionário de levantamento de conhecimentos 

prévios. (Apêndice B) 
Levantar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os gêneros 

mito e lenda, bem como sobre a cidade de Guarapuava. 

Gravação em áudios das aulas. Para análise posterior da aplicação das atividades e para 

perceber detalhes despercebidos em sala de aula. 
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Atividades desenvolvidas pelos alunos Para análise posterior da aplicação da sequência didática e para 

perceber detalhes despercebidos em sala de aula. 

Produções e reescritas dos alunos.  As produções de todas as etapas: planejamento, escrita, 

reescrita, digitação, ilustração, fotos, entrevistas em áudios 

foram coletadas a fim de analisar os conhecimentos construídos 

pelos alunos e analisar os princípios dialógicos intrínsecos à 

produção.  

Questionário final. (Apêndice B) Analisar se os objetivos foram alcançados. 

Relato de pesquisa  Com o objetivo de o aluno sentir-se ainda mais participante da 

pesquisa.  

 
Fonte: elaborado pela professora/pesquisadora, com base em Meotti (2016). 

 

Neste capítulo expusemos que a pesquisa teve caráter interpretativista sob a 

perspectiva da Linguística Aplicada, no viés da pesquisa-ação, já que atuei como 

pesquisadora e também professora regente da turma de 7º ano do ensino Fundamental. 

Amparados pela concepção de linguagem como forma de interação social sob a óptica do 

dialogismo, descrevemos a metodologia usada na aplicação da intervenção pedagógica.  

Os materiais gerados para a análise dos dados tiveram o objetivo de perscrutar os 

princípios do dialogismo que constituíram os eixos de leitura, de produção e de análise 

linguística dos gêneros mito e lenda em um contexto escolar e guarapuavano. Os envolvidos 

participaram ativamente, configurando-se, assim, como uma pesquisa-ação, já que os sujeitos 

na pesquisa planejaram, agiram, descreveram e avaliaram de modo cíclico. Para tanto, fez-se 

necessária a explanação do cenário da pesquisa, a destacar as características da escola e dos 

sujeitos envolvidos. 

O 7º ano B foi escolhido por ser a turma com menor número de alunos, trinta e três. 

Quanto aos dados para análise, selecionamos das atividades de leitura os registros escritos das 

respostas que demonstraram diferentes compreensões dos textos lidos. Na seleção dos 

excertos de transcrição dos áudios, não houve escolha da exposição realizada por alunos 

específicos; assim, os que aparecem nos excertos foram os mais participativos nas atividades 

de oralidade. Consideramos que essa foi uma das limitações desta pesquisa, visto que em 

alguns momentos deixamos de instigar a participação dos alunos por conta de nossa 

preocupação com a obtenção de dados e com o cumprimento das atividades.  Na análise das 

produções escritas dos mitos e das lendas foram selecionados os dados que de alguma forma 

contribuíram para alcançar os objetivos desta pesquisa, a evidenciar ou não os princípios 

dialógicos na leitura e na produção escrita de lendas e mitos. 
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Para a discussão dos dados, elegemos alguns critérios de análise com base nos 

princípios do dialogismo, principalmente a partir dos conceitos de gêneros discursivos 

(BAKHTIN, 2011), alternância dos sujeitos do discurso (BAKHTIN, 2011); relação dos 

enunciados do locutor com os outros enunciados; e responsividade. Quanto à leitura 

analisamos: a compreensão responsiva ativa ou reprodutiva nas respostas a perguntas de 

leitura (ANGELO; MENEGASSI, 2011); relações intertextuais e interdiscursivas na leitura 

(ROJO, 2004); produção de réplica e contrapalavra; relações dialógicas entre os sujeitos; 

valoração; as relações multissemióticas no texto (BRASIL, 2017). No que se refere à escrita, 

pautamos nossas análises na concepção de escrita como trabalho (MENEGASSI, 2010b); nas 

condições de produção textual (GERALDI, 1997); nas etapas do processo de produção 

escrita: planejamento, execução, revisão, reescrita e circulação; nas tipologias de correção 

textual (RUIZ, 2013; GASPAROTTO; MENEGASSI, 2016); nos elementos linguísticos e 

extralinguísticos relacionados aos gêneros lendas e mitos. 

O próximo caítulo é dedicado à análise dos dados. 
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3. ANÁLISE DOS DADOS 

“Onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento” (BAKHTIN, 2011, p.307) 

 

Neste capítulo temos por objetivo relatar o processo de aplicação da sequência didática 

junto aos alunos do Ensino Fundamental, assim como analisar os dados sob a perspectiva da 

concepção dialógica da linguagem, a partir dos pressupostos do Círculo de Bakhtin e da 

perspectiva da Linguística Aplicada no Brasil, no que se refere à leitura e à escrita. Para tanto 

dividimos este capítulo em duas partes: na primeira discutimos as práticas de leitura, com 

ênfase nas perguntas e nas respostas de leitura, tanto orais como escritas. Na segunda, 

analisamos as práticas de produção textual dos gêneros mitos e lendas.  Os dados são 

analisados com o intuito de respondermos à pergunta que conduziram o desenvolvimento da 

pesquisa: os princípios dialógicos da linguagem propiciam práticas de leitura e de escrita de 

lendas e mitos mais significativas para os alunos, a instigar o conhecimento da história e da 

cultura local, e o interesse pelas práticas discursivas relacionadas a esses gêneros? 

 

3.1 Práticas de leitura de lendas e mitos 

 A implementação da sequência didática “Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, 

minha história” iniciou-se com a apresentação dos objetivos das atividades, bem como da 

pesquisa. Começamos o desenvolvimento das atividades com a discussão acerca das 

características do gênero lenda, no que se refere à presença de elementos mágicos e 

sobrenaturais no gênero. Para tanto, apresentamos aos alunos o videoclipe “Sandy & Junior - 

A Lenda” com intuito de ativar os conhecimentos prévios sobre o gênero lenda, 

principalmente, sobre os elementos mágicos ou sobrenaturais que o constituem, assim como e 

de promover a percepção de outras linguagens (imagens, som, imagens em movimento, cores 

etc.) como elementos constitutivos dos sentidos dos textos (ROJO, 2004; BRASIL, 2017).   

 Após assistirmos ao videoclipe, instigamos a discussão do vídeo:   

 

Excerto 1: Primeiro contato 

P: Vocês sabem que o gênero principal que iremos trabalhar é a lenda. E o gênero lenda é 

uma narrativa que tem como característica principal a presença de elementos mágicos e 

sobrenaturais. Como vocês compreendem o que é uma coisa mágica, o que é sobrenatural? 

A1: Algo que não existe na vida real? 

P: Isso. Algo que pertence a qual mundo? 

A1: A20: A21: Mundo da imaginação.  

P: Nós temos que levar pelo sentido real ou pelo sentido figurado?  
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Ax: Figurado 

P: Sentido figurado com certeza. Senão a história não terá sentido pra nós. 

[...] 

(Após assistir o videoclipe)   

P: Alguém já conhecia essa música? 

(dois levantaram a mão) 

A20: Escutei ela ontem.  

P: O que vocês acharam, não só da letra, mas da parte visual? 

A21: Minha mãe disse que na época dela esse clipe era famoso. 

P: Sim, ele foi um clipe bem famoso (fazendo referência ao ano). 

P: O que vocês tem a dizer sobre as imagens? A letra depois a gente se preocupa. 

A3: Bonitas! tava escuro, tava noite né! 

P: Por que estava escuro? 

A20: Porque era de noite. 

A18: Por causa da lua. 

A1: O único brilho que podia ter no vídeo é da lua porque a música é centrada tudo na lua. 

[...]  

P: As cores são preto e prata, justamente por que o foco era quem? 

Ax: A lua e o mar. 

[...] 

 

Diante dos questionamentos sobre o significado de um elemento “mágico” e 

“sobrenatural”, notamos que a A1 responde com uma pergunta “Algo que não existe na vida 

real?”, a demonstrar que, assim como os outros alunos, não tem certeza acerca do significado 

dos termos. Assim, retomamos os conteúdos já trabalhados em sala: mundo da imaginação, 

sentido real e sentido figurado, antecipando, assim, o campo de atuação em que aparece o 

gênero lenda, que no caso é campo artístico-literário (BRASIL, 2017). 

Após assistirmos ao videoclipe, fizemos uma pergunta de verificação, para identificar 

se algum aluno já o assistira. Esse tipo de pergunta é importante para constatar a familiaridade 

dos alunos com os textos trabalhados em sala de aula. Dos trinta e três (33) alunos, apenas 

dois (2) – A20e A21 – já o tinham assistido, demonstrando que, para esses, a música não era 

novidade e pertencia a outra época que não a atual. Nesse caso, sugerimos um valor de 

relevância ao enunciado, quando proferimos “Sim, ele foi um clipe bem famoso”, para assim 

desencadear no aluno um maior interesse em dialogar com o texto e os outros sujeitos 

participantes da aula, o professor e os alunos 

 Instigamos também a leitura dos elementos visuais do texto “O que vocês acharam 

não só da letra, mas da parte visual?”, “Por que estava escuro?”, “As cores são preto e prata 

justamente por que o foco era quem?” para que reconhecessem que as imagens e as cores são 

fundamentais para a construção dos sentidos do videoclipe. Notamos que A3, A20 e A18 

mencionam nas respostas apenas a escuridão, a noite, a lua, restringindo-se ao observado nas 
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imagens; já A1 estabelece relações entre as imagens, o brilho e a letra da música: “o único 

brilho que podia ter no vídeo é da lua porque a música é centrada tudo na lua”. Nessa etapa 

os alunos demonstram a compreensão ativa por responderem prontamente à atividade escolar, 

mas ainda de modo reprodutivo (ANGELO; MENEGASSI, 2011), sem relacionar o texto com 

a realidade, sem réplica com ampliações próprias. Reconhecemos, também, que as perguntas 

que propiciamos nesse momento eram centradas em aspectos mais superficiais do texto, sem 

dar margem para uma manifestação mais criativa por parte dos alunos. 

 Ao considerarmos que “a entrada de um texto para a leitura em sala de aula responde a 

necessidades e provoca necessidades” (GERALDI, 1997, p. 188) propusemos, após a 

discussão oral, perguntas de leitura para que fossem respondidas por escrito (Apêndice C: 

sequência didática p. 3-4). Selecionamos para discussão as que proporcionaram mais 

diferenças nas respostas. 

   

Pergunta 1: As duas primeiras estrofes da letra da música narram uma história. Conte com 

suas palavras essa história: 

 

Figura 2 - Resposta do aluno A2: 

 
Fonte: caderno do aluno. 

 

Figura 3 - Resposta do aluno A14: 

 
Fonte: caderno do aluno. 

 

Figura 4 - Resposta do aluno A19: 
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Fonte: caderno do aluno. 

  

 Notamos que a pergunta 1 propicia oportunidades para que os alunos manifestem a 

compreensão do texto lido, pois, ao contar com as próprias palavras a história, o leitor 

necessita resumir o texto – habilidade necessária no processo de compreensão (MENEGASSI, 

1995). Os alunos A2 e A14 respondem de forma sintética com a cópia de trechos da letra da 

música, manifestando uma atitude reprodutiva e permanecendo no plano linear do texto, isto 

é, leem como se os elementos da natureza lua e mar realmente se apaixonassem.  

O aluno A19, por outro lado, realizou inferência, ou seja, leu e relacionou os 

personagens lua e mar como representação de seres humanos; fazendo uso da palavra 

“pessoa”, “[...] enfoca a obra com sua visão de mundo já formada, de seu ponto de vista, de 

suas posições” (BAKHTIN, 2011, p.378). Desse modo, traz para a sua resposta enunciados e 

experiências anteriores de leitura ou de vida, que abordam histórias de amor. Mesmo sem 

aprofundar sua ideia, A19 mostra indícios de responsividade ativa, na medida em que 

relaciona o texto com a realidade, expandindo-o e dando margens para a continuidade do 

diálogo.   

Na sequência da atividade, lemos a lenda “A lua e o mar a lenda”, de Cryz Lira, 

publicada em um blog, com objetivo de estabelecer relação entre a letra da música e a lenda, a 

perceber que ambos recuperam o relacionamento romântico entre os elementos da natureza, 

constituindo, assim, uma relação de intertextualidade, de diálogo entre textos.  Rojo (2004, p. 

6) aponta que as relações de intertextualidade, no nível temático, constituem em uma das 

capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto: “Ler um texto é colocá-lo 

em relação com outros textos já conhecidos, outros textos que estão tramados a este texto, 

outros textos que poderão dele resultar como réplicas ou respostas”.   

Para tanto, realizamos duas perguntas: na primeira (questão10), o leitor é instigado a 

comparar os dois textos, levantando as semelhanças e as diferenças; na seguinte (questão 11), 

faz o levantamento de elementos comuns nos dois textos. Vejamos as respostas dos mesmos 

alunos: A2, A14 e A19.  

 

Pergunta 10. Compare a letra da música “A lenda” com o texto “A lua e o mar, a lenda”. 

Quais as semelhanças e diferenças? 
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Figura 5 - Resposta do aluno A2: 

 
Fonte: Caderno do aluno. 

 

Figura 6 - Resposta do aluno A14: 

 
Fonte: Caderno do aluno. 

 

Figura 7- Resposta do aluno A19: 

 
Fonte: Caderno do aluno.  

 

 Na pergunta 10, “[...] para cada texto, o aluno deve fazer o levantamento de 

informações e da sua temática, produzindo, se possível, um resumo textual” (MENEGASSI, 

2010a, p. 45), para então, elencar semelhanças e diferenças. Notamos que A2 inferiu as 

semelhanças e as diferenças na medida em que apontou elementos implícitos no texto, ao 

dizer que na letra da música a personagem lua se apaixona pelo mar e na lenda o cria e que 

ambas são “histórias românticas”, “histórias de amor”. Assim, o aluno realiza a compreensão 

inferencial, pois com indicações deixadas no texto traz novos elementos, estabelecendo 

relação entre autor-texto-leitor.  

A14 aponta as semelhanças quanto à estrutura composicional dos textos, ao mencionar 

que são narrativos e baseados em fatos reais, reconhecendo o aspecto fantástico-maravilhoso 

e percebendo que elementos da natureza tenham atitudes típicas de seres humanos.  

 Na resposta de A19, o aluno mantém-se na superficialidade dos textos, ao apenas 

apontar semelhanças e diferenças quanto à estrutura textual, sem discutir os fatos 
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apresentados e sem interesse em dar continuidade ao diálogo com o texto. Para ele, ainda, a 

música não é texto, deixando subentendido que para o ser precisa apresentar-se somente em 

prosa.  

 Na questão 11, solicitamos os elementos comuns entre os textos, com o intuito de 

também contribuirmos para que o aluno estabeleça relação de intertextualidade, já que ao 

comparar textos “[...] o leitor está constantemente comparando informações de várias ordens, 

advindas do texto, de outros textos [...]”. Vejamos as respostas:  

 

 

Pergunta 11: Que elementos da letra da música há também no texto de Crys Lira? 

  

Figura 8 – Resposta do aluno A2: 

 
Fonte: caderno do aluno 

 

Figura 9 – Resposta do aluno A14: 

 Fonte: caderno do aluno 

 

Figura 10 – Resposta do aluno A19: 

 
Fonte: caderno do aluno 

 

 Percebemos que os alunos demonstram dificuldades de responder a pergunta, 

possivelmente porque esta não especifica que tipos de elementos deveriam ser levantados, o 

que nos leva a avaliar que a consigna poderia ser melhor elaborada, para direcionar o aluno a 

refletir sobre os elementos. Assim, o aluno A2 se refere à lenda e não cita a música, expondo 

sua resposta de modo incompleto; A14 sintetiza a resposta com termos amplos, sem 

evidenciar a compreensão do texto; da mesma forma, A19 cita elementos que estão no título 

do texto, sem adentar aos fatos narrados. 
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 Nessa perspectiva, vemos que tanto a pergunta 10 quanto a pergunta 11 propiciaram a 

identificação dos elementos superficiais do texto, sem desencadear ainda diálogo e réplicas 

críticas.  

Segundo a BNCC, o eixo leitura requer entre outras dimensões a ativação dos 

conhecimentos prévios e a criação de expectativa no leitor, por meio de “[...] (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, da forma e da função do texto), apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre gênero textual, suporte e universo temático [...]” (BRASIL, 

2017, p. 74). Em consonância com isso, desenvolvemos o “Módulo 1 – conhecendo o 

gênero”. Neste módulo, o objetivo era propiciar o conhecimento de uma lenda paranaense: a 

lenda das Cataratas do Iguaçu. Inicialmente, fomentamos os conhecimentos prévios sobre “As 

Cataratas do Iguaçu”, por meio da apresentação de um vídeo13 e de dois textos de divulgação 

científica: o primeiro14 explica sobre o porquê de ser uma das sete maravilhas do mundo e 

outro sobre informações científicas das cataratas15. Lemos os textos de divulgação científica 

com objetivo de recuperar o contexto de produção da imagem/som que aparece no vídeo, 

assim como de conhecer o que a ciência relata sobre o local e de explorarmos textos do 

campo das práticas de estudo e pesquisa (BRASIL, 2017) a fim de ampliarmos a participação 

do leitor na relação de sentidos entre os textos de diferentes gêneros. Esse trabalho com 

gêneros, de diferentes campos de atuação humana, buscou também instigar nos alunos a 

percepção de como um mesmo tema é tratado em diferentes esferas, desencadeando diferentes 

finalidades discursivas. Assim, o tema “Cataratas do Iguaçu”, no campo artístico literário 

(lendas e mitos), propicia o fruir, e no campo de estudo e pesquisa (texto de divulgação 

científica) propicia a aprendizagem da ciência.   

 

Excerto 2: Reconhecendo as Cataratas do Iguaçu. 

(Após assistirem ao vídeo os alunos responderam as questões) 

[...] 

P: Hoje nós vamos começar o Módulo 1 desse projeto que se chama “Conhecendo o 

gênero”, será então é ... um primeiro contato com uma certa lenda bem conhecida a nível 

Paraná. Primeiramente, nós iremos assistir a um vídeo, vamos discutir oralmente sobre esse 

                                                 
13

Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/BuQ7Krhj6b2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_aga

in. Acesso em 17 out. 2019. 
14  Disponível em: https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-sete-maravilhas-naturais-

mundo/. Acesso em 13 out. 2019. 
15 Disponível em: http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12. Acesso em 

25 out. 2019 

https://www.instagram.com/p/buq7krhj6b2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
https://www.instagram.com/p/buq7krhj6b2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-sete-maravilhas-naturais-mundo/
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-sete-maravilhas-naturais-mundo/
http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12
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vídeo, depois nós vamos partir para textos informativos. O que são textos informativos? 

(Silêncio dos alunos) São textos que trazem o conhecimento científico, para depois a gente a 

passar a ficção, para a narrativa que é a lenda das Cataratas do Iguaçu. Certo? 

Primeiro gostaria que vocês assistissem esse vídeo e depois discutimos calmamente sobre as 

questões: 

(Som de água, o vídeo é de uma das quedas d’água das Cataratas do Iguaçu) 

A pergunta é: que sensações, sentimentos o vídeo despertou em vocês? 

A24: Barulho  

A21: Me lembrou de coisas.  

A19: Me lembrou de quando eu fui lá nas Cataratas do Iguaçu. 

P: Ah! Quem mais já foi para as Cataratas? 

(Vários ao mesmo tempo): Eu! (Alguns levantaram a mão). 

A24: Me lembrou do jornal. 

A33: Eu não fui no Parque das Aves. 

P: Se você não foi até esse lugar, você sabe que lugar é esse? 

Juntos: Sim! 

P: Esse lugar todos sabem que são as Cataratas do Iguaçu, que é o nosso tema da aula de 

hoje.  

[...] 

P: Se você já esteve lá, que sensações o lugar provocou, quando você chegou até o parque 

que sensações você teve? 

A19: Eu fiquei curioso né, para saber o que que tinha lá embaixo e ansioso pra ver. 

A28: Meu pai pulou aquela grade lá, aí eu fiquei com medo que ele caí no rio.  

P: Pulou que grade?  

A28: A de proteção, pra tirar foto. 

P: Então, você teve que sensação? 

A28: De medo. 

[...] 

A20: Ah sei lá, cheguei lá, nós tava fazendo a trilha e fiquei tudo molhada e veio dali (aponta 

para a imagem projetada). 

[...] 

A3: Eu era bem pequena, fiquei com medo, um pouco assustada porque a água era bem 

funda, aí eu fiquei com medo. 

P: Quem foi, quando olharam a água, como se sentiram? 

(Inaudível falam ao mesmo tempo). 

A28: Eu fui num dia que tinha chovido, aí a água tava bem barrenta (faz cara de nojo). 

[...] 

 

 Como expõe o excerto 2, exploramos perguntas de leitura de aspectos multimodais do 

texto – o efeito sonoro da água no vídeo – e ativamos memórias e experiências dos que já 

haviam visitado o Parque Nacional. Assim, esses compartilharam sensações, sentimentos, 

valorações acerca dessas vivências: “medo”; “sentir-se molhado”; “medo e assustado”; 

“nojo”, este expresso pelo tom da voz e pela expressão facial. Nesse mesmo excerto, 

abordamos perguntas de pré-leitura, o que ocasionou respostas vivenciais, pois o vídeo foi a 

referência para a ativação dos conhecimentos prévios e da produção de respostas pessoais 

com base nas experiências vividas; dessa forma “[..] suas respostas não estão ligadas ao texto, 
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mas sim às experiências de sua vida pessoal, criando uma interpretação textual própria, com 

manifestações idiossincráticas” (MENEGASSI, 2010a, p. 181). Com isso, notamos que 

fomentar o conhecimento já sabido pelos alunos, contribuiu na compreensão do texto, pois “a 

relação valorativa do falante com o objeto do seu discurso (seja qual for esse objeto) também 

determina a escolha dos recursos lexicais, gramaticais do enunciado” (BAKHTIN, 2011, p. 

289). Elucida-se isso, na escolha das palavras, nas valorações dadas pelos alunos. 

 Como continuidade do módulo 1, propiciamos a leitura da lenda paranaense “Naipi e 

Tarobá – a Lenda das Cataratas do Iguaçu” (GUEDES, 1997). Primeiramente, antes da 

leitura, apresentamos a biografia do autor Hardy Guedes16, visto que “para interpretar um 

texto discursivamente, é preciso situá-lo” (ROJO, 2004, p. 6); dessa forma, ficamos 

conhecendo quem é o autor, sua posição social de escritor, músico, pesquisador da cultura 

indígena e que no Paraná adaptou e histórias indígenas com a finalidade de estimular o 

respeito a essa cultura. Fizemos, também, questionamentos prévios a fim de anteciparmos os 

conteúdos do texto “Naipi e Tarobá – a Lenda das Cataratas do Iguaçu” (GUEDES, 1997), a 

considerar que, para compreendermos um texto, é necessário relembrarmos, ativarmos 

conhecimentos já adquiridos, pois “o conhecimento não consiste apenas em uma coleção 

estática de conteúdos e experiências, mas também em habilidades para operar sobre tais 

conteúdos e utilizá-los na interação social” (KOCH, 2002, p. 37).  

Primeiramente, exploramos o título da lenda “Naipi e Tarobá – a lenda das Cataratas 

do Iguaçu”, com o intuito de levantarmos hipóteses de quem são os personagens ou a qual 

etnia pertencem. Depois, pedimos para que os alunos realizassem algumas predições sobre a 

temática do texto a partir do título. Após a leitura, checamos essas questões. Apresentamos 

também à classe o livro em que a lenda “Naipi e Tarobá – a lenda das Cataratas do Iguaçu” 

(GUEDES, 1997) foi publicada, assim como as condições de produção do livro e da coleção 

da qual ele faz parte: título, ilustrador, o formato do livro. De acordo com Rojo (2004), nesse 

tipo de atividade antes da leitura, “[...] o leitor levanta hipóteses tanto sobre o conteúdo como 

sobre a forma do texto [...]”. Assim, trata de uma estratégia para propiciar a leitura dialógica, 

visto que esta estratégia “[...] opera durante toda a leitura e é também responsável por uma 

velocidade maior no processamento do texto, pois o leitor não precisará estar preso a cada 

palavra do texto, podendo antecipar muito de seu conteúdo” (ROJO, 2004, p. 5).  

 

                                                 
16 Ver sequência didática p. 210.  
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Excerto 3: Levantamento de hipóteses 

P: O que vocês acham que são a Naipi e Tarobá? 

A17, A19: Índios. 

P: Indígenas. O termo correto são indígenas. 

A24: Oh professora tem aquela TV (referindo-se a canal) a TV Tarobá.  

A8: Aqui tem a TV Humaitá. 

P: Isso, então vocês acham que esses nomes são da cultura indígena? 

A24: Aqui tem o Guairacá. 

P: Sim, o Cacique Guairacá, então é uma hipótese, esses nomes pertencem ao imaginário 

indígena no Paraná. E além de indígenas o que mais vocês acham que eles são? Qual a 

relação entre os dois? Irmãos, casal, pai e filho? 

A1, A22: Um casal 

A21: Eles podem ser irmão. 

P: Casal ou irmãos, vamos ver. E de que assunto essa lenda vai tratar? 

A21: É... acho que sobre as Cataratas do Iguaçu. 

P: Sim, esse é o fato, mas o assunto, sobre o que vai tratar? 

A1: Da descoberta, de como ela (as Cataratas) criada. 

A21: De como ela surgiu. 

P: Que mais? O que você falou?  

A23: Um romance entre os dois. 

(A professora leu o texto) 

 

Ao defrontar-se com o título os alunos/leitores levantam hipótese de que os nomes 

“Naipi e Tarobá” são indígenas, por já interagirem com elementos e palavras dessa cultura no 

dia a dia, como também antecipam que a narrativa trata-se de um romance, com base em suas 

experiências anteriores de leitura de narrativas (Romeu e Julieta; A princesa e o sapo; dentre 

outras possibilidades) em que o título aponta os personagens que vivem uma história de amor. 

Assim, esse tipo de atividade é “[...] respaldada em conhecimentos arquivados na memória 

(sobre a língua, as coisas do mundo, outros textos, outro gêneros textuais [...]) e ativados na 

interação com o texto” (KOCH; ELIAS, 2008, p.13-14). Nesse sentido, “de imediato, a partir 

da leitura do título, o leitor já antecipa algumas previsões sobre o conteúdo do texto [...]” 

(MENEGASSI, 2010c, p. 44). 

No excerto 3, observamos a manifestação do dialogismo no levantamento de hipóteses 

e antecipações, visto que ao lerem o título da lenda os alunos relacionaram o nome dos 

personagens com a temática indígena, a demonstrar que o enunciado possui ecos de outros 

enunciados e que “um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele reflete e 

refrata uma outra” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2014, p.32).  

 Após a leitura da lenda, mostrei as ilustrações e as cores do livro. Ao nos depararmos 

com o texto visual, dialogamos com a lenda, confrontando com as imagens que tínhamos 

criado a respeito do texto, principalmente a respeito do personagem M’Boi. Nessas 
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discussões, chegamos à constatação de que a denominação para o mesmo personagem 

mitológico na região de Guarapuava é outra, “boitatá”. Dessa forma, a “percepção de outras 

linguagens (imagens, som, imagens em movimento, diagramas, gráficos, mapas etc.) como 

elementos constitutivos dos sentidos dos textos e não somente da linguagem verbal escrita” 

(ROJO, 2004, p. 6) contribuiu para a construção de sentidos do texto.    

O próximo excerto demonstra os diálogos na continuação da aula:  

 

Excerto 4: Continuação da aula  

(Enquanto a professora mostra as ilustrações) 

A24: Professora, o M’Boi é uma cobra? 

Vários alunos: É né! 

A1: Professora, por que que sempre em lenda é o amor que não dá certo? Sempre dá errado 

por causa do amor de alguém.  

P: É uma boa pergunta. Vamos ver se até o final da aula nós descobrimos o porquê que 

normalmente em lendas o tema é um amor que não dá certo, não se concretiza. 

Pois, bem as perguntas (a feitas antes da leitura) foram respondidas? Naipi e Tarobá são 

indígenas? 

Vários alunos: Sim. 

P: Da tribo? 

A1: Caingangue. 

P: São casal ou são irmãos como vocês falaram. 

Vários juntos: Casal  

P: Que assunto trata? 

A20: O amor 

A1: O amor que não se concretiza 

P: Mas deu certo ou não deu? 

A20: Deu sim. 

P: Deu certo de que maneira? 

A19: Ficaram juntos eternamente. 

P: Sim, ela como espuma das Cataratas e ele como as rochas. E como faz aquela espuma de 

água nas Cataratas? 

A20: Pela força que a água cai 

P: Segundo a lenda, quando a água encontra a rocha é o encontro dos dois por isso que é o 

Tupã deu um castigo ao M’Boi. No que o M’Boi se transformou? 

A20: Ele teve que junta com o outro rio. 

P: E o Iguaçu? 

A20: Foi pra um lugar tipo... 

A1: É, foi para aquele negócio que começa com X. 

P: Xaraés. E onde ficam os Xaraés? 

A1, A20 e A18: No Mato Grosso. 

P: Que é a região do ... 

A21: Pantanal 

A1: E povoou lá com sucuri 

[...] 
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 Notamos, no momento inicial do excerto, que os alunos envolvem-se na leitura, 

fazendo perguntas pertinentes ao texto trabalhado, trazendo ecos de enunciados anteriores 

(BAKHTIN, 2011), a dar seguimento   ao diálogo: "A24: professora, O M Boi é uma 

cobra?  Professora, por que que sempre em lenda é o amor que não dá certo? sempre dá 

errado por causa do amor de alguém". Mostramo-nos- interessados na pergunta, mas não a 

respondemos prontamente, incitando os alunos que monitorassem a compreensão e inferissem 

essa informação na continuidade da aula.  

Após, trabalhamos a estratégia de verificação. Para Menegassi (2010d, p.45), “a 

confirmação ou não das antecipações e das inferências realizadas se constrói no 

processamento da leitura do texto. É justamente a estratégia de verificação que mais controla 

a eficácia das estratégias escolhidas pelo leitor”. Assim, confirmamos ser um texto da 

temática indígena e tratar-se de uma história de amor.  

 Na sequência, propiciamos oralmente perguntas de localização de informações 

explícitas no texto – “Naipi e Tarobá são indígenas?”; “Da tribo?” – e perguntas de 

inferências – “[O amor] Mas deu certo ou não deu? (...)Deu certo de que maneira?”, a 

favorecer a compreensão da narrativa. Assim, a compreensão inferencial é observada pelas 

respostas de “A19: Ficaram juntos eternamente” e “A20: Pela força que a água cai”, as quais 

não são copiadas da superfície do texto, mas construídas pelos vínculos que o leitor estabelece 

entre o que está no texto e o que está subentendido. Há um jogo de contrapalavras, quando 

A20 e A19 – “Deu certo sim”; “Ficaram juntos eternamente” – discordam do A1 – quando 

este diz “O amor que não se concretiza” – para evidenciar que o amor dos personagens se 

concretizou, mas de um modo fantástico-maravilhoso, comprovado pela resposta do A19 ao 

usar o advérbio “eternamente”, referindo-se ao amor como algo sobrenatural, infinito. 

Verificamos, assim, que os alunos começam a estabelecer na prática da leitura relações 

dialógicas mais amplas com o texto e com os demais leitores. 

 No módulo 2, relembramos o conteúdo trabalhado anteriormente: elementos de 

narrativa, assim como trabalhamos as características da lenda, a partir de um texto didático de 

Costa-Hübes (2007) e de um verbete de dicionário, de Moisés (2004), com a intenção de que 

os alunos comparassem informações (ROJO, 2004) e obtivessem maior conhecimento acerca 

do gênero lenda. 

  

Excerto 5: Relembrando conteúdo e comparando informações: 

P: Então, nós lemos uma lenda e pensando na lenda, lenda é uma narrativa, certo? 

Vários: Sim 
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P: Tem toda aquela estrutura que estudamos trimestre passado: situação inicial, conflito, 

clímax, desfecho, personagens (protagonista, antagonista), tempo, espaço. Lembram disso? 

Vários: Sim 

P: Tudo isso tá na lenda também, claro de maneira mais resumida, mas tá lá. Mas qual a 

principal característica da lenda? A lenda segundo a Terezinha de Costa-Hübes ela é uma 

professora de Cascavel, da UNIOESTE, da região oeste (aqui a professora começa a ler o 

texto sobre as características da lenda produzido por COSTA-HÜBES, 2007)17.  

A24: Oh professora posso ler? 

P: Sim claro. 

(Nesse momento o aluno lê a parte das características principais). 

P: Tem também um teórico bem famoso que é o Massaud Moisés (li o texto: MOISÉS, 2004, 

p. 259) 

P: Resumindo, gente, a lenda sempre tem um fato real, verdadeiro por trás dessa narrativa, 

ou seja, o surgimento de um lugar, de uma planta, ou fato histórico. Especificamente essa das 

Cataratas é um fato histórico ou fenômeno? 

Ax: Um fenômeno. 

P: Qual fenômeno? 

A21: As Cataratas do Iguaçu 

P: A gente conheceu antes a parte científica. A gente leu que foi há milhões de anos, que teve 

a ruptura18enfim...claro que quando a lenda surgiu lá atrás, de boca em boca, as pessoas 

tinham esse conhecimento científico? 

A1, A24: Não 

P: Por isso, então que surgiam as lendas, para tentar dar uma explicação não científica do 

surgimento de algum lugar e de algo. Vamos ver (retoma texto de COSTA-HÜBES). A 

LENDA DAS Cataratas é um texto narrativo? 

Ax: Sim 

P: O personagem principal é revolucionário ou guerreiro? 

A1: Sim 

P: O Tarobá com certeza. Faz referência a ritos? 

A24: Um rito indígena. 

P: Qual rito? 

A21: O rito de ter que lutar por uma mulher. 

P: Isso, a questão de ter que disputar a noiva, esposa. Que mais? Costumes, a questão de 

pesca, caça. Certo? Que pescavam para sobreviver. E os deuses, que deuses aparecem ali? 

A1: O deus serpente 

A18: O M’Boi 

A21: O Tupã 

P: Os nomes são indígenas? 

Ax: Sim 

P: Tupã, Tarobá, Iguaçu...o que mais? 

A21: Naipi 

P: Tudo isso então, a gente conseguiu visualizar, verificar na lenda? 

Ax: Sim 

[...] 

                                                 
17 Texto também se encontra na sequência didática p.212. 

 Aqui a referimo-nos a leitura do texto do site: 18 

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12 

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12
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 Nesse excerto notamos o trabalho com diferentes habilidades: a de ativação de 

conhecimentos adquiridos e de comparação de informação (ROJO, 2004) de gêneros 

distintos: lenda, texto didático e verbete, habilidade essa, sugerida pela BNCC “analisar a 

circulação dos gêneros do discurso nos diferentes campos de atividade” (BRASIL, 2017, 

p.72).   No caso da sequência didática trabalhada na pesquisa, compreendemos que as 

relações entre gêneros discursivos pertencentes a campos distintos – lenda, texto didático, 

verbete – favorece uma melhor apropriação das características da lenda, uma vez que essa 

apresenta como aspecto basilar o fato de explicar de forma não científica o surgimento de um 

fenômeno.   

 No excerto 5, trabalhamos a leitura de forma dirigida, conduzimos a compreensão 

sobre o texto e os alunos como participantes apenas responderam às perguntas, sem 

oportunidade de demonstração de posicionamento e diálogo conosco e com o texto. Em 

situação de pesquisa-ação, há objetivos a serem alcançados; assim, para que os alunos se 

prendessem às questões que interessavam no momento da aula, ou seja, associassem o texto 

didático e o verbete de dicionário com a lenda “Naipi e Tarobá”, consideramos que a leitura 

dirigida seria a melhor estratégia.   

 Após trabalhamos uma atividade de leitura usando a estratégia de localização de 

informação (ROJO, 2004) com respostas mais centradas no texto. Assim, os alunos puderam 

elucidar algumas questões que não haviam ficado claro nas primeiras discussões orais – 

excertos 3, 4 e 5. 

 

Excerto 6: Reconhecendo informações. 

P: Vamos refletir oralmente, cada um levanta a mão, não precisa ter pressa (inaudível) 

P: Em que espaço ocorre a história retratada na lenda? 

A1: Cataratas do Iguaçu. 

A8: Na floresta 

A21: Numa aldeia 

A31: Num rio 

P: Qual rio? 

A31: Iguaçu 

P: No Rio Iguaçu! É um espaço que começa aqui em Curitiba e termina no oeste do Paraná? 

Sim, mas o espaço principal qual que é? 

A21: O rio Iguaçu 

P: Segundo o texto quem é M’Boi? 

A21: É um deus serpente. 

P: Além de ser deus serpente? 

A20: É Tupã. 

P: Não.  

A18: Ele é um boi. 

P: Não.  
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A21: Ele que comanda o Iguaçu 

P: Vamos ver lá no começo, então, voltem ao começo do texto. 

(pausa) 

P: Quem é o M’Boi? 

A29: É o M’Boitatá. 

P: Quem é o Boitatá? 

A17: É a cobra que gospe fogo. 

P: Se ele é o Boitatá, ele é o mito brasileiro Boitatá, que é a cobra que cospe fogo. 

[...] 

 

 

Verificamos que os alunos mostram dificuldades em perceber algumas informações 

presentes na linearidade no texto, nos fazendo sugerir a releitura do início do texto, a fim de 

localizar a informação não compreendida. Em virtude disso, o A29 localizou no texto a 

informação “M’Boi é M’Boitatá”, e ao proferi-la instigou o conhecimento dos colegas sobre o 

mito brasileiro identificada na fala do “A17: É a cobra que gospe fogo”. Ao relacionar o mito 

à lenda os participantes estabeleceram diálogo entre enunciados distintos, em conformidade 

ao que diz Rojo (2004, p. 6): “ler um texto é colocá-lo em relação a outros textos já 

conhecidos”.  

Na sequência da aula, as questões orais contemplaram o aprofundamento das 

informações textuais, a favorecer compreensão ativa do texto:   

 

Excerto 7: Ampliando a compreensão textual 

P: Por que M’Boi escolheu o rio Iguaçu? 

A31: Por ser diferentão. 

P: Por que diferente? Em que sentido? 

A8: Porque os outros rios desaguam no mar e ele desagua pra dentro. 

P: Para dentro, ou seja, para o oeste, para o interior do Paraná né! 

A20: E ele sobe os planaltos. 

P: Isso! Por isso que ele escolheu né gente. Segundo o texto ele era um rio do avesso, ou seja, 

ele nasce perto do Atlântico e vai para lá né (aponta em direção ao oeste). 

A17: E depois volta. 

P: Atualmente onde se localiza o Xaraés? 

A1: No Mato Grosso 

A8: No Pantanal. 

P: Isso, Pantanal no Mato Grosso (pausa). Explique o porquê de os Caingangues terem feito 

um trato com o deus-serpente: 

(Inaudível, pois falam vários ao mesmo tempo) 

P: Um de cada vez! 

A8: Porque tavam passando fome. 

A1: Porque eles estavam passando fome e queriam peixes, só que o ... o M’Boi não deixava 

eles pegarem peixe, mata peixe pra comerem.  

(Inaudível) 
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A21: Ah! Eles passavam fome porque ele espantava os peixes, virava as canoas, matava 

índios também.  

P: É também né! 

A21: E tinha que dar mulher para ele. 

[...]  

P: A próxima: Por que M’Boi escolheu justamente a Naipi? 

A1: Porque ela era muito bonita. 

A24: Porque se apaixonou por ela. 

A20: Porque ela era a mais linda de todas. 

[...] 

 

Para os pressupostos dialógicos, “os limites do enunciado concreto como unidade de 

comunicação discursiva são definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, 

alternância dos falantes” (BAKHTIN, 2011, p. 275, grifos do autor) e, nessa alternância no 

discurso, exige-se, na situação pedagógica, também uma mudança de atitude do professor, 

que passa a ser o mediador da construção dos sentidos. Assim, na leitura a nossa intervenção 

como docente no processo de construção de sentidos é de suma importância para que ocorra a 

alternância dos sujeitos do discurso e para que os sentidos sejam ampliados. Na resposta do 

A31, percebemos que o aluno ao dizer “diferentão” desencadeia uma possibilidade de 

continuidade ao diálogo.   Diante de nossa pergunta “P: Por que diferente? Em que sentido?”, 

outro aluno participa do diálogo trazendo novas informações “A8: Porque os outros 

desaguam no mar e ele desagua pra dentro”, o que promove nossa nova participação, 

explicando que a palavra dentro se refere à região oeste. 

Na leitura dialógica todos os participantes envolvidos no processo, trazem seus 

conhecimentos, seus enunciados, suas réplicas, porque o texto é a materialidade do discurso 

(BAKHTIN, 2011). Notamos que o aluno A20 não se contentou com a resposta docente e 

amplia a corrente de comunicação dialogal trazendo outro dado, geográfico “A20: Ele sobe os 

planaltos”. Resposta que foi aceita pela professora “P: Isso! Por isso que ele escolheu né 

gente. Segundo o texto ele era um rio do avesso, ou seja, ele nasce perto do Atlântico e vai 

para lá né”.  

Observamos que “cada enunciado é um elo na corrente complexa organizada de outros 

enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 272), na medida em que são incompletos e cada 

participante do diálogo coproduz sentidos. Outro exemplo disso é a resposta do A17 que 

completa “A17: E depois volta”, dando continuidade à corrente dialógica.  

Questionamos sobre “P: o porquê dos caingangues terem feito trato com o deus-

serpente”; A8 nos responde “Porque tavam passando fome”; em seguida o A1 confirma o que 

o colega respondeu e acrescenta novos dados “Porque eles estavam passando fome e queriam 
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peixes, só que o... o M’Boi não deixava eles pegarem os peixes pra comerem”. Salientamos, 

desse modo, que “[...] não se discute apenas a leitura de um ou de outro, mas sim os sentidos 

que ambos produzem juntos sobre o texto, uma vez que a situação comunicativa estabelecida 

na sala de aula conduz a esse procedimento” (MENEGASSI, 2010c, p. 176). A leitura, dessa 

forma, se torna um ato dialógico, na medida em que um discurso se coloca em relação a outro.  

Destacamos nos diálogos a informalidade das falas tanto nossa, com as expressões “né 

gente” e dos alunos “diferentão”, “tavam” marcas de oralidade que demonstram a 

proximidade entre os participantes da pesquisa que favorecem os elos dialógicos na situação 

da aula 

No mesmo módulo, propusemos uma Roda de leitura que tinha por objetivo a leitura 

em grupos de quatro alunos das lendas: “Curiaçu e a Gralha Azul - A lenda das Araucárias”, 

“Itacueretaba – A lenda de Vila Velha”, “Xakxó: Lenda do Fogo” e “Lenda do Sol e da Lua” 

(GUEDES, 1997) de acordo com roteiro sugerido: a) personagens envolvidos na história; b) 

fato ou fenômeno que dá origem a lenda; c) síntese do enredo e d) opiniões do grupo sobre a 

lenda.  

Por ser a parte com maiores dificuldades optamos em transcrever o trecho da opinião 

dos alunos ao texto:  

 

Excerto 8 (Roda de leitura):Lenda “Curiaçu e Gralha Azul” 

[...] 

P: Agora a última questão: opinião, comentários. Meninas o que vocês tem para falar dessa 

lenda. O que vocês acharam? 

A10 (representa grupo 1): A gente fica na dúvida se é verdade ou mentira. 

A28 (representa grupo2): Ele é bem fictício, e ... não é muita realidade. 

 

Nesse excerto é notório que os alunos ainda não compreenderam que o gênero lenda é 

fantástico-maravilhoso, ou seja, não fruem o texto literário (BRASIL, 2017) e não há 

aceitação do sobrenatural (TODOROV, 2004), o que mostra a necessidade de trabalharmos a 

leitura desse gênero em sala de aula.  

Percebemos que os alunos reconhecem sem dificuldades os elementos composicionais 

do gênero - personagens, fato gerador e a síntese – contudo, ao serem solicitadas opiniões 

sobre o texto, ficou claro que os participantes ainda estavam na linearidade; assim, não 

emitiram opiniões, críticas e questionamentos sobre o texto.  

 

Excerto 9 (Roda de leitura):Lenda “Itacueretaba – A lenda de Vila Velha” 

[...] 

P: Muito bem, opiniões, comentários dos grupos. 
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(A21 e A24 mesmo grupo) 

A21(representa grupo 3): É uma história bem interessante, assim ... se não fosse fictícia 

daria até para acreditar.  

A24(representa grupo 3): Tupã foi esperto! Se não fosse mentira dava pra nóis acreditar. 

P:Vocês do outro grupo. 

A16(representa grupo 4): É uma história bem mais calma, interessante. 

[...] 

 

Nesse trecho notamos ainda que os alunos também ficam no campo do real, sem fruir 

o texto, sem perceberem características fantástico-maravilhosas (TODOROV, 2004), assim, 

buscam uma verdade a ser comprovada – “daria até para acreditar”, não opinam sobre o 

conteúdo temático. Desse modo, permanecem na superficialidade do enredo, sem identificar 

que são histórias populares ligadas à imaginação, não identificando o sobrenatural como parte 

integrante do gênero e que os fatos e/ou fenômenos não são racionalizados.   

 

Excerto 10 (Roda de leitura): “Xakxó: Lenda do Fogo”  

[...]  

P: O que vocês acharam da lenda, o que tem a comentar? 

A17(representa grupo 4): Interessante, pois o fogo não era muito usado e hoje as pessoas 

não vivem sem ele. 

[...]  

A2: (representa grupo 5): Legal, que nem eles falaram da origem do fogo, agora a gente não 

consegue viver sem ele, hoje praticamente tudo pra comer a gente precisa do fogo.  

 

Notamos que A17 e A2 não citaram que a história retrata de maneira fantástico-

maravilhosa sobre a origem do estado e da cidade em que moram, também não mencionam 

elementos constituintes da lenda como o fato de Minarã representar um povo ou pensar na 

coletividade. Entretanto, buscam relacionar o texto com a realidade, agregando ao diálogo 

dados da contemporaneidade: “as pessoas não vivem sem ele” e na resposta do A2 “agora a 

gente não consegue viver sem ele”. Assim, os alunos retiram o elemento principal do texto, 

em torno do qual se desenvolve a narrativa e atribuem valorações a esse elemento, mostrando-

se em processo de desenvolvimento como leitores.  

 

Excerto 11(Roda de leitura): “Lenda do Sol e da Lua” 

[...] 

P: Comentários, opiniões... diga. 

A19(representa grupo 6): A gente achou que tipo que essa história uma lenda muito boa, tipo 

para indicar o nascimento do Sol e da lua. 

A20(representa grupo 7): E daí dá pra acreditar se é verdade ou não. 

[...]  

A15(representa grupo 7): Eles também no caso aconselham mais ou menos assim que a gente 

não desistir de procurar aquilo que a gente procura. 
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Percebemos no excerto 11 que os alunos dos grupos 6 e 7 ficam na linearidade do 

texto, ou seja, ainda continuam procurar veracidade nos fatos ocorridos na lenda, sem 

compreender suas características constitutivas. Já A15 compreende o texto e traz a sua 

opinião, frui o texto fazendo relações com sua vida.   

Após as atividades em grupos, propusemos uma conversa sobre todas as lendas lidas e 

ouvidas. Assim, os alunos puderam fazer perguntas, comentários a fim de manifestar a 

responsividade ativa, com contrapalavras e réplicas à leitura.  

 

Continuação Excerto 11:  

[...]  

P: Vocês perceberam que todas essas lendas tem algo em comum? 

Ax (vários alunos ao mesmo tempo): O Tupã! 

(inaudível)  

A20: Professora, dá pra perceber tipo assim, que o Tupã é tipo Zeus só que na mitologia 

indígena.  

 

Percebemos que A 20 constrói relações com outros discursos, o da mitologia grega. 

Assim, um discurso foi perpassado por outro discurso construindo a rede dialógica. Ao 

comparar um elemento da cultura indígena com o da grega demonstra que “as relações 

dialógicas (semânticas) entre toda a espécie de enunciados na comunicação discursiva. Dois 

enunciados quaisquer que sejam, se confrontados em um plano de sentido [...] acabam em 

relação dialógica” (BAKHTIN, 2011, p. 323). Dessa forma, o aluno estabeleceu relação 

dialógica entre “Tupã” e “Zeus”, na medida em que são deuses em cada cultura.  

Na sequência da atividade, no módulo 3, assistimos à Reportagem “Guarapuava, 200 

anos” 19  veiculada na Rede Paranaense de Comunicação, a qual tratou das lendas que 

permeiam o imaginário guarapuavano. Após assistirmos ao vídeo, conversamos a respeito da 

reportagem:  

 

 Excerto 12: Ampliando conhecimento – parte I 

P: Pessoal, após assistirmos à reportagem da RPC... que motivos levou a emissora a 

produzir o vídeo sobre as lendas guarapuavanas? 

A20: Duzentos anos de Guarapuava. 

P: Que será quando? 

                                                 
19  Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-

parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-

AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ. Acesso em 10 out. 2019. 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=iwar2rtbq-ayurxjai2i1kzvbtldi_rxwzupo_pd9vrwtt35xwyrznxv5bjtq
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=iwar2rtbq-ayurxjai2i1kzvbtldi_rxwzupo_pd9vrwtt35xwyrznxv5bjtq
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=iwar2rtbq-ayurxjai2i1kzvbtldi_rxwzupo_pd9vrwtt35xwyrznxv5bjtq
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A28: Dia 09 de dezembro. 

P: Isso, 09 de dezembro desse ano, por isso é feriado municipal porque nesse dia que foi 

instituída como cidade de Guarapuava. 

A28: Ah tem a praça 

P: Por isso que a praça em frente à Catedral se chama 09 de dezembro. 

[...]  

P: Que outros nomes já foram atribuídos a “Lagoa das Lágrimas”? 

A20: Lagoa dos padres 

A28: Lagoa do hospital 

P: Por que prevaleceu a denominação Lagoa das lágrimas? 

A21: Por causa da lenda. 

P: Por causa da lenda de quem? 

A1: Da esposa do cacique. 

P: Sobressaiu então a história imaginária, vejam que a parte real que é os padres e o 

hospital que é realmente lá, não se sobressaiu. O que se sobressaiu foi o imaginário. Certo? 

P: Segundo a reportagem quem profetizou a cobra com cabeça de dragão? 

Ax: João Maria 

A1: Ele não era o outro soldado que fugiu da guerra? 

P:  Dizem, que eles eram dois soldados que fugiram da Revolução Federalista, um foi 

decapitado que virou a lenda e o outro virou esse monge. O que seria esse monge, profeta 

João Maria? Não é algo reconhecido por nenhuma igreja, mas era um andarilho, que andava 

benzendo, fazendo profecias né?  

A1: Tipo, onde ele ia nos lugares onde não chovia, ele fazia algo que fazia chover. 

P: Para quem já foi ao Parque do Jordão, lá tem uma capela que dizem que João Maria fez 

surgir a nascente. Então, era um andarilho que passava pelas cidades fazendo que brotasse 

água ou fazia chover, ele quem profetizou a cobra...  

[...] 

 

Ao lermos e assistirmos à reportagem, as histórias ficaram mais próximas dos alunos, 

pois conseguiram visualizar os lugares, os quais são citados nas lendas guarapuavanas: Lagoa 

da Lágrimas, Capela do degolado, Ferrovia, Capela São João Maria.  

As primeiras perguntas transcritas no excerto 12 foram desenvolvidas com o objetivo 

de levantarmos as condições de produção do texto lido/assistido: quem fala (a emissora), para 

quem (telespectadores de Guarapuava), com que finalidade (comemorar 200 anos da cidade), 

elementos que corroboram para o desenvolvimento do diálogo do aluno com o texto e com 

outros sujeitos.  

 Em seguida, apresentamos questões de compreensão textual inferencial cujas respostas 

não estavam explícitas, requisitando do aluno-leitor “uma atitude responsiva” (ANGELO; 

MENEGASSI, 2011, p. 218). Desse modo, diante do questionamento o sujeito reflete e 

apresenta uma resposta, com contrapalavra. Isso é notório quando perguntamos “Por que 

prevaleceu a denominação Lagoa das lágrimas?” e o aluno diz “A21: Por causa da lenda”. A 

réplica é exposta no diálogo sobre o João Maria, pois nesse momento da aula os alunos 

trouxeram informações extratextuais, conhecimentos seus sobre o monge.  
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Outras réplicas são expostas no diálogo sobre o João Maria, pois nesse momento da 

aula os alunos trouxeram informações extratextuais, conhecimentos seus sobre o monge A1 

questiona “Ele não era o outro soldado que fugiu da guerra?”, o que nos instiga a resposta 

ativa e novos comentários de A1 “Tipo, onde ele ia nos lugares onde não chovia, ele fazia 

algo que fazia chover”, informações essas que estão no extratexto, na memória coletiva e na 

literatura popular dos guarapuavanos, evidenciando que “[...] o texto literário em sua dupla 

capacidade de inventar e inventariar a memória [...] (RAMOS, 2011, p. 97), estabelece 

diálogo com o texto, já que se constitui na relação autor-texto-leitor e com o contexto no qual 

estavam inseridos.  

 Após estabelecida a interação com o vídeo/reportagem, questionamos o aluno para que 

respondesse ativamente ao texto, à palavra do outro, ou seja, exteriorizasse a compreensão 

responsiva ativa.  

 

Excerto 13: Ampliando conhecimento -  parte II 

[...]  

P: Segundo a lenda, quando o primeiro trem chegasse a Guarapuava a serpente acordaria. 

Observe as imagens (fotos vinculadas no Jornal Ágora). O primeiro trem chegou em 1954 e o 

animal não despertou. Outra coisa que esqueci de perguntar, porque ele tem esse nome 

(refere-se a cobra com cabeça de dragão)? 

A17: Para assustar as criancinhas (risos) 

P: Assustar por quê? O que esses animais despertam nas pessoas? 

A20: Medo 

A24: É pra negada não entrar na lagoa 

P: Cabeça de dragão, o dragão nas histórias imaginárias... vocês sabem que dragão é uma 

figura imaginária, são figuras mitológicas que estudamos trimestre passado (refere-se a 

conteúdo do 1º trimestre) que fazem parte do imaginário mundial: dragão, sereia, 

unicórnio... 

A17: Pégaso  

P: Pessoal, nas histórias que lemos, que vocês conhecem, o que está relacionada à figura do 

dragão? 

A1: Fogo 

A28: Destruição 

A20: Medo 

A17: Morte 

[...] 

 

Nesse trecho da aula é perceptível que a compreensão ativa do texto começa a 

desenvolver. Assim, nesse trecho vemos opiniões criativas como a do aluno A17 que 

respondeu ativamente e ironicamente “Para assustar as criancinhas”, possivelmente 

recuperando discursos e histórias da época de seus pais e avós que objetivavam controlar e 

assustar as crianças. Na fala dos alunos A1, A28, A20 e A17 percebemos que o enunciado 
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proferido por eles é perpassado por outros, na medida em que trazem conhecimento 

individuais “fogo”, “destruição”, “medo” e “morte”, para o texto em discussão. O sentido, 

dessa forma, é construído com elementos intra e extratextuais.   

Para expandir a responsividade ativa apresentamos um trecho de uma publicação da 

rede social facebook intitulada “Guarapuava histórica”, a qual compartilha informações e 

fotos da história da cidade e também do jornal Ágora da UNICENTRO.  

 

Excerto 14: Ampliando conhecimento – parte IV 

[...] 

P: Agora vamos ver as imagens, são imagens reais eu tirei da página do facebook 

“Guarapuava histórica” e da página do jornal Ágora. Diz assim “Para a doutora em 

história, Silvia Gomes Bento de Mello a chegada do trem na cidade estava ligada ao 

processo de modernização da cidade. Houve protestos de carroceiros (que é a imagem da 

direita) contra a construção da ferrovia. O trecho da ferrovia em Guarapuava começou a ser 

construída em 1920 e foi inaugurada (34 anos depois) em 1954.” A primeira foto é o dia em 

que as pessoas se reuniram ali na região onde hoje é o Bairro dos Estados, no dia 28 de 

dezembro de 1954 que foi a inauguração dessa ferrovia, trem de carga, como é hoje. A 

imagem da direita os carroceiros, que é o que? Aquelas carroças puxada a cavalo. Eles 

tinham medo de que será?  

A20: Da serpente com cabeça de dragão. 

A21: Não, de ficar sem serviço por causa do trem. 

P: Isso, muito bem! Com a chegada do trem o que eles (carroceiros) perderiam? 

A20: O trabalho  

P: isso, o trabalho gente! Então, o medo era medo da cobra? 

(Fazem sinal com a cabeça que não) 

P: Não, era medo de perder o emprego. (referindo-se ao suposto pensamento dos 

carroceiros) “O trem vai trazer modernização? Nossa! Mas nós vamos ficar desempregado!” 

Então a partir desse medo que se criou o outro medo que está ligado à cobra com cabeça de 

dragão. Agora vamos conversar a respeito desses textos lidos até aqui. Por que foi escolhida 

uma serpente com cabeça de dragão? A que estão ligadas as características do animal? 

A1: Deixar mais com medo da serpente. 

A20: Destruição 

A24: Cobra já é um animal perigoso, imagine uma cobra gigante e com cabeça de dragão! 

P: Por que foi atribuído ao primeiro trem o aspecto de despertador da serpente? 

A20: Por causo do barulho. 

P: O que o trem traria? 

A29: Modernização  

P: Que fato histórico, vamos ver se vocês guardaram. Qual fato histórico, real, está ligado à 

morte do soldado que tem a capela?  

A21: Revolução (pausa) Federalista 

P: Em sua opinião o soldado era inocente? Quem acha que ele era inocente? 

A24: Ele só queria dar um mijão (risos) 

P: Por que vocês acham que ele era inocente. 

A21: Ele poderia ter se perdido da tropa 
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A1: Ele não queria matar as pessoas e também não queria morrer. 

P: Por que você acha que foi lhe dado a característica de “santo”? 

A28: Porque ele morreu inocente 

A24: Foi uma morte injusta 

A28: Foi punido injustamente 

A16: Acredito que depois que ele morreu, acredito que no lugar que ele foi enterrado 

começou acontecer milagres. 

A1: Por causa que na vida dele não queria fazer nenhum mal, porque ele perdeu a vida dele e 

continua fazendo o bem mesmo depois da morte. 

[...] 

P: Qual foi a exigência dos federalistas para que deixassem a cidade de Guarapuava? 

Ax (Vários ao mesmo tempo): Um baile! 

P: Um baile, muito bem. Um baile que tivesse o quê? 

Ax(Vários): Bonitas! 

P: Bonitas e... 

A28: Solteiras 

P:Por que segundo depoimento da historiadora diz que eles fugiram? 

A32: Eram feias 

P: Será que realmente eram feias? O que elas eram? 

Ax: Casadas 

P: Casadas, comprometidas. Na época o casamento era super respeitado. Então foi uma 

“desculpinha” igual na história da raposa e as uvas (referindo-se a fábula lida no trimestre 

anterior) “Ah estão verdes!”. É nada! Eles não podiam ter relacionamentos com aquelas 

moças casadas.  

A1: Professora deixa te perguntar um negócio: o degolado foi o único que morreu pelas 

tropas do Juca Tigre? 

P: Não, muito mais. Tem outras histórias na região, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina... 

[...]  

 

Nesse excerto percebemos que há desenvolvimento na compreensão na medida em 

que os alunos-leitores agem no discurso no outro, produzindo enunciados de modo criativo, se 

apropriam do ser fantástico sem questionar a veracidade, há “aceitação do sobrenatural” 

(TODOROV, 2007, p.29). Assim, o aluno/interlocutor produz réplica ao texto lido, como se 

nota na fala do A1 “Deixar mais com medo da serpente” e do A20: “Destruição”. Já a frase 

dita pelo A24, notamos a responsividade ativa, de modo que opinou sobre o assunto “Cobra 

já é um animal perigoso, imagine uma cobra gigante e com cabeça de dragão!”. Dessa 

forma, o aluno apreendeu o discurso no doutro e se posicionou a respeito do animal. Ao 

trazerem elementos extratextuais e opiniões ao texto, produziram a compreensão responsiva 

ativa, pois o sujeito leitor tornou-se ativo perante o texto, valorando-o e ratificando que “o 

índice de valor é interindividual” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 46).  

No excerto 14, é notório que os alunos participam mais ativamente no diálogo com o 

texto e com os outros – alunos e professora. Dessa forma, a dialogicidade começa a se 

constituir de modo mais visível. Constatamos, ainda, que os alunos começam a apreender a 
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estrutura composicional da lenda, a qual se baseia em um fato real ou histórico, com aspectos 

maravilhosos e sobre-humanos.  

A exemplo disso são as respostas dos alunos A21 “Revolução Federalista” e A1 “Por 

causa que na vida dele não queria fazer nenhum mal, porque ele perdeu a vida dele e 

continua fazendo o bem mesmo depois da morte”. Na primeira fala há a compreensão do fato 

histórico presente na lenda, fato esse de primordial importância na temática do gênero. Já na 

fala do A1 há a compreensão responsiva ativa na medida em que interage com o texto, aceita 

o sobrenatural (fazer o bem após a morte) e opina “não queria fazer nenhum mal”. 

Percebemos nessa fala do aluno/leitor a valoração ligada ao contexto, na medida em que o 

aluno profere seu juízo de valor, relacionando-o com o seu contexto histórico, assim, o 

discurso valorativo “[...] determina a própria seleção do material e a forma do todo verbal” 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1976, p. 7), isso imbricado no contexto extraverbal do locutor.  

Nesse trecho também houve assimilação dos aspectos linguísticos e discursivos na 

proporção em que concordam com a inocência do soldado. Isso é notável nas falas de A21 e 

A1. O primeiro argumenta que “Ele poderia ter se perdido da tropa”, assim cria uma 

contrapalavra ao texto. O outro aluno declara sua posição diante da execução do soldado “ele 

não queria matar as pessoas e também não queria morrer”. Nessas falas notamos uma das 

características do enunciado: a expressividade (BAKHTIN, 2011), pois ao enunciar sua 

opinião há a expressão de valor em relação à inocência do soldado, o que demonstra que “[...] 

o juízo de valor, só pode ser realizado pelo falante em seu enunciado concreto” (BAKHTIN, 

2011, p. 290). Já na fala do A24, “Ele só queria dar um mijão”, demonstra pelo uso da 

palavra “mijão” a informalidade e também humor no ato da enunciação. Desse modo, 

observa-se que “[...] um determinado enunciado, pode assumir um tom irônico ou 

amargamente sarcástico” (BAKHTIN, 2011, p. 290), tom valorativo esse confirmado na outra 

fala do mesmo aluno “Foi uma morte injusta”. O humor no enunciado do A24 é 

compreendido pelos demais já que riram após sua fala, ratificando que “quando exprimimos 

os nossos sentimentos, damos muitas vezes a palavra que veio à mente por acaso uma 

entoação expressiva e profunda” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2014, p. 139).  

No excerto percebemos também que o discurso foi perpassado por outros discursos, 

assim, a um fato histórico e político atravessou-se discurso religioso, o que se deu pela 

pergunta “Por que você acha que foi lhe dado a característica de “santo”?” 

Para essa pergunta, obtivemos as seguintes respostas:  A28 “Porque ele morreu 

inocente”; A24 “Foi uma morte injusta”; A28 “Foi punido injustamente” e A16 “Acredito 

que depois que ele morreu, acredito que no lugar que ele foi enterrado começou acontecer 
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milagres.”. Portanto, há relação entre santo com inocência, injustiça e milagres, elementos 

comuns ao discurso religioso. Isso constitui o que Rojo (2004, p. 6) chama de percepções de 

relações de interdiscursividade, no nível discursivo: “perceber um discurso é colocá-lo em 

relação com outros discursos já conhecidos, que estão tramados a este discurso”.    

Na continuidade das atividades do projeto desenvolvemos um trabalho com 

fotografias para, em seguida, visitarmos com o senhor Marcio de Sequeira, assessor da 

Secretaria Municipal de Turismo, a “Rota histórica” de Guarapuava, a fim de produzirmos um 

texto imagem – fotografia dos lugares visitados.  

A atividade de leitura do texto multissemiótico – fotografia teve como embasamento a 

BNCC (BRASIL, 2017) em que a prática de linguagem na contemporaneidade não se 

restringe à oralidade e à escrita, mas também envolve produzir e ler textos multissemióticos e 

multimidiáticos, os quais são aparatos para a produção de réplicas e interação social. Com 

objetivo de desenvolver a compreensão responsiva analisamos o “[...] conteúdo e tratamento 

dado” (DI CAMARGO, 2010, p. 93) ao texto imagético, pois a multiplicidade de linguagens 

possibilita a compreensão  pelo sujeito-leitor da sociedade em que está inserido.  

Para tanto, disponibilizamos para cada aluno fotografias (Apêndice D) impressas do 

Parque São Francisco da Esperança, dos monumentos do Cacique Guairacá e do 

expedicionário Diogo Pinto Azevedo Portugal, lugares que fazem parte do cotidiano 

guarapuavano, já que são enunciado-imagem e lugar de memória (VENTURINI, 2009, 

p.128). Para orientarmos a análise das fotografias, disponibilizamos perguntas as quais foram 

respondidas em casa e compartilhadas em sala de aula.   

 

Pergunta 1: Observe as imagens a seguir: 

a) Quais você conhece? 

b) Quais você já visitou? 

Pergunta 2: O que você sabe sobre elas? 

Pergunta 3: Você sabe de alguma lenda que envolve um dos lugares e pessoas retratadas? Se 

sim, compartilhe-a com seus colegas. 

 

 

Figura 11 - Resposta aluno A2: 
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Fonte: Caderno do aluno 

 

 

Figura 12 - Resposta do aluno A14: 

 
Fonte: Caderno do aluno 
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Figura 13 -  Resposta do aluno A21: 

 
Fonte: Caderno do aluno. 

 

Notamos que os alunos reconhecem os lugares e já os visitaram. No entanto, 

observamos as diferenças ao se referirem ao mesmo monumento: A2 usa as palavras “Casique 

e Diogo” e o A21 “Cavalo e índio”, o que pode ser interpretado como entoação valorativa, 

pois “toda palavra usada na fala real possui não apenas tema e significação no sentido 

objetivo, de conteúdo, desses termos, mas também um acento de valor ou apreciativo [...]” 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 137, grifo dos autores). Assim, o A2 usa substantivos 

próprios, especificando-os, enquanto o A21 usa os substantivos comuns “cavalo e índio” 

generalizando-os. Isso demonstra que o A2 conhece mais profundamente o extraverbal e para 

ele há sentido na imagem, enquanto para o A21 é um monumento desconhecido.  

Dessa forma, para o A2 há valoração de notoriedade aos personagens no monumento, 

ratificado na resposta da questão 3 “sim, rotatória do cavalo, São Francisco e trevo do índio”, 

demonstrando que o juízo de valor à imagem é de um lugar de memória (VENTURINI, 2009, 

p. 66), confirmado pelo A14 “Não sei muita coisa, sei que as duas estátuas foram heróis[...]” 

e pelo A21 “sei que os dois já existiam”. Com isso, observamos que “toda enunciação 

compreende antes de mais nada uma orientação apreciativa. É por isso que na enunciação 

viva, cada elemento contém ao mesmo tempo um sentido e uma apreciação” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2014, p. 140, grifos dos autores).  

Já na questão 4 do Módulo 3, “Ampliando conhecimento”, abordamos as dimensões 

das multissemioses da fotografia, com a intenção de interpretarmos e analisarmos os 

múltiplos significados que essas podem apresentar. Conforme Bakhtin (2011):  
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A obra, assim como a réplica do diálogo, está disposta a resposta do 

outro (dos outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode 

assumir diferentes formas: influência educativa sobre os leitores, 

sobre suas convicções, respostas críticas, influência sobre seguidores e 

continuadores (BAKHTIN, 2011, p. 279). 

 

Dessa forma, ao ler as fotos o leitor analisa as condições de produção e a 

intencionalidade de quem as produziu e produz para essas diferentes formas de compreensão. 

Nessa perspectiva, a questão 4 visava sobretudo a identificar elementos primordiais em uma 

fotografia: posição, cor, horário de captação.  

 

Pergunta 4: Observe como as fotos foram tiradas: 

a) Na imagem 1, a câmera foi posicionada de baixo para cima. Há, também, um fundo azul. 

Esses aspectos valorizam a foto? Explique. 

b) Na imagem 2, a posição da câmera é diferente da imagem 1? Explique. 

c) Na imagem 2, o fundo e o horário da captação da imagem são diferentes? Justifique como 

é possível verificar isso. 

d) A imagem 3, trata-se de um rio. Por estar rodeado de vegetação que clima é criado na 

imagem? 

e) Na imagem 3, explique por que o salto parece pequeno? Qual a diferença de foco em 

relação às outras duas imagens? 

O Quadro 4 sintetiza algumas respostas dadas pelos alunos: 

 

Quadro 4: Lendo imagens 

Questão Respostas 

a) Na imagem 1, a câmera foi posicionada de 

baixo para cima. Há, também, um fundo azul.  

Esses aspectos valorizam a foto? Explique. 

“A2: Sim, valorizou o monumento.” 

“A14: Sim, pois assim dá destaque a estátua.” 

“A19: Sim, pois aí parece que ele está ali.” 

“A21: Sim, porque destaca o monumento.” 

b) Na imagem 2, a posição da câmera é 

diferente da imagem 1? Explique. 

“A2: Sim, uma foto de baixo para cima.” 

“A14: Sim. A imagem 2 já está reto diferente 

da imagem 1, que foi tirada de baixo para 

cima.” 

“A19: Sim, muda o angulo.” 

“A21: Sim, uma foi de outro ângulo.” 
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c) Na imagem 2, o fundo e o horário da 

captação da imagem são diferentes? Justifique 

como é possível verificar isso. 

“A2: Sim, uma ao meio dia e outra a tarde.” 

“A14: Sim, por causa da claridade, as nuvens 

e a cor do céu.” 

“A19: Sim, através da luz do sol que está 

refletindo.” 

“A21: sim, uma foi tirada no começo da tarde 

e a outra no fim da tarde, se percebe pois uma 

foto é mais clara e a outra mais escura.” 

d) A imagem 3, trata-se de um rio. Por estar 

rodeado de vegetação que clima é criado na 

imagem? 

“A2: um clima de natureza e ar puro.” 

“A14: Fresco e arejado.” 

“A19: Que é um ponto difícil de se encontrar 

e de visitar, e também porque é uma coisa 

inexplicavel por tanta beleza.” 

“A21: De natureza, ar livre, clima arejado.” 

e) Na imagem 3, explique por que o salto 

parece pequeno? Qual a diferença de foco em 

relação às outras duas imagens? 

“A2: Pelo ângulo que parece ser pequena, o 

ângulos de todas as fotos.” 

“A14: Por causa da distância de onde a foto 

foi tirada e pela posição da câmera.” 

“A19: Que está sendo fotografada de longe e 

nas outras duas de perto.” 

“A21: Porque foi tirada de longa distância. 

Foca mais na cachoeira que na montanha.” 

 
Fonte: Organizado pela pesquisadora. 

  

É perceptível que a imagem é um enunciado não verbal, mas é um enunciado 

carregado de significados sociais, históricos, culturais e ideológicos. Para a BNCC (BRASIL, 

2017), ler imagens possibilita ao aluno-leitor ter contato e compreender diferentes formas de 

expressão e de linguagens, pois a “leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido 

mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas” 

(BRASIL, 2017, p. 72). Analisando as respostas dos alunos notamos que a primeira pergunta 

- “Na imagem 1, a câmera foi posicionada de baixo para cima. Há, também, um fundo azul. 

Esses aspectos valorizam a foto? Explique” – mesma sendo direcionada, contribuiu para que 

os alunos percebessem a importância da posição da câmera e da imagem de fundo para 

valorizar o monumento, dando-lhe destaque e um aspecto de realidade.  

 Na questão 4b “Na imagem 2, a posição da câmera é diferente da imagem 1? 

Explique”, observamos que os alunos destacam nas respostas apenas sobre o ângulo da 
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fotografia, sem inferir as relações entre a mudança de ângulo e a intencionalidade dessa 

mudança.  

Com a questão 4c “Na imagem 1 e 2, o fundo e o horário da captação da imagem são 

diferentes? Justifique como é possível verificar isso” o objetivo era de motivarmos a 

compreensão inferencial extratextual, na qual “[...] o leitor articula informações do texto com 

informações de seus conhecimentos prévios a respeito do tema tratado [...]” (MENEGASSI, 

2010, p. 48). Ao ter a percepção do horário em que as fotos foram tiradas, os alunos 

compreenderam que o momento da captação da imagem fazia parte da construção do sentido 

da fotografia. Com isso estabeleceu-se relação entre produtor do texto, o texto e o leitor, o 

qual agregou à leitura da imagem o seu conhecimento de mundo (sobre a luz solar que a cada 

momento do dia é diferente, assim como a tonalidade da luz refletida na imagem e a variação 

do aspecto do céu ao longo do dia).   

Para a questão 4d “A imagem 3, trata-se de um rio. Por estar rodeado de vegetação 

que clima é criado na imagem?”, solicitamos a produção de inferência local (ROJO, 2004), 

de modo a instigarmos no leitor a produção de novos significados para a imagem de natureza, 

rio, cachoeira. No entanto, ao usarmos a palavra “clima” geramos diferentes compreensões: o 

A19 compreendeu “que é um ponto difícil de se encontrar e de visitar, e também porque é 

uma coisa inexplicável por tanta beleza”, valorizando, dessa forma, o ambiente; já os alunos 

A2, A14 e A21 tiveram outra compreensão, produzindo sentido relacionado a fator 

atmosférico e meteorológico, aspectos observados pelo uso das expressões “ar puro”, “fresco” 

e “clima arejado”. Com isso, a expressão “clima” é visto pelos alunos com diferentes 

sentidos, enquanto A19 analisa a condição do ambiente fotografado, os outros – A2, A14, 

A21 – tratam das condições meteorológicas e atmosféricas. 

 As condições de produção das imagens foram exploradas na questão 4e “e) Na 

imagem 3, explique por que o salto parece pequeno? Qual a diferença de foco em relação às 

outras duas imagens?”, situando os leitores em relação à finalidade da foto e levando-os a 

inferir que a posição do fotógrafo influencia diretamente na produção da imagem. Dessa 

forma, percebem a interação entre o autor da imagem, o local e o leitor na medida em que:  

 

[...] ver algo significa estabelecer um diálogo com o que se observa; 

pois nada tem sua existência afirmada de maneira independente e 

isolada. Os objetos, as pessoas e os contextos se definem pela 

interação que estabelecem com os sujeitos que os significam (DI 

CAMARGO, 2010, p. 95).  
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A leitura das fotografias de lugares que traziam significações para os participantes 

contribuiu para que os alunos percebessem elementos explícitos e implícitos que formam o 

texto não-verbal, como também para que estabelecessem relações entre as imagens e os textos 

lidos nas aulas anteriores. Na imagem 1, o personagem em foco é o cacique Guairacá, pois é 

uma fotografia do monumento em sua homenagem em uma das principais avenidas da cidade, 

o qual estabelece relação de intertextualidade com um dos textos trabalhados “Lenda das 

Lagoas das Lágrimas”. A imagem 2 é do Tenente Diogo Pinto de Azevedo Portugal, um dos 

primeiros desbravadores do lugar que hoje é Guarapuava. O monumento em sua homenagem 

liga duas principais avenidas da cidade, a Sebastião Camargo Ribas com a Avenida Manoel 

Ribas. Monumento este, inaugurado no dia 17 de junho 2010, quando se comemoraram os 

duzentos anos da chegada dos brancos na cidade, os quais vieram com objetivo de catequizar 

os indígenas. A imagem 3, o Salto São Francisco da Esperança, está localizada na divisa entre 

três municípios: Guarapuava, Turvo e Prudentópolis. Em Guarapuava, fica no território do 

Distrito Guairacá, por isso a escolha desta cachoeira, já que os alunos poderiam estabelecer 

relações entre as três imagens.  

Para tanto, observamos nas respostas da questão 4e que há outras formas de expressão 

e as ferramentas possíveis para produzir um texto visual, como ângulo, posição do fotógrafo, 

foco, o que permitiu ao aluno A2 perceber a intencionalidade do autor da foto que “foca mais 

na cachoeira do que na montanha”.  

No módulo 4 “Construindo intertextualidade – parte 1 Mito na lenda” desenvolvemos 

atividades baseadas nos textos: “A lenda da Lagoa das Lágrimas” (TURCO, 2010); 

“Guairacá, o lobo dos Campos e das Águas” (KRÜGER, 2007), “Qual a razão da estátua de 

Guairacá (MARCONDES, 2010)” e a imagem do monumento de Guairacá (Arquivo pessoal 

da pesquisadora)20, com o objetivo de os alunos estabelecerem relações dialógicas entre os 

textos, já que “[...] deve-se chamar intertextualidade apenas as relações dialógicas 

materializadas em textos” (FIORIN, 2019, p. 58) e de identificarem se o indígena Guairacá 

foi herói e/ou mito, adquirindo maior conhecimento do gênero.  

Por serem questões longas escolhemos inserí-las em anexo (Anexo 6) e aqui 

colocarmos as perguntas e subtraímos trechos dos textos lidos:  

 

                                                 
20 Ver sequência didática (Apêndice C) Módulo 4 “Módulo 4: construindo intertextualidade – parte 1 – mito na 

lenda, p.227” 
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1. a) Como Silvino Antonio Turco trabalhou os dados históricos na lenda? Ou seja, como 

inseriu os dados reais em fictícios?  

2. A lenda “é um gênero textual em que fato histórico se amplia e sofre transformações a 

partir do imaginário popular” (MOISÉS 2004). Qual fato histórico está presente na lenda da 

Lagoa das Lágrimas? Como você percebeu isto? 

3. De acordo com os textos informativos lidos, Guairacá pode ser considerado um herói? 

Explique.  

4. “Os mitos constituem uma forma de transmitir ensinamentos, como valores, práticas 

sociais e comportamentos, para a própria cultura em que se originam” (SILVA, 2000). Com 

base nos estudos, textos e vídeos, Guairacá pode ser considerado um mito? Justifique. 

5. Observe o modo como a foto foi tirada, o que ressalta em relação a Guairacá? 

6. O que a inscrição nas placas apresenta? 

7. Você concorda com a inscrição da foto que diz “Cacique Guairacá: líder do Paraná e do 

Brasil”? Explique. 

 

 

Diante da pergunta “Como Silvino Antonio Turco trabalhou os dados históricos na 

lenda? Ou seja, como inseriu os dados reais em fictícios?”, os alunos agregam ao sentido do 

texto termos comuns ao contexto escolar oficial: “A2: Pela intertextualidade e ficção”, “A14: 

Por causa da imaginação dele, da intertextualidade, maneira implícita”. Ao usarem as 

expressões “intertextualidade” e “implícita”, percebemos que o enunciado desses alunos foi 

atravessado pelo discurso oficial, pois são termos comumente usados na Prova Paraná21, 

realizada pelos alunos no primeiro semestre.   

Na questão 2, “Qual fato histórico está presente na lenda da Lagoa das Lágrimas? 

Como você percebeu isto?”, a capacidade desenvolvida foi a de “percepção de relações de 

intertextualidade” (ROJO, 2004, p. 6), pois ao lerem a lenda, os alunos perceberam traços de 

outros textos lidos, na disciplina de história. Identificaram na frase “inimigos vindo do 

poente” que se tratava de espanhóis, especialmente nas respostas apresentadas pelos alunos 

A2, A14, A19. Assim, os alunos estabeleceram intertextualidade entre o contexto da lenda 

com o contexto histórico.  

Na pergunta 3, ao serem instigados a refletir sobre o personagem principal: “Guairacá 

pode ser considerado um herói”, A2, A14 e A19 foram unânimes em responder 

positivamente, pois para eles herói é aquele que “morreu ao defender a sua tribo”, ratificando 

                                                 
21 “A Prova Paraná é uma avaliação diagnóstica (ou formativa) desenvolvida pela Secretaria de Estado 

da Educação e do Esporte com o objetivo de identificar os conteúdos problemáticos para os estudan-

tes, ou seja, aqueles conteúdos em que há maior dificuldade de aprendizagem” Disponível em: 

http://www.educacao.pr.gov.br. Acesso em 30 out. 2020.  

http://www.educacao.pr.gov.br/
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a definição de Campbell de que “o herói é aquele que deu a própria vida por algo maior que 

ele mesmo” (CAMPBELL, 1990, p. 131).  

A questão 4, “Com base nos estudos, textos e vídeos, Guairacá pode ser considerado 

um mito? Justifique”, possibilitou reflexões sobre o conceito de mito. Os alunos também 

foram unânimes em dizer que sim. O A2 respondeu que “sim, pois transmite ensinamentos: 

persistir, perseverar, amor ao próximo”, o “A14: Sim. Transmite ensinamentos – ideal x 

valores, amor ao próximo, alteridade” e o “A19: Sim, pois não sabemos se ele existiu 

mesmo”. As duas primeiras respostas do A2 e A14 são perpassadas pelo sentido de mito 

enquanto exemplo a ser seguido, já que “uma proeza pode ser absolutamente heróica, como 

quando alguém dá a vida por seu povo [...]” (CAMPBELL, 1990, p. 135); assim, os 

enunciados dos alunos ratificam que o mito “[...] fornece os modelos para a conduta humana, 

conferindo, por isso mesmo, significação e valor à existência” (ELIADE, 2004, p. 8).  

 Após compreenderem que Guairacá pode ser considerado herói e mito, propusemos a 

leitura da imagem do cacique (Apêndice E) e da inscrição no monumento, pois para a BNCC 

uma das habilidades suscitadas na leitura é que o aluno-leitor identifique:  

 

[...] os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, 

sequenciação ou sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, 

ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o escrito 

(relações de reiteração, complementação ou oposição) (BRASIL, 

2017, p. 165).  

 

Com a leitura da imagem, é possível compreendermos a intencionalidade do autor da 

fotografia, as cores da imagem, a posição do fotógrafo em relação à figura fotografada, 

aspectos que são formas de “[...] instigar diversas interpretações e análises dos diferentes tipos 

de discurso imagético” (DI CAMARGO, 2010, p. 96).  Ao serem perguntados sobre o modo 

como a foto foi tirada: “5.Observe o modo como a foto foi tirada. O que ressalta em relação a 

Guairacá?”, os alunos A2, A14 e A19 (Apêndice E) relacionaram o ângulo da fotografia com 

as características do indígena: “Bravura”, “Pose de herói”, “forte, guerreiro” valorizando 

ainda mais as características do monumento e do imaginário. Assim, percebemos que o 

enunciado é social, que possui reflexos ideológicos, já que esses adjetivos foram lidos nos 

textos dos historiadores Nivaldo Krüger e Gracita Grüber Marcondes, a evidenciar que “o 

enunciado em sua plenitude é enformado como tal pelos elementos extralinguísticos 

(dialógicos), está ligado a outros enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 313).  

 Além disso, ao observarmos as respostas dadas pelos discentes no quadro 4, 

percebemos que mostraram, nessa etapa, ampliações na leitura de imagens. No quadro 4, na 
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questão b “Na imagem 2, a posição da câmera é diferente da imagem 1? Explique” as 

respostas dos alunos ficaram no nível explícito, ou seja, retrataram que havia diferença de 

ângulo e de posição. Já nessa etapa, acrescentam às respostas a intencionalidade do ângulo, 

informações implícitas e relações interdiscursivas, agregando adjetivos a Guairacá. Assim, o 

processo de leitura mostra-se crescente, ampliando-se a compreensão leitora.    

Na leitura das placas de identificação, questão 6: “O que a inscrição nas placas 

apresenta?”; os leitores identificaram as informações explícitas, o que contribuiu para a 

resposta da questão 7, interpretativa, “Você concorda com a inscrição da foto que diz 

“Cacique Guairacá: líder do Paraná e do Brasil”? Explique”, na qual puderam opinar sobre a 

inscrição “Índio líder do Paraná e do Brasil”, frase essa atribuída a Romário Martins 

(OLIVEIRA, 1978, p. 89) que era um “[...] historiador paranaense, com o Movimento 

Nacional Pró Monumento a Guairacá, era tornar esse indígena herói nacional” (SOUZA, 

2002, p.98).  

O A2 concordou com a inscrição da placa: “Sim, Guairacá ajudou a funda [fundar] 

Guarapuava”, relação estabelecida com o título do texto lido “Guairacá, o Lobo dos Campos 

e das Águas” (KRÜGER, 2007). Título esse que faz intertextualidade e interdiscursividade 

com a Revista da década de 20 “Illustrações Paranaenses” (Anexo 7). Segundo Souza, “o 

primeiro artigo, intitulado "Guairacá", foi escrito por Romário Martins, e havia sido publicado 

em 1928, na Illustração Paranaense, forte indício de que havia estreita relação com o período 

no qual ele criaria o Paranismo22”. (SOUZA, 2002, p. 105). No entanto, a questão de que se 

Guairacá foi um herói e um mito forjado, para nós não é relevante, já que se trata de 

linguagem e de literatura, a qual é “[...] “imaginativa”, no sentido de ficção – escrita essa que 

não é literalmente verídica” (EAGLETON, 2006, p. 1). Da mesma forma, há distinção entre a 

história e a literatura, que “[...] são formas distintas, porém próximas, de dizer a realidade e de 

lhe atribuir/desvelar sentidos” (PESAVENTO, 2003, p. 32), as duas – história e literatura – 

para Pesavento (2003) tratam da questão da verossimilhança, enquanto a história busca a 

veracidade, a literatura busca a coerência dos fatos.  

Já a resposta “A14: Sim. Pois ele foi herói que tentou até a morte derrotar os brancos, 

ele foi um líder até o dia de sua morte”, o aluno dialoga com vídeo apresentado “Ara, a 

Lágrima que cai” no qual o indígena luta bravamente contra os brancos e é morto. Com a 

resposta de A19, vemos outra valoração de discordância com a placa “Não, pois ele só lutou 

                                                 
22 Paranismo: Movimento intelectual, artísticos e cultural do século XIX que buscava estabelecer uma 

identidade no Paraná, tendo como principal líder Romário Martins (SOUZA, 2002).  
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em defesa da tribo”, relacionando-a ao enunciado da lenda da Lagoa das Lágrimas, pois na 

narrativa Guairacá “Tombou na luta em defesa da tribo”. Dessa forma, reiteramos que “o 

enunciado é pleno de tonalidades dialógicas” (BAKHTIN, 2011, p. 298, grifos do autor), a 

demonstrar que a valoração está no individual ante o social, pois o sujeito ao enunciar coloca 

em jogo um juízo de valor que  é perpassado pelas enunciações contidas no social.  

No desenvolvimento da proposta, demos continuidade ao Módulo 3, com leitura de 

uma lenda local “Lenda das Lagoa das Lágrimas – Lenda de Guarapuava” (TURCO, 2010)23 

e com o vídeo “Ara, lágrima que cai”24 produzido pelos acadêmicos da UNICENTRO e 

veiculado na TV Cultura em 2017. Dividimos as atividades de leitura em questões de: 

compreensão textual, conteúdo temático, contexto de produção e relação autor-texto-leitor, 

construção composicional e interdiscursos.  

As primeiras são perguntas de compreensão textual com a intenção de possibilitar ao 

aluno reconhecer as informações e os tópicos principais do texto, estabelecer relações entre 

informações no interior do próprio texto, realizar inferências, relacionar informações do texto 

com dados extratextuais (MENEGASSI, 2010a). Na sequência apresentamos as perguntas e 

as respostas dos alunos:  

  

  

Perguntas de 1 a 5 – texto “Lenda da Lagoa das Lágrimas – Lenda de Guarapuava”: 

1. As lendas geralmente narram de maneira fantástica a tentativa de explicação do 

surgimento das coisas. O que o texto lido tenta explicar? 

2. Qual era a função das mulheres na tribo? E dos homens? 

3. Ara Essay significa: lágrima que cai. Que relação há entre o nome da personagem com a 

história narrada? 

4. O noivo de Arassay, Guairacá, “Tombou na luta em defesa da tribo”. Isso faz dele um 

herói para o seu povo? Explique.  

5. Qual a relação entre a indígena Arassay e o ponto turístico em Guarapuava “Lagoa das 

lágrimas’? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Ver sequência didática (Apêndice C) Módulo 3 “I. Conhecendo o gênero, p. 221” 
24 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W5tYCPrmRX8  

https://www.youtube.com/watch?v=w5tycprmrx8
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Figura 14 – Resposta aluno A2: 

 

 
Fonte: Caderno do aluno.  

 

Figura 15 – Resposta aluno A14: 

 
Fonte: Caderno do aluno.  
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Figura 16 – Resposta do aluno A19: 

 

Fonte: Caderno do aluno.  

 

Figura 17 – Resposta aluno A21: 

 

Fonte: Caderno do aluno.  
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As questões 1 e 2 são de compreensão literal, pois os alunos buscam a resposta no 

próprio título ou no decorrer do texto, transcrevendo, assim,   uma informação explícita.  

Já na questão 3 o aluno é convocado a estabelecer relações entre informações 

apresentadas no texto para construir a resposta. Isso exige que o leitor vá além de meramente 

reproduzir dados da narrativa. Desse modo, a resposta de A2 “ela chorou tanto pela morte do 

seu amor” traz um juízo de valor à lágrima, como consolo de um amor perdido. Na resposta 

de A14 “que foi com as lágrimas dela que surgiu a lagoa das lágrimas”, aparecem recursos 

de textos fantástico-maravilhosos, em que algo humanamente impossível acontece.  

Na questão 4, novamente a  pergunta requer a compreensão textual, isto é, que o leitor 

relacione informações do texto com dados extratextuais, o que propiciou o aparecimento de 

um juízo de valor, mas em relação ao personagem; todos os alunos apresentados consideram 

Guairacá herói, isso revela que “[...] o signo e a situação social em que se insere estão 

indissoluvelmente ligados” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2011, p. 63, grifos dos autores), 

pois pela sociedade guarapuavana o indígena é herói, já que possui um monumento.  

Na pergunta 5, propusemos a comparação do texto com o contexto extratextual, na 

medida em que o enunciado traz em si “conhecimento e a compreensão comum da situação 

por parte dos interlocutores” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 1976, p. 5). Os alunos A2, A14, 

A19 trouxeram em suas respostas elementos textuais, constituindo uma compreensão literal. 

Já o A21 produziu inferência global, na medida em que compreendeu que a denominação do 

lugar está implicitamente relacionada à lenda.  

Com essas questões, reiteramos a leitura enquanto um processo, visto que se partiu de 

perguntas de leitura de identificação para chegar à compreensão, a qual envolve o extraverbal, 

aspecto ratificado na resposta do A21: “Há uma lenda que diz que ela chorou muito que 

originou a lenda”. Volochínov (1976) aponta o extraverbal como algo conjuntamente visto, 

sabido e avaliado, agregando ao enunciado aspectos sociais, unindo os participantes – alunos 

e professora – à situação apresentada pelo enunciado.  

Nas próximas questões do módulo 3 sobre a “Lenda da Lagoa das lágrimas – lenda de 

Guarapuava” exploramos a compreensão do conteúdo temático, pois para o Círculo de 

Bakhtin “o tema da enunciação é determinado não só pelas formas linguísticas que entram na 

composição [...], mas igualmente pelos elementos não verbais da situação” (BAKHTIN; 

VOLOCHÍNOV, 2014, p.133).  

 

Perguntas 6 a 10: Conteúdo temático 
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6. O texto cita o Cacique Guairacá, que é um mito. Você conhece algo sobre o cacique 

Guairacá?   

7. Você já leu ou ouviu sobre os acontecimentos históricos que envolvem o indígena? 

8. De acordo com a lenda estudada, que características podemos atribuir a Guairacá? 

9. “ (...) o mito é uma narrativa de composição simples que tem uma preocupação 

explicativa, atendendo a uma necessidade que temos, seres humanos, de dar sentido para 

as coisas, para os fenômenos que nos cercam.” (BRANDÃO, 2002, p. 47). Cacique 

Guairacá é um mito. Que características apresentadas no texto fazem dele um mito? 

10.  Qual a diferença entre mito e lenda? Procure no dicionário o significado de cada palavra 

para estabelecer as diferenças. Depois compartilhe com os seus colegas.  

 

 

Figura 18 – Resposta do aluno A2: 

 
Fonte: caderno do aluno. 

 

Figura 19 – Resposta do aluno A14: 

 
Fonte: caderno do aluno. 
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Figura 20 – Respostas do aluno A19: 

 
Fonte: caderno do aluno. 

 

Figura 21 – Resposta aluno A21: 

 
Fonte: caderno do aluno. 

 

 Pelas respostas das questões 6, 7, 8 e 9 notamos que os alunos compreenderam o 

conteúdo temático do gênero lenda, destacando o personagem Guairacá e as ações do 

indígena como determinantes do desenvolvimento da narrativa. Na resposta do A14 e A21 da 

questão 9, percebemos interdiscursos com histórias de fantasmas. Há também o uso de 

adjetivos valorativos para atribuírem ao personagem características de herói “A2: forte, 

bravura, comprometimento, valente”, o A14 “valente e guerreiro”, A19 “corajoso, forte e bom 

líder” e A21 “Forte, corajoso, destemido e astuto”.  
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 Desse modo, ao caracterizarem o personagem como herói, os alunos compreenderam o 

conteúdo temático da lenda lida, relacionando o verbal (a lenda) com o extraverbal 

(monumento), já que as lágrimas da personagem da lenda  se devem ao cacique Guairacá, o 

qual tem um monumento em sua homenagem em uma rotatória da cidade.  Assim, os alunos 

estabeleceram relação entre os dois personagens – Ara Essay e Guairacá -  e os dois lugares -  

monumento e lagoa, a compreender que “a estrutura da significação é uma estrutura 

puramente social” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 132).   

Para a questão 10, “Qual a diferença entre mito e lenda? Procure no dicionário o 

significado de cada palavra para estabelecer as diferenças. Depois compartilhe com os seus 

colegas”, os alunos primeiramente procuraram o significado de cada palavra – lenda e mito – 

e com base na definição designaram as diferenças entre os dois termos. A estratégia usada foi 

importante para o desenvolvimento do conhecimento do aluno como leitor que compara 

informações em diferentes suportes. 

Após as atividades de conteúdo temático, exploramos o contexto de produção da 

lenda. Trazemos um excerto que demonstra o trabalho com a contextualização das lendas e a 

relação autor-texto-leitor, visto que as respostas foram importantes para compreensão das 

manifestações dialógicas:  

 

Excerto 16:Circulação da lenda 

[...]  

P: Onde mais podemos encontrar lendas e mitos? 

A20: Em livros e internet. 

A24:Vários pontos de Guarapuava. 

A7: Com os avôs. 

P: Isso...Aonde mais? 

A20: Na escola, na TV. 

A28: prof. no videogame, God of War. 

P: Será que hoje, no mundo em que vivemos, a lenda (a produção de lenda) tem a mesma 

força e sentido que antes? 

A24: Não 

A20: Professora, não pois os tempos mudaram... 

P: O que desenvolveu ao longo do tempo, que não tinha tanto antes? 

A20: A tecnologia, a ciência 

A14: Agora temos a ciência para explicar tudo e a lenda somente faz parte da literatura.  

[...]  

  

Pelas respostas apresentadas percebemos que os alunos-leitores dialogaram com o 

texto, notando que a lenda não é algo estático, mas sim dinâmico. A28 ao contextualizar a 

lenda com jogo de videogame “God of war”, compreendeu e respondeu ativamente, inferindo 
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sentido de interdiscurso; nessa perspectiva, o extraverbal “[...] se integra ao enunciado como 

uma parte constitutiva essencial da estrutura de sua significação” (BAKHTIN; 

VOCLOCHÍNOV, 1976, p. 6), já que o aluno produz sentido de maneira ativa, exercendo no 

e com o texto um ato responsável pela significação. 

Dessa forma exploramos também o sentido das palavras em diferentes enunciados. 

 

Excerto 17: Sentido das palavras em diferentes textos 

P: Pessoal, pergunta 11: Lágrima é definida como “Gota que morre evaporando-se, após ter dado 

testemunho” (CHAVALIER, Jean. 1906). Nas histórias lidas até aqui (letra da música, lenda Lagoa 

das lágrimas, lenda: A lua e o mar) qual o sentido de lágrima em cada história? 

A7: Emoção. 

P: Na qual que é emoção? 

A21: Na lua e o mar. 

P: Na letra da música? Mas qual o sentido de lágrima. 

A20: Professora, na música não teve lágrima. 

P: Então vamos voltar lá (se referindo a letra da música) então. 

“Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar o coração é quem sabe”. 

A21: É tristeza. 

P: Muito bem, então na letra da música indica tristeza, melancolia. E na lenda “A lua e o mar”? 

A20: As lágrimas da Lua que formaram o mar. Ela tava sozinha. 

P: Isso, lágrimas de solidão é que formaram o mar. Então na letra da música é tristeza, na lenda “A 

lua e mar” lágrimas de solidão. E na lenda “Lagoa das lágrimas”? São lágrimas do que? 

A1: Alegria 

A21: E tristeza por ele morreu. 

P: Então vejam que lágrima tem vários sentidos, dizem que “os olhos são espelho da alma”. Será que 

choramos só quando estamos tristes? Eu choro quando tenho crise de riso. 

A17: Quando cai um cisco no olho  

[...]  

 

Nesse excerto apontamos a importância da mediação docente, pois em um primeiro 

momento o aluno não compreendeu onde havia “lágrima” na letra da música. Por isso, 

retomamos a leitura para que os alunos pudessem produzir inferências locais, verificando que 

o sentido da palavra “lágrima” é dado pelo contexto, ou seja, em cada texto possui um 

sentido. 

Na continuação do trabalho com a sequência didática, exploramos a mesma palavra 

“lágrima”, porém somente na “Lenda da Lagoa das Lágrimas” (TURCO, 2010), com o 

objetivo de analisar em um mesmo texto significados distintos. 

 

Excerto 18: Outros sentidos 

[...] 

P: Na lenda repetiu-se o uso da expressão lágrimas. Veja:“seu pai derramou lágrimas de alegria”, 

“Arassay desconsolada chorou a perda do companheiro e ali, onde as lágrimas banharam o chão”. 

Nas duas ocorrências a palavra lágrima tem o mesmo sentido? Explique. 
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Ax: Não 

A19: Na primeira vez é lágrima de alegria e na outra de tristeza, de luto. 

P: Exatamente, os sentimentos são diferentes. O pai estava feliz pelo nascimento da filha. 

Enquanto a moça estava desolada, triste porque ele morreu. 

[...]  

P: Continuando, no decorrer da narrativa esta mesma palavra se repete outras vezes. Qual é 

o efeito que a repetição da palavra lágrima provoca na lenda? 

A28: A enfatização [ênfase] do personagem. 

P: Não só do personagem, mas de que mais? 

A21: O título da lenda.  

 

 Ao explorarmos os vários sentidos da palavra lágrima no texto, os alunos 

compreenderam que a escolha vocabular do autor tem uma intencionalidade, e que mesmo 

que haja repetição o sentido é irrepetível. Analisamos com isso que “[...] o enunciado reflete a 

interação social do falante, do ouvinte e do herói como o produto e a fixação, no material 

verbal, de um ato de comunicação viva entre eles[...]” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1976, p. 

10). Verificamos pelas respostas dos alunos, que o texto não se configura como apenas um 

sinal, e sim um enunciado provido de sentidos. Na respostas de A19 “Na primeira vez é 

lágrima de alegria e na outra de tristeza, de luto” associa ao vocábulo sentimentos distintos. 

Já A28 e A21 perceberam a intencionalidade da repetição “A enfatização [ênfase] do 

personagem” e “O título da lenda”.  

 Para ampliarmos os sentidos exploramos ainda mais o vocábulo lágrima. 

Direcionamos o módulo 8, por meio de outros gêneros e de relação entre os textos lidos. 

Primeiramente lemos uma reportagem da revista Superinteressante 25  com a intenção de 

explicarmos o que a ciência diz sobre as lágrimas. Em seguida, direcionamos trechos de cada 

texto para análise de diferentes sentidos em diferentes textos.  

 

Excerto 19: A palavra em diferentes gêneros 

[...]  

P: Após lermos a reportagem vamos refletir sobre os vários sentidos da palavra lágrima. 

Releia os trechos dos textos e responda. Trecho I é da música: “Se a lenda dessa paixão/Faz 

sorrir ou faz chorar”. Que momentos da nossa vida, relacionado à paixão que nós 

choramos?  

A1: Briga 

A7: Decepção 

A21: No casamento (risos) 

P: Vamos ver “Se a lenda dessa paixão, nos faz sorrir ou nos faz chorar, o coração é quem 

sabe”, será que tem sentido de casamento, de concretude da paixão? 

Ax: Não 

                                                 
25 Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-choramos/. Acesso em 17 ago. 2019. 

https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-choramos/
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P: Sentido do que então? 

A20: De gostar, decepção. 

P: Decepção né, porque as vezes a gente sorri quando é correspondido, quando não... 

A20: A gente chora 

P: Então na música tem sentido de decepção. E no trecho 2 que é da lenda “A lua e mar”... 

A28: Solidão 

P: Por que solidão? Quem estava sozinha ou sozinho? 

Ax: A lua 

P: A lua estava se sentindo sozinha e chorou. No trecho 3 

A21: É emoção 

P: Emoção? Por que emoção? 

A21: Do encontro 

P: Isso, apesar de terem ficado juntos em outro plano, mas ficaram. Naipi transformou-se em 

espumas d’água. 

[...] 

P: No 4, “ali onde as lágrimas banharam o chão”. 

A24: Infelicidade 

P: No 5 “para perpetuar a lembrança do grande amor de Potira, transformou suas lágrimas 

em diamantes”, que sentido tem lágrimas aí? 

A1: Pureza 

P: Vejam bem, na duas lendas, Potira e Araessay e, as duas choraram pela perda de um 

amado, mas por que que uma se transformou em um lugar, enquanto a outra através da 

interferência de deus se transformou numa pedra preciosa, e não é qualquer pedra preciosa, 

é uma pedra pura, cara, um diamante. 

A20: Na da Lagoa das lágrimas Araessay chorou muito por isso que tornou uma lagoa. 

P: E qual a diferença desse choro das duas? 

A20: Isso eu não sei  

P: Araessay chorou porque ele (Guairacá) morreu porque lutou contra quem? 

Ax: Espanhóis. 

P: Então foi um choro do que? 

A7: Tristeza 

P: Só tristeza? 

A20: De raiva 

P: Por que raiva? 

A1: Por que ela não queria que ele fosse.  

P: E o que mais pode ser? 

A1: Professora, porque ela e o povo dela iam perder o território também. 

P: Isso, é como se choro fosse coletivo. Muito bem você está certo. 

A20: Todos choraram né 

P: Isso, choro de quem perdeu não só o amado, mas o líder, o herói. Assim, o choro dela tem 

essa conotação de coletividade. Enquanto o da Potira porque transformou-se em uma pedra 

precioso? 

A20: Porque era um choro puro. 

A1: Porque ela pensou que um dia ele poderia voltar. 

P: Percebam que as lágrimas em cada lenda tem um sentido diferente, em uma são lágrimas 

coletivas e a outra é de uma perda pessoal. 

[...]   

P: Vejam que são choros diferentes, uma perdeu o amado contra seu próprio povo, luta entre 

tribos e a outra perdeu o amado para os brancos. Uma perde só o amado a outra perde o 

amado e o território. 
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[...] 

 

 

 Nesse excerto apreendemos que o sentido não é algo imposto, mas construído na 

interação social. Ao serem questionados: “Que momentos da nossa vida, relacionado à 

paixão que nós choramos?”, o aluno A7 compreendeu que o sentido de lágrimas está atrelado 

à decepção, sem dar continuidade ao discurso. Então, intervimos e relemos o trecho da letra 

da música e instigamos aos alunos a pensarem qual o sentido para chorar emerge no texto 

letra. Assim o A20 compreendeu e respondeu: “De gostar, decepção”. Mediamos a 

compreensão, instigando a continuidade do diálogo: “Decepção né, porque as vezes a gente 

sorri quando é correspondido, quando não...”, assim o A20 completou: “A gente chora”.  

 Na interação em sala de aula, o professor é aquele que realiza a mediação da 

construção dos sentidos, não o dá pronto. Assim, na continuação da aula, os alunos 

demonstram compreender os sentidos: “A28: Solidão”; “Ax: A lua”; “A21: É emoção”; 

“A21: Do encontro”, mas sem abertura à continuidade do diálogo, por isso os questionamos 

para que se desse prosseguimento na compreensão textual.  A mediação docente é de extrema 

importância, para que a compreensão seja ativa, responsiva e coletiva, pois a interação em 

sala de aula “[...] está no início, no fim e, principalmente, no meio de tudo. Carregada de 

valores, ela cumpre uma travessia axiológica contínua entre os sujeitos e as sociedades” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 88).  

Ressaltamos que, no decorrer da pesquisa-ação, nossa atuação como mediadora sofreu 

alterações significativas; assim, nas atividades iniciais desenvolvemos prioritariamente uma 

leitura dirigida, restringindo a participação do aluno a meramente responder pontualmente as 

informações solicitadas. Exemplo disso ocorreu no módulo 1, por exemplo, excerto 1, em que 

perguntas não propiciaram diálogos entre sujeitos e entre sujeitos e enunciados; já com as 

respostas das figuras 6, 7, e 8 percebemos que foram propiciadas perguntas de respostas 

inferenciais. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, passamos a dialogar mais com os 

alunos, a instigar a sua participação e as suas réplicas, o que é proveniente de ser uma 

pesquisa-ação, na qual o professor pesquisador reflete sobre suas atitudes e metodologias, a 

fim de “[...] contribuir para o desenvolvimento das crianças, o que significa que serão feitas 

mudanças para melhorar a aprendizagem e a autoestima de seus alunos, para aumentar 

interesse, autonomia ou cooperação e assim por diante (TRIPP, 2005, p. 457)”.  

A multiplicidade de sentidos de “lágrimas” contribuiu no processo de compreensão, na 

medida em que cada sentido foi atualizado e construído na interação, ou seja, em contato com 
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o outro. Para o Círculo de Bakhtin, “a palavra é ideológica por excelência” (BAKHTIN; 

VOLOCHINOV, 2014, p. 36), assim em cada manifestação a palavra “lágrima” apresenta um 

tom valorativo, uma intencionalidade, demonstrando que o sujeito atribui valor ao ler ou 

proferi-la, como se observa nas respostas: “A24: Infelicidade”; “A1: Pureza”; “A7: 

Tristeza”; “A20: De raiva”.  

A valoração atribuída por A24, A1, A7 e A20 contribui para a compreensão efetiva do 

sentido de lágrimas de Ara Essay, pois a partir dos juízos de valor, o aluno A1 demonstrou a 

compreensão ativa responsiva: “Professora, porque ela e o povo dela iam perder o território 

também”. Dessa forma, a compreensão responsiva ativa é construída na interação entre os 

sujeitos, com o texto e com o meio extraverbal.  

No decorrer do diálogo a compreensão do texto foi estabelecida e o diálogo teve 

prosseguimento. O aluno A20 produziu réplica ao responder que “Todos choraram né”, 

confirmando a resposta do colega. Da mesma maneira, participamos do diálogo “Isso, choro 

de quem perdeu não só o amado, mas o líder, o herói. Assim, o choro dela tem essa 

conotação de coletividade”. Em seguida, estimulamos os alunos a estabelecerem relação de 

intertextualidade com a lenda lida anteriormente “Lágrimas de Potira” (SANTOS, 1987), 

questionando-os: “Enquanto o da Potira por que transformou-se em uma pedra preciosa?”, 

os discentes deram continuidade ao diálogo, demonstrando que estabeleceram não só relação 

de intertextualidade, mas também de interdiscursividade, na medida em que relacionaram o 

enunciado “lágrima” e perceberam os sentidos distintos. Observamos isso nas respostas de 

A20 e A1: “Porque era um choro puro”; “Porque ela [Potira] pensou que um dia ele 

poderia voltar”.  

Ao confirmarmos as respostas de A20 e A1, demos continuidade ao diálogo: 

“Percebam que as lágrimas em cada lenda tem um sentido diferente, em uma são lágrimas 

coletivas e a outra é de uma perda pessoal”, explicamos também a diferença da 

intencionalidade do choro em cada lenda “[...]P: Vejam que são choros diferentes, uma 

perdeu o amado contra seu próprio povo, luta entre tribos e a outra perdeu o amado para os 

brancos. Uma perde só o amado a outra perde o amado e o território” a propiciar a 

compreensão da temática do texto, na medida em que os alunos compreendem que se trata do 

individual que representa um coletivo.    

  No final do módulo 7 incentivamos que os alunos pesquisassem, lessem outros textos 

com a temática lágrima. A maioria deles contribuiu (Anexo 8) e em sala de aula os alunos 

leram suas pesquisas, demonstrando réplicas. Ouvindo e lendo as contribuições dos alunos, os 

três textos diferentes que apareceram foram: “O menino chorando”, uma lenda da Inglaterra, 
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“O palácio das lágrimas”, lenda do Maranhão e “Lenda da mulher chorona”, do México. 

Verificamos a contribuição dos participantes para a ampliação dos sentidos dos enunciados: o 

A2 trouxe lágrimas em um sentido de tragédia, maldição, enquanto o A5 trouxe o texto com 

sentido de culpa, arrependimento; A14 e A21 trouxeram narrativas parecidas, com sentido de 

medo e maldição; a diferença entre eles, é que enquanto o A14 copiou do site a história como 

está escrita o A21 transcreveu de seu modo. Vale ressaltar que ao contar à sua maneira, o 

texto do A21 foi transpassado pelo discurso do site em que pesquisou, demonstrando sua 

“recepção ativa do discurso de outrem” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 152, grifos 

dos autores).   

Vale ressaltar que ao contar à sua maneira o texto do A21 foi transpassado pelo 

discurso do site em que pesquisou, demonstrando sua “recepção ativa do discurso de outrem” 

(BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 152, grifos dos autores). Ao propiciarem a leitura de 

seus textos, todos produziram réplica e compreenderam ativamente, pois pelos pressupostos 

dialógicos:  

[...] compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em 

relação a ela, encontrar seu lugar adequado no contexto 

correspondente. A cada palavra da enunciação que estamos no 

processo de compreender, fazemos compreender uma série de 

palavras nossas, formando uma réplica (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2014, p. 137).  

 

Em nossa pesquisa, compreendemos que ler um texto é ter um ato responsivo e 

responsável, já que “é impossível uma compreensão sem avaliação” (BAKHTIN, 2011, p. 

378).  À vista disso, o ato responsável do sujeito também está ligado ao uso das construções 

linguísticas, as quais dentro de um contexto apresentam uma finalidade. Por isso discutimos 

sobre o uso de expressões conotativas no texto “Lenda da Lagoa das Lágrimas – Lenda de 

Guarapuava”, demonstrando, desse modo, “[...] quer pela produção de textos, quer pela leitura 

de textos, é no interior destas que análise linguística se dá” (GERALDI, 1997, p. 189).  

De acordo com Bakhtin (2011, p. 304), “o significado da palavra, uma vez que é 

estudado por via da linguística [...], é definido apenas com auxílio de outras palavras da 

mesma língua (ou de outra língua) e nas suas relações entre elas”. Reenunciando essas 

palavras, realizamos várias atividades de análise linguística concomitante às etapas de leitura 

e produção de textos.  

 Dentre as várias atividades de análise linguística escolhemos duas que contribuíram na 

continuidade do diálogo e na construção dos sentidos do texto. 
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Perguntas: 24, 25 26 - ANÁLISE LINGUÍSTICA (MÓDULO 3) 

24. As expressões em destaque escolhidas pelo autor estabelecem conotação. Explique-as na 

linguagem denotativa: 

a)  Tombou na luta em defesa da tribo. 

b) onde as lágrimas banharam o chão. 

c) ao cravar na terra a flecha da amargura e do pranto 

25. Em sua opinião porque o autor optou pela linguagem conotativa? Por exemplo, poderia 

ter se referido a morte de Guairacá como “morreu em defesa de seu povo”. Explique.  

 

Figura 22 – Resposta aluno A2: 

 

Fonte: Caderno do aluno 

 

Figura 23 – Resposta aluno A14: 

 

Fonte: Caderno do aluno 
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Figura 24 – Resposta aluno A21: 

 

Fonte: Caderno do aluno 

 

Ao analisarmos as respostas, percebemos que a maioria compreendeu as expressões no 

texto “Lenda da Lagoa das Lágrimas” e sua significação e finalidade na construção do 

sentido. Ao serem questionados sobre a expressão “morreu em defesa da tribo” responderam 

relacionando com “dramatizar” a linguagem ou a história, o que pode ser entendido como 

uma atitude responsiva ativa, já que relaciona o gênero lenda com a arte dramática, deixam 

assim, evidente que compreenderam o conflito da narrativa.  

 Na continuidade das questões, perguntamos sobre os verbos na lenda “Lagoa das 

Lágrimas” (TURCO, 2010), levantando, primeiramente, a qual personagem os verbos se 

referiam, depois o tempo verbal para, então, se chegar à reflexão sobre a intencionalidade do 

uso desses verbos:  

 

Perguntas: 29 30 E 31-  ANÁLISE LINGUÍSTICA (MÓDULO 3) 

Questão 29 c:  

Indique a quem se refere: ocupavam; dedicavam; preparavam:  

Questão 30: Agora volte ao exercício anterior e indique se os verbos destacados estão no 

pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. 

Questão 31: Narrativa consiste em contar um fato em um determinado espaço e em um 

determinado tempo, as personagens se desenvolvem a partir de ações estabelecidas, por isso 

os verbos são de suma importância em uma narrativa, pois situam o leitor no processo do 

desenvolvimento dos fatos narrados. Se estes mesmos verbos (do exercício 29) fossem 

escritos na outra forma de pretérito teria o mesmo sentido? Explique. 
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Figura 25 – Resposta aluno A14 (questão 29): 

 

Fonte: Caderno do aluno 

 

 

Figura 26 – Resposta aluno A14 (questão 30): 

 

Fonte: Caderno do aluno 

 

Figura 27 – Resposta aluno A14 (questão 31): 

 

Fonte: Caderno do aluno 

 

Figura 28 – Resposta aluno A19 (questão 29): 

 

Fonte: Caderno do aluno 
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 Figura 29 – Resposta aluno A19 (questão 30): 

 

Fonte: Caderno do aluno 

 

Figura 30 – Resposta aluno A19 (questão 31): 

 

Fonte: Caderno do aluno 

 

 Notamos pelas respostas de A14 e A19, nas questões 29 e 30, que os alunos 

compreendem as regras gramaticais, ou seja, identificam sem dificuldades o tempo verbal dos 

verbos analisados, o pretérito imperfeito; da mesma forma, identificam o agente das ações: 

“ocupavam – mulheres e crianças”; “dedicavam e preparavam – homens”, que demonstra que 

as “atividades de metalinguísticas” (GERALDI, 1997) foram facilmente produzidas.  

 Já na questão 31, cujo objetivo era de reflexão do uso dos verbos, ou seja, “atividades 

epilinguísticas” (GERALDI, 1997), os alunos estabeleceram relação distintas. O A14 “Não, 

pois teria a impressão de ter sido concluído, no pretérito perfeito”, respondeu sobre a 

mudança de pretérito imperfeito para o imperfeito, mas compreendeu que o sentido seria 

outro, ou seja, de ação não concluída, para ação concluída. Já o A19: “Não, pois iria mudar 

toda a história” compreendeu que a mudança de pretérito mudaria o sentido da história, ou 

seja, a intencionalidade do enredo seria outro.  

 Na correção das atividades os alunos refletiram sobre os verbos estabelecidos, assim 

como contribuíram na construção dos sentidos. 

Excerto 20: O contexto na construção do sentido.  

[...] 

P: Vocês perceberam então nessa questão [29] que é usado o pretérito imperfeito, mas com 

que intenção será? Para indicar algo concluído, acabado ou algo que era rotineiro deles 

[personagens]? 
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Ax: Rotineiro 

A20: Professora, é porque eles sempre faziam isso. 

[...] (sobre a questão 30) 

P: Isso, ocupavam se refere as mulheres e crianças, enquanto dedicavam e preparavam eram 

os homens. Vamos pensar um pouquinho, qual a diferença entre a escolha desses verbos? As 

mulheres e as crianças se ocupavam e os homens dedicavam e preparavam. Há diferença de 

sentido nisso? Na escolha para cada gênero? 

A24: Nossa pssora [professora] parece que as muié [mulheres] não tinham o que faze aí elas 

tinham que se entrete (risos) 

A21: Na verdade, professora, dá impressão que os homens é que trabalhavam enquanto as 

crianças e as mulheres da tribo ficavam de boa.  

P: Então, vocês percebem que há diferença, aliás muita diferença, na escolha de cada verbo. 

O que será que isso demonstra em relação à sociedade indígena ou branca da época que foi 

escrita essa lenda? 

A1: Que os homens é que trabalhavam. 

A24: As muié [mulheres] tinham que fazer tudo que eles mandavam. 

A21: Parece que elas não faziam nada  

[...]  

  

 De acordo com os pressupostos do dialogismo, compreender um texto é orientar-se em 

determinado contexto e em cada situação. A exemplo disso é a compreensão do uso do tempo 

verbal e da escolha dos verbos da lenda “Lagoa das lágrimas”. No contexto de produção da 

lenda os verbos “ocupavam”, “dedicavam” e “preparavam” manifestam as relações entre 

gêneros e faixa etária, o que é compreendido pelos alunos, já que percebem que o uso do 

pretérito perfeito expressa algo que era rotina “Ax: Rotineiro” e “A20: Professora, é porque 

eles sempre faziam isso”. Ratifica-se que o verbal não é suficiente para compreender o 

discurso de um texto, informações extratextuais e conhecimentos prévios corroboram na 

construção dos sentidos e na valoração pelo leitor; vemos isso na resposta do A24 “Nossa 

pssora [professora] parece que as muié [mulheres] não tinham o que faze aí elas tinham que 

se entrete”. Da mesma forma, a resposta do A21, valida o comentário do colega e ainda 

produz uma contrapalavra, “Na verdade, professora, dá impressão que os homens é que 

trabalhavam enquanto as crianças e as mulheres da tribo ficavam de boa”.  

 Em consonância com isso, compreender um texto para depois avaliá-lo consiste em 

abranger o extraverbal (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1976) no contexto verbal, para que o 

interlocutor tenha uma compreensão valorativa. Assim, ao serem instigados pela pergunta “P: 

Então, vocês percebem que há diferença, aliás muita diferença, na escolha de cada verbo. O 

que será que isso demonstra em relação à sociedade indígena ou branca da época que foi 

escrita essa lenda?” os discentes demonstram que compreenderam as relações humanas 

estabelecidas no texto e produzem avaliações, confirmadas nas respostas do A1 “Que os 

homens é que trabalhavam”, na resposta do A24 “As muié [mulheres] tinham que fazer tudo 
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que eles mandavam” e A21 “Parece que elas não faziam nada”. No excerto 20, fica evidente 

que a prática de análise linguística vai além de apenas compreender as regras da língua, 

segundo a BNCC:  

 

[...] envolve os procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e 

avaliação consciente,  durante os processos de leitura e de produção de 

textos (orais, escritos e multissemióticos), das materialidades dos textos, 

responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de 

composição dos textos, determinadas pelos gêneros (orais, escritos e 

multissemióticos) e pela situação de produção, seja no que se refere aos 

estilos adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido 

(BRASIL, 2017, p. 80).  

 

 Dessa forma, as atividades de leituras orais e escritas partiram do pressuposto da 

língua como forma de interação e de que um discurso é perpassado por outros, e ao 

compreender isso, o sujeito leitor torna-se ativo, interage com o texto de modo processual, 

iniciando com a localização de informações até chegar a estabelecer inferências e a 

argumentar, a opinar e a se posicionar diante do texto. Nas respostas analisadas compreende-

se que onde há enunciados concretos há responsividade ativa, na medida em que houve 

processo de compreensão dos aspectos linguísticos e discursivos dos textos e também dos 

elementos intra e extratextuais.  

Da mesma maneira, notamos a evolução na etapa de leitura, na medida em que os 

participantes aprofundaram sentidos. Primeiramente em relação ao identificar semelhanças e 

diferentes entre textos.  

 

Quadro 5 - Respostas do aluno A2 – Módulo 1 e 4:  

Módulo 1 – questão 10 Módulo 6 – questão 4 

Compare a letras da música “A lenda” com 

o texto “A lua e mar”. Quais as 

semelhanças e diferenças? 

Releia as duas lendas “Lagoa das Lágrimas” e 

“Lágrimas de Potira”, relembre o que estudamos 

sobre narrativas, lendas e aponte as diferenças e 

semelhanças: 
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A2:  

 
Fonte: caderno do aluno 

A2:

 

 

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora. 

 

Observa-se que o aluno A2 no desenvolvimento do projeto enriqueceu sua resposta: 

enquanto no módulo 1 se deteve ao tema dos textos, no módulo 6 citou além do tema, 

elementos composicionais: espaço “espaço ligado a natureza”; elemento sobrenatural 

“lágrimas se transformaram”; “lágrima: lugar/diamante”. No primeiro módulo o aluno 

apresentou as semelhanças e as diferenças, mas permaneceu no nível superficial do texto 

(MENEGASSI, 2010), enquanto que no módulo 6 atribuiu significado aos elementos do texto, 

agregando o extratextual “guerra/batalha”; “branco-espanhóis”. 

Outra evolução notada nas respostas dos alunos foi quanto à leitura imagética. No 

módulo 2 propusemos a leitura comparativa entre o encontro dos protagonistas de cada texto: 

Letra da música “A Lenda”, “A lua e o mar e lenda” e “Naipi e Tarobá”. Em outro módulo, o 

3, a proposta era de leitura comparativa entre a imagem de três monumentos da cidade.  
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Quadro 6  - Questões módulo 2 e 3: 

Módulo 2 – questão 13 Módulo 3 – questões 4 e 5 

1. Observe as imagens retiradas do videoclipe da 

música e da penúltima página livro de Hardy 

Guedes (ilustradora: Márcia Széliga) . 

(1)                                            

 

(2)  

Imagem 1: 

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

UxU 

Imagem 2: GUEDES, Hardy. Naipi e Tarobá: A 

Lenda das Cataratas do Iguaçu. Curitiba: 

HGF, 1997. (Coleção Lendas Paranaenses). 

a) Na música e na lenda os personagens 

apaixonados se encontram após o conflito 

vivido. Como se dá o encontro em cada texto? 

b) Quais são as cores utilizadas em cada uma das 

imagens?  Quais as diferenças? Que 

significações são geradas por essas diferenças? 

1. Observe como as fotos foram 

tiradas: 

 
a) Na imagem 1, a câmera foi 

posicionada de baixo para cima. 

Há também um fundo azul. 

Esses aspectos valorizam a 

foto? Explique. 

b) Na imagem 2, a posição da 

câmera é diferente da imagem 

1? Explique. 

c) Na imagem 2, o fundo e o 

horário da captação da imagem 

são diferentes? Justifique como 

é possível verificar isso. 

d) A imagem 3, trata-se de um rio. 

Por estar rodeado de vegetação 

que clima é criado na imagem? 

e) Na imagem 3, explique por que 

o salto parece pequeno? Qual a 

diferença de foco em relação às 

outras duas imagens? 

 

O aluno A21 respondeu as questões da seguinte maneira: 

 

Figura 31 – Resposta aluno A21 (Módulo 2, questão 13):  

(Por estar imperceptível a transcrição está abaixo) 

 
Fonte: caderno do aluno 

a) “Depois de tudo de ruim acontecer” 

b) “Várias: uma é mais colorida que a outra. Que os amores são diferentes” 

https://www.youtube.com/watch?v=iuxwjfmuuxu
https://www.youtube.com/watch?v=iuxwjfmuuxu
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Figura 32 – Resposta aluno A21 (Módulo 3, questões 4 e 5): 

 

Fonte: caderno do aluno 

  

Nas respostas do A21 há uma evolução significativa. No módulo 2 o aluno foi objetivo 

e sucinto na resposta “Depois de tudo de ruim acontecer”, dessa forma, não deu continuidade 
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ao diálogo. Do mesmo modo, na resposta da questão 13b: “Várias: uma é mais colorida que a 

outra. Que os amores são diferentes”, deteve-se em observar o explícito na imagem e nas 

cores, sem prosseguir com o diálogo.   

Já nas respostas da questão 4, no módulo 3, o aluno A21 observou mais 

detalhadamente as imagens: “Sim, porque destaca o monumento”; “Sim, uma foi de outro 

ângulo”; da mesma forma, compreendeu a diferença de cores e a intencionalidade do autor da 

foto, identificando que se tratava de três horários diferentes. Na questão 4d o estudante 

estabeleceu compreensão inferencial, já que cita “de natureza”; “ar livre”; “clima arejado”. Já 

na respostas da 4e o aluno percebeu elementos multissemióticos, como posição do fotógrafo e 

foco da imagem. Sobretudo, a evolução em relação às respostas do aluno A21, foi em relação 

à intertextualidade e interdiscursividade, pois o seu enunciado foi perpassado pelo discurso do 

pai. Nota-se isso em: “ele disse”; “ele também me falou”.  

Outro aspecto em que observamos a evolução nas respostas dos alunos, foi quanto ao 

opinar e comentar sobre um determinado texto. Analisamos na atividade “Compartilhando 

leituras” em grupos, no módulo 2, na questão d, na qual deveriam opinar, comentar sobre a 

lenda lida, que os objetivos não foram atingidos, já que se posicionaram de modo superficial, 

sem argumentos, por exemplo: “A10 (representa grupo 1): A gente fica na dúvida se é 

verdade ou mentira”; “A28 (representa grupo2): Ele é bem fictício, e ... não é muita 

realidade”; “A16(representa grupo 4): É uma história bem mais calma, interessante”. 

Notamos que além de ser uma opinião vaga, as respostas dos alunos não dão continuidade ao 

diálogo, como se houvesse um distanciamento entre o leitor e o texto.  

Já no módulo 3, após assistirmos à reportagem “Guarapuava 200anos”, a qual mostrou 

as diversas lendas existentes na cidade, os alunos foram instigados a opinar e comentar sobre 

a “Lenda da capela do degolado”. Os alunos A24, A21 e A1 deram opiniões mais 

fundamentadas: “A24: Ele só queria dar um mijão (risos)!”; “A21: Ele poderia ter se 

perdido da tropa”; “A1: Ele não queria matar as pessoas e também não queria morrer”. 

Notamos pela transcrição das respostas, que houve prosseguimento no diálogo entre nós e os 

colegas e os alunos com o texto, a demonstrar familiaridade com o texto, de modo que 

conseguem atribuir valores e compreensão ativa, por meio da interação. Dessa forma, quanto 

mais próximo, familiar o texto e contexto ao leitor maior é a dialogicidade com ele e com 

outros.  

 Os alunos no campo da leitura puderam fruir os textos, assim como se apropriar da 

temática do texto, já que por fim não mais questionaram a veracidade dos textos ou dos fatos 

fantásticos-maravilhosos: “A19: Ficaram juntos eternamente”; “A1: “ele perdeu a vida dele 



130 

 

e continua fazendo o bem mesmo depois da morte”; “A16: Acredito que depois que ele 

morreu, acredito que no lugar que ele foi enterrado começou acontecer milagres”; “A14: que 

foi com as lágrimas dela que surgiu a lagoa das lágrimas”. Da mesma forma, agregaram 

como sua a palavra do outro.  

Percebemos ao longo do desenvolvimento das atividades de leitura de mitos e lendas 

que a sala de aula constituiu-se como lugar de interação social, permeada pelos pressupostos 

do dialogismo e da concepção de linguagem como interação social. Assim, a alternância dos 

falantes contribuiu significativamente na compreensão ativa e no desenvolvimento e na 

construção do diálogo que está inerente em cada gênero. 

 

3.2. Práticas de escrita e reescrita de mitos e lendas 

 A partir da concepção de língua como interação, a prática de escrita é um trabalho, um 

processo contínuo, que requer do autor de um texto a passagem por etapas: “planejamento – 

excecução do texto escrito – revisão – reescrita” (MENEGASSI, 2010b, p. 19).  Cabe ao 

professor ser o mediador nesse processo, orientando e participando do desenvolvimento de 

cada etapa. Por considerarmos esses pressupostos, desenvolvemos na pesquisa-ação cada uma 

das etapas, desde o planejamento até a circulação do gênero.  

No decorrer do processo os alunos produziram diversos textos, além das respostas às 

perguntas de leitura: a primeira produção da “Lenda da Capela do Degolado”; o mito; a 

fotografia durante o passeio guiado; a lenda, sendo esta autêntica e inédita.  

 

3.2.1 Primeira produção:  

 A primeira produção foi planejada  como produção diagnóstica, no entanto, no 

decorrer da pesquisa e da implementação da sequência didática percebemos que se constituiu, 

na verdade, como uma atividade de retextualização26 (MARCUSCHI, 2010), já que ocorreu a 

passagem de um suporte para outro, ou seja, do videoclipe para o registro escrito. Após 

assistir ao vídeo da Rede Paranaense de Comunicação Causos e Casos27  desenvolvemos 

atividades de compreensão e interpretação do texto, para depois pedir a produção. O comando 

da produção foi o seguinte:  

                                                 
26 Escolhemos por citar Marcuschi (2010) por tratar de retextualização de uma modalidade para outra.  
27

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=esSr2PBGYs0. Acesso em 28 set. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=essr2pbgys0
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 Após assistir ao vídeo da Rede Paranaense de Comunicação Causos e Casos 28 

desenvolvemos atividades de compreensão e interpretação do texto, para depois pedir a 

produção. O comando da produção foi o seguinte:  

 

Quadro 7 -  Comando da primeira produção 

PRODUZINDO UMA LENDA: 

Com base nas características da lenda e do vídeo 

produza a lenda “A Capela do degolado” 

tentando explicar o surgimento do local 

devocional na cidade Guarapuava. 

Primeiramente, planeje sua produção 

considerando os seguintes apontamentos: 

• O assunto tratado na história. 

• Fato histórico que está implícito na lenda. 

• Como é apresentado, descrito o soldado.  

• Seu interlocutor serão seus colegas da sala. 

• Sua posição pode ser de narrador em 3ª 

pessoa. 

• Pode escolher entre narrador observador ou 

onisciente. 

PLANEJANDO SEU TEXTO:  

1º Descreva o personagem principal e o lugar 

onde estava. 

2º Que problema o personagem teve que 

enfrentar? 

3º Algo inusitado aconteceu a ele, isto é o 

clímax. 

4º Que característica sobrenatural foi dada ao 

soldado? 

5º Como termina a história? 

6º Explique o porquê de uma capela ao 

personagem na cidade. 

 

Apresentamos para discussão o texto de A16. Ressaltamos que, por ter se constituído 

em uma atividade de retextualização, os demais textos apresentaram semelhanças quanto à 

estrutura e o conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=esSr2PBGYs0 

https://www.youtube.com/watch?v=essr2pbgys0
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Figura 33 – Produção/retextualização “Capela do Degolado” A16 

 

Fonte: produção do aluno 

  

No texto produzido pelo aluno A16 percebemos que ainda não apreendeu os 

elementos do gênero lenda que foram tomados como objeto de ensino e aprendizagem, já que 

inicia o texto com a expressão “era uma vez”, típica de contos maravilhosos.  

Quanto ao estilo, “[...] vale-se de recursos metafóricos e da simbologia, possuindo 

uma linguagem mais direta” (MEOTTI, 2016, p.42). Notamos isso nas expressões “por um 

azar”; “cavou a própria cova”, em que o aluno faz escolhas individuais de expressões típicas 

da oralidade, evidenciando o contexto em que está inserido, pois no contexto guarapuavano 

essas expressões também possuem sentidos conotativos. Na oralidade, a primeira é usada 

como algo inesperado e ruim sob a visão do locutor e a segunda refere-se a fazer algo que 

prejudica a si próprio. No entanto, se o aluno usou no sentido denotativo ou conotativo, o 

discurso verbal não dá conta de explicar.  

Notamos, também, que o A16 faz uso de expressões que objetivam uma maior 

proximidade com o interlocutor “mas voltando ao assunto” e acrescenta termos que 

despertam curiosidade e dão mais dramaticidade à história, por exemplo: “ninguém sabe o 

nome até hoje”, “O homem fez o soldado cavar a sua própria cova mesmo tremendo o 
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soldado cava então ele se ajoelhou e pediu piedade mas o homem não teve e cortou a cabeça 

do soldado” 

 Da mesma forma, o discente compreendeu a intencionalidade do gênero que é 

esclarecer fatos ou fenômenos sem compreensão, como o porquê de existir uma capela com a 

denominação “degolado”, termo substituído por “cortou a cabeça”.  Quanto ao uso dos 

verbos, há relação com o tempo vivido pelo personagem, pois há verbos no pretérito perfeito 

do indicativo, o que é comum em lendas, deixando evidentes as marcas de temporalidade do 

texto, em relação ao contexto e tempo do discurso. No desfecho, o aluno tenta fazer relações 

com a atualidade, o que é evidenciado pelo verbo no presente “é” e pelo advérbio temporal 

“agora”.  

 Percebemos que uma lacuna deixada pelo aluno é quanto à contextualização, a época 

da Revolução Federalista, explorada no vídeo, mas ignorada pelo aluno, o que interfere 

intrinsecamente na construção composicional do texto. Essa lacuna pode ser justificada pelo 

ano escolar em que o aluno se encontra, 7º ano, no qual o conteúdo certamente ainda não foi 

explorado nas aulas de História, mostrando-se distante para ele. Verificamos, também, a 

imprecisão quanto à temática, pois entende a finalidade de explicar fatos ou fenômenos, mas 

não cita elementos sobrenaturais presentes na oralidade da cidade, por exemplo, que  o 

soldado ainda vaga pela cidade, com também não enfatiza a temática da lenda que é uma 

crítica social ao comportamento da sociedade da época. Do mesmo modo, não constrói o 

personagem como um herói, deixando evidente que apenas transcreve o que assistiu no vídeo.  

Após a produção, realizamos a revisão do texto, que é uma etapa intrínseca da 

produção textual. Efetuamos, para a essa atividade, a correção resolutiva, em que são 

identificados e solucionados os problemas. Dessa forma, com caneta vermelha acentuamos a 

palavra “própria”, colocamos uma vírgula, sublinhamos o substantivo próprio “Zeca” e, no 

pós-texto, indicamos o nome correto “Juca”. Também no pós-texto registramos que há fuga à 

norma quanto à colocação pronominal “matá-las”, fazendo referência ao “matar a elas” do 

segundo parágrafo. 

 Na atividade de primeira produção, não trabalhamos a etapa de reescrita, apenas 

pedimos para que, com base em nossas correções, “passassem a limpo”. O aluno ao fazer a 

operação limpeza (passar a limpo) mostra que essa é uma prática comum que ainda há um 

longo percurso para ter práticas de escrita que demanda maior reflexividade. Em virtude do 

tipo de correção efetuada, na reescrita o aluno meramente realizou uma “operação limpeza” 
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(JESUS, 2001), no sentido de eliminar os aspectos formais que estão inadequados à norma 

padrão escrita do português29.   

A Figura 34 demonstra a atividade de escrita do aluno A5. 

 

Figura 34 – Produção/retextualização “A Capela do degolado” A5 

 
Fonte: produção do aluno 

 

 Verificamos que A5 considera na retextualização os elementos apontados no comando 

de produção. Assim, no primeiro parágrafo apresenta o assunto tratado e o fato histórico e, no 

segundo, apresenta o antagonista do soldado “Juca Tigre”, descrevendo-o de maneira a 

enfatizá-lo como vilão. O discente usa “forte, impiedoso”, caracterizando-o para justificar o 

ato que fará com o soldado, o qual é vitimizado, “chorava de medo” (5º parágrafo).  

 Entendemos que A5, assim como A16, leva em conta um dos aspectos do estilo do 

gênero: narrado em terceira pessoa, para explicar a existência de uma capela em homenagem 

a um soldado, atendendo, dessa maneira, ao conteúdo temático da lenda. Algo notório é a 

consideração ao interlocutor, pois usa a expressão “naquele” e “lá no local”, estabelecendo 

                                                 
29 Optamos por não trazer o texto reescrito em razão de que o aluno apenas passa o texto a limpo, sem trazer 

novos dados para a discussão.  



135 

 

relação de familiaridade, conhecimento entre ele e o leitor de que ambos sabem ou conhecem 

o lugar.   

Salientamos, também, alguns aspectos entonativo-valorativos (BAKHTIN, 2011) 

apresentados por A16, como em “gritando histericamente”, “sem dó nem piedade”, os quais 

funcionam como elementos expressivos por meio dos quais um julgamento de valor é 

materializado. Outra particularidade se refere à escolha da palavra “tumulo” em vez de cova, 

como muitos alunos escreveram, reproduzindo-a do vídeo. Há uma diferença de sentido entre 

cova e túmulo, pois por cova compreendemos como o buraco em que se coloca um corpo, e 

túmulo como um lugar de memória, no caso do próprio soldado, se este para o aluno é digno 

de memória. Entendemos que essa escolha é carregada de um tom expressivo, de uma 

valoração. Levando em conta que “a entoação expressiva é um traço constitutivo do 

enunciado” (BAKHTIN, 2011, p. 290), ao manifestar-se, contribui na construção de sentidos 

no processo de interação.   

No desfecho da lenda, o autor do texto atrela ao personagem “milagres” (5º parágrafo) 

e similaridade com imagens de santo observada nas últimas linhas do texto “lá depositam 

imagens de santos que por algum motivo estão com a cabeça arrancada”, assim, traz ao texto 

conhecimentos extraverbais, já que isso ocorre na sua realidade. 

 Na etapa de revisão de texto, novamente realizamos uma correção resolutiva, 

solucionando um desvio de ortografia, com registro da palavra “impiedoso” na parte superior 

da folha, acentuando a palavra “revolucionários” e corrigindo com letra maiúscula o 

substantivo “Estados”.  

 Acreditamos que a atividade de retextualização se mostrou bastante positiva por 

permitir que os alunos conhecessem uma história até então desconhecida, ou pouco conhecida 

por eles, a “Lenda da Capela do degolado”, mesmo porque no questionário prévio essa 

história não foi citada por nenhum dos participantes.  Além disso, a retextualização nos 

permitiu um melhor conhecimento acerca de aspectos dominados pelos alunos, com relação 

às condições de produção, conteúdo temático, estilo e construção composicional, intrínsecos 

às lendas. Dentre esses fatores, notamos que o que mereceria nossa atenção para os próximos 

módulos era o conteúdo temático.  

 Quanto à metodologia trabalhada por nós, percebemos algumas falhas: não 

trabalhamos a etapa de planejamento de um texto; corrigimos usando somente a correção 

resolutiva; não fizemos uso das etapas de revisão pelo aluno e de reescrita, o que não 

propiciou condições para que os alunos refletissem sobre a própria produção.  Essas lacunas 

fazem parte do processo da pesquisa-ação. Desse modo, ao avaliarmos as produções dos 
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alunos e os direcionamentos da pesquisa, pudemos buscar outros rumos em prol de um ensino 

pautado nos pressupostos de linguagem como interação social (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 

2014; BAKHTIN, 2011) e de escrita como trabalho (MENEGASSI, 2010b). 

 

3.2.2 Produção do gênero mito 

 Desde o início da pesquisa planejamos a produção do gênero mito, por ser do campo 

artístico-literário e pertencente ao folclore de um povo. Por ser um gênero de origem popular 

e oral supúnhamos que seria uma produção sem muitas dificuldades, pois acreditávamos que 

esse conhecimento estava já imbricado no imaginário dos alunos.  

 Em sala de aula, antes da produção do gênero mito, trabalhamos outras atividades, a 

fim de que contribuíssem nas próximas produções. Assim, realizamos a leitura da “Lenda da 

Lagoa das lágrimas” (TURCO, 2010) e do videoclipe “Ara, a lágrima que cai”30, explorando 

oralmente, na roda de conversa, aspectos multissemióticos, atividades de compreensão do 

conteúdo temático, relação autor-texto-leitor, construção composicional, condições de 

produção, interdiscursos, análise linguística. Ainda, analisamos a imagem do monumento em 

homenagem a Guairacá e lemos textos científicos e históricos sobre o indígena (módulo 3), 

para depois no módulo 4 elencarmos em sala as diferenças e semelhanças entre mito e lenda, 

explorando relações intertextuais. 

 Após trabalharmos essas atividades, no módulo de produção do mito fizemos 

apontamentos sobre o que é mito e suas características para, em seguida, apresentar o 

comando de produção do gênero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=W5tYCPrmRX8. Acesso em 15 set. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=w5tycprmrx8
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Quadro 8: Comando de produção gênero Mito 

[...] o índio Guairacá é um mito, pois é através dele que o guarapuavano conhece a sua 

formação e a sua própria história. Assim como, porque foi um herói para o povo da época e de toda 

a civilização guarapuavana ao longo do tempo. Sua força e coragem é transmitida de geração a 

geração, agregando valores culturais e ensinamento, aspecto implícito ao ser humano. 

“Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana” (CAMPBELL, 1991, 

p. 17) Que tal você produzir um mito sobre Guairacá, com descrição do personagem e seus feitos 

heroicos e com os elementos de narrativa (situação inicial, complicação, clímax e desfecho).  

Lembre-se de citar a sua célebre fala: “Esta terra tem dono!”.  

• Gênero mito: personagens são heróis; presença de seres sobrenaturais; pode ter origem em 

um fato histórico; transmite ensinamentos, valores, comportamentos ou valores sociais.    

• Com a finalidade de organizar em forma de narrativa e compreender o imaginário 

guarapuavano a respeito do Cacique Guairacá. 

• Seu interlocutor será: seus colegas e leitores do livro da classe. 

• Faça a primeira versão na folha de papel almaço para depois ser publicado no livro da classe. 

• Sua posição pode ser de narrador em 3ª pessoa. 

• Pode escolher entre narrador observador ou onisciente. 

PLANEJANDO SEU TEXTO:  

1º Descreva o personagem e o lugar onde comandava. Use adjetivos para caracterizá-los 

(características físicas e psicológicas).  

2º Que problema (s) o personagem teve que enfrentar? 

3º Algo inusitado aconteceu a ele, isto é, o clímax. 

4º Que característica sobrenatural foi dada a Guairacá? 

5º Como termina a história? 

6º Explique o porquê de um monumento ao personagem na cidade. 

Seu texto fará parte do livro “Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, minha história”! 

 

 

 Percebemos que o comando de produção mostra-se mais completo nessa fase da 

sequência didática, trazendo indicações mais claras acerca do que o aluno deveria produzir: 

reforça o conceito de mito, traz indicações mais precisas sobre as condições de produção do 

mito, explicita aspectos para o planejamento do texto. Consideramos que essa atividade 

constituiu-se uma atividade de produção, e não retextualização, visto que o aluno deveria criar 

um problema a ser enfrentado pelo personagem, algo inusitado. No comando, há claramente 

uma finalidade e interlocutores para a produção; evidencia-se, também, que haveria outras 

versões, a constituir a escrita como trabalho. 

 Dos trinta e três (33) alunos, seis (6) participaram da etapa de escrita, mas fizeram a 

reescrita, vinte e sete (27) escreveram e reescreveram seus textos. Selecionamos quatro (4) 

textos de alunos que participaram de todo o processo e que levaram em conta os aspectos 

solicitados na reescrita.   
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Figura 35 – A3 - Primeira versão gênero mito: 

 

Fonte: Produção do aluno 

  

Constatamos que o aluno A3 segue o roteiro de planejamento. No primeiro parágrafo 

descreve o lugar “terras dos indígenas” e o personagem principal Guairacá usando de 

adjetivos que o valorizam: “forte”, “resistente”, “persistente”, “protetor” e “corajoso”. No 

segundo apresenta o possível conflito “enfrentar os espanhóis”, e atribuiu a característica de 

sobrenatural a um colar dado pelo pajé. Algo inusitado, que seria o clímax, descreve o 

encontro do cacique com um lobo, algo peculiar da oralidade local, pois não há registros 
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escritos sobre a história de que o indígena cuidou de um lobo, mas o aluno usa desse fato para 

explicar o motivo da denominação de Guarapuava (terceiro parágrafo) e do monumento em 

sua homenagem estar um lobo ao seu lado.  

Nessa perspectiva, o aluno realiza relações intertextuais e interdiscursivas, pois retoma 

peculiaridades da oralidade local, recupera informações trabalhadas em sala sobre o 

monumento, da mesma forma usa de adjetivos, explorados na leitura imagem no módulo 4. 

Além disso, retoma o texto científico de Kruger (2007) e faz referência ao antagonista como 

sendo os “espanhóis”. Há, assim, uma rede de dizeres que se interconectam na produção 

discursiva do aluno. 

Quanto à temática, o aluno compreendeu o gênero na medida em que exalta o 

personagem principal, Guairacá, como guerreiro e herói, e eleva-o à condição de um mito, 

que “em noites de lua cheia ele sai andar por aí”. Do mesmo modo, pondera as condições de 

produção, levando em conta o interlocutor, já que utiliza o pronome possessivo em “nossas 

terras”, referência a Guarapuava, sendo o seu lugar e de seu leitor. 

Observamos que as dificuldades apresentadas pelo A3 se referem à composição 

estrutural do gênero, já que mistura o clímax e o desfecho em um mesmo parágrafo, e não 

descreve o espaço da narrativa. Também, quanto aos recursos linguísticos, repete palavras, faz 

uso de palavras coloquiais “aí”. Ainda, faz uso do discurso histórico, já que no título “Início 

de Guarapuava”, enfatiza a cidade e não o personagem.  

Como parte do processo de produção escrita (MENEGASSI, 2010b), realizamos a 

revisão e solicitamos a reescrita do texto. Para a revisão, fizemos uso de uma tabela (uma 

mesma tabela para a revisão dos demais textos da turma), indicando aspectos a serem 

resolvidos pelos alunos na reescrita.   
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Figura 36 – Correção texto A3 

 
 

Fonte: desenvolvida pela pesquisadora 

 

 O uso da tabela permitiu que a correção fosse além de indicações ou soluções de 

aspectos mais superficiais do texto, como ortografia, acentuação e pontuação, mostrando uma 

revisão mais aprofundada em comparação com a revisão da retextualização.  No entanto, as 

orientações se apresentam bastante amplas, sem auxiliar efetivamente o aluno na reescrita e 

sem efetivar uma proximidade com o aluno. 

 Já no pós-texto fizemos uso dos “bilhetes” (RUIZ, 2013), sob a forma de comentário 

“ligar o personagem Guairacá com o animal ficou interessante”; apontamento “que tal 

explorar mais isso?”, “Que tal explorar mais estes elementos sobrenaturais?” e 

questionamentos que exploram elementos da construção composicional, do conteúdo temático 

e do estilo (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016). Quanto à construção composicional 

questionamos: “Mas como era o espaço da história?”; quanto ao conteúdo temático: “Quem 

o avisou? Por que teria que enfrentá-los o que queriam?”; “No caminho para onde? Que 

tipo de lobo? Como o animal era? Como ele (Guairacá) morreu?”; e estilo: “Como 

reescrever sem repetir colar? O objeto era especial de que modo?”; “Lenda? Mas o gênero 

seria mito?”.  No uso do bilhete, notamos que há uma réplica produzida por nós, professora, 

na medida em que dialogamos com o texto e esperamos, pois, uma contrapalavra (BAKHTIN; 



141 

 

VOLOCHINOV, 2014) do aluno na reescrita do mito, a dar continuidade à corrente de 

comunicação verbal, diferentemente do que ocorreu com o uso da tabela. 

 Outro aluno, o A20, apresentou um enfoque diferente do A3, ao dar ênfase ao 

personagem Guairacá. Vejamos a primeira versão: 

 

Figura 37 – Primeira versão mito A20 

 

Fonte: Produção do aluno 

 Notamos que, na produção do A20, o título “Guairacá o herói das terras do Paraná” 

define o cacique como herói do Paraná e estabelece relação de intertextualidade com a placa 

indicativa do monumento “Líder do Paraná e do Brasil”. 

Vemos que, no primeiro e segundo parágrafos, o aluno descreve o personagem “forte, 

corajoso, valente, guerreiro”, já criando a expectativa no leitor de que explicará o porquê do 

indígena ser para ele um herói. Há também a descrição do lugar “tribo guarani”.  

No terceiro parágrafo o autor do texto faz referência ao texto histórico lido, citando 

que “reunio os caciques de varias tribos e seus guerreiros para lutarem juntos a ele”. Da 

mesma forma, na fala direta do personagem pajé estabelece intertextualidade com o vídeo 

“Ara, a lágrima que cai”, pois menciona a mesma fala dita por um pajé.  
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O que nos chama atenção é a compreensão ativa e responsiva do aluno (BAKHTIN, 

2011), na proporção em que no decorrer do texto faz escolhas linguísticas que expressam sua 

valoração a respeito dos fatos. Assim, no quinto parágrafo menciona “as armas dos inimigos 

eram enormes e eles não tinhão nem chance”; no último parágrafo “Guairacá foi morto, com 

hora (honra) e coragem defendendo as terras do Paraná”. Assim, vemos que há 

compreensão pelo aluno quanto à temática, já que valorizou o protagonista, transformando-o 

em herói que lutava por um coletivo, e fez uso de elemento mágico, o amuleto, o qual 

arrebentou e, por isso, o protagonista foi morto.  

Analisamos, também, que o aluno possui dificuldades do uso de algumas ortografias e 

de alguns aspectos gramaticais, como a pontuação. Para tanto fizemos uso da estratégia de 

correção resolutiva, escrevendo corretamente na margem dos textos as palavras escritas 

incorretas, assim como usamos a correção indicativa para apontar quais elementos de 

planejamento e/ou critérios de avaliação precisariam ser melhorados 

 

Figura 38 – Correção indicativa da professora 

 

Fonte: desenvolvida pela pesquisadora 

 

Notamos que, na tabela, não há abertura ao diálogo, apenas indicações dos problemas, 

mas sem explicações. O uso dos verbos no imperativo “reflita”, “descreva”, demonstra um 

discurso autoritário, o que acarreta em ser “[...] bem mais difícil inserir mudanças 

semânticas[...]” ((BAKHTIN, 2015, p. 137), já que passa a responsabilidade somente ao aluno 

de refletir e reescrever o texto.  



143 

 

 No pós-texto observamos que há uma mudança de estratégia, com o uso correção 

textual-interativa (RUIZ, 2013) por meio de comentários: “você descreveu o personagem, 

isso tornou sua história empolgante”, valorizando o estilo escolhido pelo aluno. Fizemos uso, 

também, de apontamentos: “Para a reescrita reflita”, “Repense se era isso mesmo que você 

queria escrever”. Da mesma forma, usamos questionamentos: “Será que realmente 

necessitam as vírgulas?”; “O que era o amuleto?”, “Que argumentos usou para unir 

caciques de tribos diferentes?” entre outros, o que possibilitou a continuidade do diálogo, 

pois demonstramos que lemos o texto e produzimos réplicas para as palavras do autor. Da 

mesma maneira que A3, o aluno, na etapa da reescrita, produziu réplica imediata (BAKHTIN; 

VOLOCHINOV, 2014), respondeu aos questionamentos logo em seguida, produzindo, assim, 

uma contrapalavra.  

 Notamos que, na primeira versão de A20, a construção composicional e o conteúdo 

temático foram atendidos de modo satisfatório, porém quanto ao estilo ficaram lacunas quanto 

à manifestação da intencionalidade e às escolhas linguísticas.  

 A partir da correção de todas as produções da classe, trinta e três (33), percebemos que 

poderíamos melhorar a sequência didática. Por isso, no decorrer da implementação 

desenvolvemos mais um módulo, a de “Reescrita de mito”, no qual exploramos o gênero sob 

outros suportes: videoclipe e texto digital31. Trouxemos, também, um exemplo impresso do 

gênero mito, “Prometeu” (EVSLIN, 2012), e, a partir deste desenvolvemos atividades de 

conteúdo temático e construção composicional, já que estas foram as maiores dificuldades 

apresentadas pelos alunos. Com base nessas atividades e dos apontamentos na revisão, os 

alunos reescreveram o texto pertencente ao gênero mito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Os textos aos quais me refiro estão na sequência didática, Módulo “reescrita de mito” e no site:  

https://mirim.org/ 

https://mirim.org/
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Figura 39 – Reescrita A3 

 

Fonte: Produção do aluno. 

 

Observamos na reescrita várias mudanças. Primeiro, as que se referem às indicações. 

Para a solicitação “os eventos e fatos históricos citados nos textos informativos estão 

presentes em seu texto?” vemos que na reescrita há uma mudança na escolha verbal, de “um 

dia ele foi avisado que teria que ir enfrentar os espanhóis porque eles estavam entrando nas 

terras deles” por “Um dia ele foi avisado pelo Pajé que ele teria que ir para a batalha 

enfrentar os espanhóis, porque eles queriam tomar as terras dos indígenas”. Vemos que há 

alterações significativas em relação à escolha do verbo, de “entrando” para “queriam tomar”, 

ou seja, há uma transformação de discurso na sentença do aluno, deixando implícita sua 

opinião e informações lidas nos textos históricos. Da mesma forma, o aluno produz réplicas 

em relação aos questionamentos da revisão, ao responder que avisou Guairacá, “pajé”, o 

motivo pelo qual teria que enfrentar os espanhóis “tomar as terras”.  

Percebemos também mudanças estruturais. A3 reorganizou os parágrafos: de três 

passou para seis; para a fala do personagem pajé usou travessão ao invés de aspas, o que fora 

indicado na correção indicativa, assim como modificou seu texto em relação aos 

questionamentos: evitou repetições do substantivo “colar”, explicou a espécie do lobo, 
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mencionando “guará”, explicitou a morte de Guairacá por “flechada”, relacionou a narrativa 

com elementos atuais, “tem um monumento dele e do lobo”, “mais conhecido como trevo do 

índio”.  

Comparando a primeira versão com a reescrita de A3, notamos que cada estratégia de 

correção exerceu uma função: a indicativa possibilitou mudanças estruturais e de atendimento 

à norma culta, e a textual-interativa, por meio de apontamentos, comentários e 

questionamentos, contribuiu para o estilo e à temática do gênero.  

Vejamos a reescrita realizada pelo aluno A20: 

Figura 40 – Reescrita A20 - mito 

 

Fonte: Produção do aluno 

 

Na reescrita vemos que a correção resolutiva contribuiu para as correções ortográficas.  

No que se refere à correção indicativa, das quatorze (14) indicações, o aluno atendeu apenas 

uma: “rever o desfecho”, acrescentando mais um parágrafo para contextualizar a história: 

“hoje em dia”, “deu origem ao nome de universidades, bairros, escolas etc.”.  

Vemos, no último parágrafo, alguns acréscimos explorados nas atividades do módulo 

“reescrita de mito”: aproximou-se de seu interlocutor “aqui” e, principalmente, acrescentou 

sua valoração a respeito do personagem “por suas atitudes ele é um herói”, “por isso eu o 

chamo de herói”. Assim, na reescrita, “o sujeito da compreensão enfoca a obra com sua visão 
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de mundo já formada, de seu ponto de vista, de suas posições” (BAKHTIN, 2011, p. 378). A 

sua compreensão responsiva ativa e a sua valoração está também na pequena ilustração do 

texto, pois ao final vemos um arco-flecha fazendo referência à simbologia em memória a 

Guairacá.  

Constatamos, com base nas análises dos textos de A3 e A20, que o gênero mito foi 

compreendido pelos alunos, mas não foi alvo de mudanças ideológicas, sem evidenciar  que 

“[...] a principal função do mito consiste em revelar os modelos exemplares de todos os ritos e 

atividades humanas significativas” (ELIADE, 2004, p. 13). Assim, tanto A3 quanto A20, 

como também os outros trinta e um (31) alunos, acrescentaram poucas valorações ou poucas 

criações para a temática do mito Guairacá; ainda, usaram os textos históricos e o vídeo para 

escrever sobre o personagem, o que ocasionou produções muito parecidas quanto ao estilo e à 

construção composicional. Por não terem autenticidade marcante, optamos por não colocar as 

produções do gênero mito no livro que foi produzido pelos alunos.  

A repetição na construção do enredo comprova que o mito está na memória de um 

povo e que “apesar dos aspectos fantasiosos, dos elementos fantásticos e aparentemente 

ilógicos que o povoam, o mito é verdade para o povo que o cultiva, está profundamente 

enraizado no seu tecido social [...] (BRANDÃO, 2002, p. 54). O gênero mito, principalmente 

Guairacá no contexto de Guarapuava, é algo que demonstra certa superioridade em relação ao 

leitor (TODOROV, 2007), já que todos os alunos escreveram-no como de fato herói, sem 

questionar ou criticar os textos lidos e os apontamentos feitos no decorrer das aulas. 

Concordar não era uma regra.  

Nas produções do gênero mito há entrelaçamento de discursos, do social, histórico e 

até pessoal.  Ao analisarmos o comando de produção percebemos que induzimos ao aluno 

considerar o personagem como herói e mito, não deixamos brechas para questionamentos ou 

dúvidas, assim, a nossa valoração se sobressaiu, não intencionalmente, porém 

metodologicamente.  

Após analisarmos os dados constituídos no trabalho com o gênero mito, passaremos a 

analisar os dados produzidos a partir da produção escrita do gênero lenda. 

 

3.2.3 Produção gênero lenda: 

 Como ressaltamos na metodologia, os módulos 6, 7 e 8 foram planejados com o 

objetivo de contribuir na produção textual do gênero lenda. No módulo 6, estabelecemos 

relações de intertextualidade entre a lenda brasileira “As lágrimas de Potira” (SANTOS, 
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1987) e a lenda guarapuavana “Lenda da Lagoa das Lágrimas” (TURCO, 2010), esta 

explorada no módulo 3.  

 No módulo 7, “Relacionando textos”, lemos uma reportagem sobre “Por que 

choramos”32 e recuperamos os textos desde o início da sequência didática, a fim de apontar 

semelhanças quanto a temática.      

No módulo 8, “Conhecendo Guarapuava”, lemos e discutimos o folder disponibilizado 

pela Secretaria Municipal de Turismo (Anexo 3), a fim de percebermos quais pontos turísticos 

os alunos já conheciam e quais possuem lendas. Nesse módulo, também, com o uso do 

projetor os discentes compartilharam suas fotos. Cada um expôs o que mais lhe chamou 

atenção (Anexo 9) durante o passeio. Dos trinta e três alunos, vinte e sete foram ao passeio 

com autorização dos pais, dezesseis produziram e compartilharam as imagens. O lugar que foi 

mais recorrente foi a Lagoa das Lágrimas. 

De acordo com a BNCC uma das competências do ensino básico é “utilizar diferentes 

linguagens para [...] para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo” 

(BRASIL, 2017, p.9). Com isso, buscamos incentivar a produção de fotografias durante o 

passeio guiado, já que no decorrer da sequência didática exploramos também esse gênero e 

suas condições de produção, no entanto não analisaremos essas produções por não ser nosso 

objetivo de pesquisa.  

 

3.2.3.1 Planejamento, produção e reescrita do gênero lenda 

 Como estratégia de planejamento para a produção escrita de lenda, fizemos alguns 

apontamentos para auxiliar os alunos nos direcionamentos para a produção do texto.  

Primeiramente, relembramos conjuntamente as características do gênero; enquanto os alunos 

falavam, fazíamos os registros na lousa. Em seguida, entregamos o folder disponibilizado pela 

Secretaria de Turismo (Anexo 3) para que lessem individualmente. Após a leitura individual, 

pedimos para que escolhessem um dos lugares apresentados no folder, mas que não houvesse 

ainda lendas. Após a escolha, disponibilizamos por escrito o comando de Produção do gênero 

(quadro 9) : 

 

 

                                                 
32 Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-choramos/ 

https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-choramos/
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Quadro 9: Comando de produção do gênero lenda 

As LENDAS são uma criação popular transmitida de geração em geração, pela tradição oral, 

geralmente se baseia em um fato histórico.  

• Nas narrativas (lendas) há um fato (que envolve a história); um problema (vivido pelos 

personagens) 

• Nas LENDAS, há TEMPO (quando) e ESPAÇO (lugar). 

• Nas narrativas os verbos, geralmente estão no pretérito. 
Após os estudos acerca das histórias que permeiam o imaginário de Guarapuava e a respeito 

do que você aprendeu sobre a estrutura de narrativas, produza uma lenda a partir das imagens 

abaixo.  

Capriche! Seu texto vai compor o Livro de Lendas e mito da classe e, para isso, você vai 

precisar também ilustrar o texto. Com o auxílio da professora, reuniremos as lendas e 

confeccionaremos o sumário – uma relação dos títulos dos textos e o número da página em que 

eles se encontram. Iremos escolher um título para o livro e ilustrar a capa. 

    Após organizado e encadernado faremos a noite de lançamento do livro. Será uma ótima 

oportunidade de leitura em família ou com seu grupo de amigos! Em seguida deixaremos um 

exemplar para a escola, pois você estudou a História de sua Comunidade e fará história!  

• Gênero lenda: busca explicar de maneira não científica fatos ou fenômenos 

desconhecidos;  pode ser explorada a linguagem regional, o tempo é indeterminado ou 

longínquo.  

• Com a finalidade de perpetuar a tradição guarapuavana. 

• Seus interlocutores serão seus colegas e os leitores do livro da classe. 

• Seu texto será publicado e ilustrado no livro da classe. 

• Narrador é em 3º pessoa.  

 

 

 

 Após a leitura do comando da produção, pedimos para que planejassem o texto, por 

escrito, conforme os apontamentos do quadro 10:   

 

Quadro 10: Planejamento do gênero lenda 

PLANEJAMENTO:  

1º Escolha um lugar a partir das imagens ou outro de sua preferência, mas de Guarapuava; 

2º crie personagens que estarão envolvidos no enredo; 

3º descreva-os e o lugar onde estão para compor a situação inicial; 

4º produza uma complicação, um problema a ser resolvido pelo personagem principal; 

5º faça com que o personagem passe por um momento inesperado, de tensão, isto será o 

clímax; 

6º como foi ou foram resolvidos os problemas;  

7º construa diálogo entre personagens; 

8º  dê um título a sua lenda.  

Agora mãos à obra! 
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Vejamos o planejamento e a produção realizada pelo aluno A15:   

Figura 41 – Planejamento A15 

 
Fonte: Caderno do aluno 

 

Figura 42 – Primeira versão lenda A15: 

 

Fonte: Produção do aluno 
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 No texto de A15 notamos pelo título conciso “Salto São Francisco” que o lugar 

escolhido é umas das cachoeiras mais famosas da cidade, lugar turístico, que ainda não possui 

registro de lenda. Quanto ao conteúdo temático, o aluno compreende que lendas, 

especificamente em Guarapuava, são vinculadas aos indígenas e ao discurso histórico. 

Percebemos isso pela escolha do personagem “M’Boi” e pelo fato de o aluno mencionar umas 

das tribos, caingangues, que habitavam onde hoje é a cidade de Guarapuava. O discente 

também escolhe o elemento mágico ou sobrenatural, assim, o antagonista se transforma em 

animal para enganar a indígena, estabelecendo intertextualidade com a lenda das Cataratas do 

Iguaçu, em que “M’Boi” também se transforma em animal.  

 A temática está também no fato de a protagonista pensar no bem coletivo “M’Boi 

desfasado fala sabe aquele penhasco logo ali você precisava saltar de lá e depois de saltar o 

penhasco escuro se transformará um salto e nunca mas faltará água há humanidade”. No 

segundo parágrafo o aluno cita que “M’boi queria ser a mais bela, entre os deuses e 

humanos”, porém no decorrer do texto, parece ao leitor que o vilão é masculino, porque o 

aluno usa “ele”, “disfarçado”. Para esclarecer essas questões, fizemos uso de questionamento 

no pós-texto “Então, M’boi é feminina? Explique”. O aluno A15, dando continuidade ao 

diálogo com o texto e com o leitor, no caso com a professora, escreve: “ele está disfarçado 

ele jaguatirica é ela e fêmea”, a produzir, assim, uma contrapalavra à nossa pergunta.  

No desfecho da história, há uma confusão acerca da contextualização, em razão de que 

o aluno traz o contexto imediato da sala de aula. Para sanar esse problema, usamos a correção 

textual-interativa, com o uso de questionamento: “Será que o final está coerente com o 

gênero?”.   

 Quanto à construção composicional, vemos que o aluno tem dificuldades na 

construção das falas dos personagens, confunde discurso indireto com direto. Para tanto, 

fizemos uso da correção classificatória, chaves {, para mostrar que o aluno deveria rever a 

produção das falas.  

No decorrer da pesquisa, sobretudo após a primeira versão, percebemos a necessidade 

de desenvolver mais um módulo, o nono - “Relembrando sobre lenda”, no qual recuperamos 

as lendas estudadas, assistimos novamente à reportagem da RPC dos “200 anos de 
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Guarapuava”33, analisamos o livro “Lendas e Contos Populares do Paraná” (CARNEIRO, 

2005)34. Em seguida fizemos a primeira proposta de reescrita: 

 
Quadro 11: Reescrita do gênero lenda 

No mundo, há muitas coisas que desconhecemos ou não compreendemos bem. Daí o surgimento de 

histórias explicativas. Uma lenda pode surgir em qualquer época, lugar e pode ser inventada por 

qualquer pessoa que sinta o desejo de produzir uma resposta para uma pergunta intrigante.  

Releia sua produção e reflita: 

1. Você escolheu um lugar de Guarapuava? 

2. Sua lenda explicou de modo não científico a existência de um lugar ou fenômeno da 

Natureza? 

3. O narrador está em terceira pessoa? 

4. Os personagens são típicos de lendas? 

5. Descreveu o lugar e os personagens? 

6. Os personagens vivem um conflito? 

7. Há momento de tensão? 

8. Como se construiu o desfecho? 

9. Construiu diálogos entre os personagens? 

10. O título é coerente com a história? 

 

 

Figura 43 – Segunda versão A15. 

 

Fonte: Produção do aluno 

                                                 
33  Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-

parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-

AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ. Acesso em 28 nov. 2019. 
34

 Disponível em: https://docplayer.com.br/211821-Lendas-e-contos-populares-do-parana.html>. Acesso em 01 

dez. 2019. 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=iwar2rtbq-ayurxjai2i1kzvbtldi_rxwzupo_pd9vrwtt35xwyrznxv5bjtq
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=iwar2rtbq-ayurxjai2i1kzvbtldi_rxwzupo_pd9vrwtt35xwyrznxv5bjtq
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=iwar2rtbq-ayurxjai2i1kzvbtldi_rxwzupo_pd9vrwtt35xwyrznxv5bjtq
https://docplayer.com.br/211821-lendas-e-contos-populares-do-parana.html
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Na segunda versão produzida por A15, notamos que o aluno aceita a resolução dada 

por nós e escreve o nome da personagem Kauana com K; no entanto, no penúltimo parágrafo, 

registra com K também “Kacique”. Como na primeira versão havia escrito “cacique”, 

optamos pela estratégia de correção resolutiva, para que o aluno visualizasse a forma correta e 

não mais a confundisse.   

Da mesma forma, A15 reescreve os verbos no pretérito perfeito ou imperfeito que 

haviam sido corrigidos e comentados no pós-texto. No sétimo parágrafo o aluno mostra que 

compreendeu a regra gramatical e corrige a frase. Na primeira versão escreve: “Cauana fala 

eu pulo [...]; na segunda: “Kauana falou eu tenho coragem”. Nessa versão vemos que o aluno 

apresenta dificuldades quanto à organização de discurso direto e indireto; a estratégia de 

correção escolhida foi a resolutiva, pois A15 já havia apresentado o mesmo problema na 

primeira versão. 

Quanta à construção composicional, vemos uma transformação no texto, já que 

compreende a reflexão sugerida na revisão textual e produz um novo final para a lenda. No 

entanto, ainda apresenta confusões sobre como organizar as falas dos personagens, por isso, 

escolhemos a correção classificatória, com uso do sinal asterisco (*) para mostrar ao aluno 

onde precisa indicar um novo parágrafo. Ocorrem, também, algumas modificações no enredo, 

já que na primeira versão, é M’Boi quem se apaixona por Kauana; na segunda, Kauana se 

apaixona por seu cacique Francisco, que na primeira era seu pai. Nesse sentido vemos que o 

aluno releu seu texto e verificou que havia incompreensões no enredo e, ao refletir sobre 

quem são seus interlocutores, opta por alterar, sem a interferência do professor, confirmando 

que “o indivíduo enquanto detentor de seus pensamentos, enquanto personalidade responsável 

por seus pensamentos puramente socioideológicos” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 

59), ou seja, o contexto e os interlocutores trazem implicações para o discurso do aluno.   

No pós-texto, produzimos réplica ao texto do aluno, com a estratégia de correção 

textual-interativa, com comentários: elogios “Muito bem, você reescreveu seu texto, refez o 

final!”; apontamentos: “indígenas tem acento”; questionamentos: “No final, será que está 

coerente “penhasco” com o que o salto é hoje? Falta algo”, “O início poderia repensar: 

como indicar que se trata de outro tempo?”. Percebemos que os comentários suscitam a 

continuidade do diálogo pelo aluno, o que se evidencia na terceira versão do aluno A15: 
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Figura 44 – Terceira versão A15 

 
Fonte: Produção do aluno 

Nessa versão, o aluno produz as falas dos personagens de modo direto, usando 

travessão. Ainda apresenta confusões no uso dos verbos, mesmo estes sendo trabalhados no 

módulo reescrita de lenda, principalmente no quarto parágrafo, por isso escolhemos a 

correção indicativa e textual-interativa, como estratégias de revisão. Na indicativa, com uso 

de chaves {, apontamos problemas no que se refere à coerência textual, a fim de que refletisse 

sobre as relações de sentido no texto. Já quanto às marcas gramaticais e ortografia, vemos um 

avanço, pois na primeira versão eram muitas; na terceira aparecem apenas quatro: “visualiza-

se”, “riu”, “afrente”, confunde “mas com mais”. Escolhemos para as três primeiras 

ocorrências a correção resolutiva, visto que foram conteúdos já trabalhados em sala de aula. 

Na quarta optamos pela classificatória, sublinhamos e colocamos asterisco para mostrar ao 

aluno que há problemas; no pós-texto explicamos a diferença entre mas e mais, esperando que 

na versão final (digitada pelo aluno) ele compreendesse e corrigisse essas formas. 

Nas três versões produzidas pelo aluno, notamos mudanças muito significativas, o que 

corrobora que a produção de texto é processual (MENEGASSI, 2010b) e que requer reflexões 
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instigadas pelo professor. Nessa perspectiva, o professor deve exercer função de coautor do 

texto do aluno e, principalmente, estimular a continuidade do diálogo, seja por meio de 

bilhete, que substancialmente promova a compreensão ativa responsiva, para que na reescrita 

reelabore seu texto, a levar em conta as condições de produção, o conteúdo temático, o estilo 

e a construção composicional do gênero.  

 Após as três reescritas passamos ao módulo final. O aluno digitou seu texto e ilustrou-

o para que a diagramadora, Walquiria de Lima, pudesse organizar o livro para divulgação. 

Apresentamos a versão final da lenda produzida pelo aluno A15: 

 

Figura 45 – Versão final A15 

 
Fonte: Produzido pelo aluno 

 

 Observamos que, na versão final, o aluno compreendeu que no início de sua lenda 

havia a necessidade de expressão que indicasse um tempo remoto, inserindo, assim, a 

expressão “Há muitos anos”. Outro avanço foi quanto à organização do discurso: primeiro 

reorganiza as falas com travessão, cada uma em um parágrafo, demonstrando que 

compreendeu as indicações da revisão. No final do texto usa aspas para mencionar o grito da 

personagem. Quanto à temática, usou elementos da cultura indígena, nome da protagonista 

“Kauana”, faz referência a tribo caingangue, traz a lenda o mito do Boitatá, o qual é muito 

comum em histórias na oralidade guarapuavana. O aluno também estabelece relação de 

intertextualidade com a lenda “Naipi e Tarobá”, afirmando que Kauana, assim como Naipi, 
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era a indígena mais bela da tribo; também, o antagonista disfarça-se para enganar o 

personagem principal.  

Ressaltamos o crescimento textual e discursivo do aluno no decorrer do processo, do 

planejamento à versão final, demonstrando que produzir textos é trabalho planejado. Assim, 

“a devolução da palavra ao aluno faz deste o condutor de seu processo de aprendizagem, 

assumindo-se como tal” (GERALDI, 1997, p. 160). Do mesmo modo, o diálogo entre a 

professora e o aluno promoveu réplicas, já que na alternância entre nós, o centro era o texto, 

ratificando que “toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a 

alguma coisa e é construída como tal” (BAKHTIN; VOLOCHÍNOV, 2014, p. 101).  

 Observemos na sequência as produções de A21, a partir das quais discutimos as 

estratégias de revisão: 

 

Figura 46 – Planejamento A21 

 

Fonte: Caderno do aluno 
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Figura 47 – Primeira versão A21 

 
Fonte: Produção do aluno 

  

Na primeira versão apresentada por A21, percebemos que nossa estratégia de correção 

é resolutiva, já que assumimos “[...] pelo aluno, a reformulação de seu texto” (RUIZ, 2013, p. 

41). Usamos dessa estratégia no corpo do texto, adicionando a palavra escrita corretamente, 

ora em cima da palavra: “três” no primeiro parágrafo; ora embaixo da palavra: “nenhum” no 

quinto parágrafo. Da mesma forma, usamos a resolução, mas por “substituição” (RUIZ, 2013, 

p. 42), pois modificamos a caneta o que o aluno havia escrito, reformulando a letra minúscula 

em “esposa”, “três”, no quinto e no último parágrafo.  

 No último parágrafo optamos pela correção indicativa, com uma marcação na 

expressão “por trás” escrita pelo aluno, mas em nenhum lugar explicamos o significado do 

que foi marcado, deixando ao aluno a tarefa de interpretá-lo.  

  Concomitantemente, nos dirigimos ao aluno com o uso da correção textual-interativa, 

ou seja, dialogamos com ele, comentando, apontando e questionando lacunas deixadas na 
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construção do texto. O discente responde ao questionamento “Por que suecos? Explique o 

motivo de escolha!  “Para ser diferente, um país diferente”, manifestando sua compreensão. 

 A peculiaridade da correção no texto do A21 é que começamos elogiando o aluno por 

ter cumprido com a finalidade da produção de lenda “sua história cumpriu com a finalidade 

de valorizar nossa cidade e de unir fatos históricos com ficcionais”. Assim, demonstramos 

proximidade com o autor do texto e que realmente lemos e estávamos disponíveis ao diálogo 

e à colaboração em sua reescrita.  

 

Figura 48 – Segunda versão do A21 

 
Fonte: Produção do aluno 

 

 

 Na segunda versão do A21,  são usadas as correções resolutivas novamente, mas agora 

acrescentando informações que na primeira versão haviam passado percebidas, como a 

repetição da conjunção mas, substituída por “no entanto” no segundo parágrafo, e “porém” no 

quarto parágrafo; acrescentamos “de repente” para ficar evidente a mudança de situação no 
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enredo; realizamos a supressão da repetição do verbo “chegaram”; a substituição de 

“desmatada” por “queimada”, o que torna a informação mais apelativa.  

   Durante o processo, compreendemos que a correção resolutiva por supressão não 

acrescenta à compreensão do aluno, posto que é uma correção monológica, ou seja, anulamos 

“[...] a presença do outro (o aluno), que é, assim, destituído de voz” (RUIZ, 2013, p. 79-80), 

sendo, dessa forma, um discurso autoritário (BAKHTIN, 2015), sem corroborar ao diálogo, à 

interação entre os sujeitos. Já a correção textual-interativa assegura uma maior preocupação 

com a produção do aluno, visto que com o enunciado que produzimos após a lenda, dirigimo-

nos  diretamente a ele, devolvendo-lhe a tarefa de refazer seu próprio texto, sendo esse o elo 

de continuidade da comunicação discursiva. 

 A correção textual-interativa contribuiu mais significativamente para a terceira versão, 

que também foi a versão final, apresentada pelo aluno: 

 

Figura 49 – Terceira versão A21 

 

 Fonte: Produção do aluno. 
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Figura 50 – versão final A21 

 

Fonte: Produção do aluno 

 

   A mudança significativa é observada no início do texto, visto que o aluno faz uso de 

seu estilo particular. Primeiro, contextualiza seu texto e antecipa que se trata de uma 

“intervenção divina”; segundo, dialoga com seu leitor: “E você sabe a história sobre os três 

famosos lagos?”. Podemos notar um tom irônico ao escrever “famosos lagos”, em 

substituição a bairro famoso, na versão anterior. Ainda, o aluno antecipa a circulação do 

gênero, está consciente de que seu texto será lido por um interlocutor.  Trata-se de 

transformações propiciadas pela correção textual-interativa.  

No dia 17 março de 2020, promovemos, junto com a direção e os funcionários, por 

meio de convite (Anexo 5), a divulgação do livro “Guarapuava: meu lugar, minha história” 

(Apêndice F)35 para os pais e a comunidade escolar, propiciando aos alunos condições de 

entender a escrita como uma prática social  e de valorizar seu lugar, sua história e sobretudo 

                                                 
35 No livro estão as produções das três turmas de sétimo ano de 2019, a pedido da direção e equipe pedagógica, 

visto que parte desse livro foi pago pela APMF.  
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fazer parte dela, produzindo uma inédita e autêntica história, uma lenda. (As fotos do evento 

estão no Anexo 9).   

 As análises das etapas de produção dos gêneros mitos e lendas permitiram-nos 

constatar mudanças em nossa metodologia ao longo do processo: no início, na primeira 

produção, não orientamos o planejamento do texto, já na produção de lenda o planejamento 

mostrou-se relevante. Também, nas produções iniciais, fizemos uso de correções indicativas e 

resolutivas, privilegiando aspectos ortográficos e gramaticais; nas produções ao longo da 

pesquisa-ação, inseriu-se também a correção textual-interativa, com ênfase em aspectos 

textuais e discursivos. Na produção do gênero mito, detivemo-nos em uma reescrita, o que 

fica claro que não é o suficiente, principalmente em uma turma de ensino fundamental II, 

enquanto que na produção final, buscamos o desenvolvimento de mais de uma versão de 

reescrita, contribuindo para a elaboração de textos mais coerentes com a proposta do comando 

de produção.  

 Compreendemos que a escrita pautada nos pressupostos do dialogismo requer 

disponibilidade pelo professor, visto que se constitui como um trabalho, composto por várias 

versões com o propósito de atender à finalidade, ao interlocutor e à circulação. Diante do 

currículo que norteia as ações pedagógicas, muitas vezes a produção de várias reescritas pode 

ser um problema, mas se considerarmos que cada versão propicia aprendizagens e é também 

um modo de avaliação, torna-se possível unir o currículo e o trabalho de produção textual 

fundamentado na concepção de língua como forma de interação. Outro benefício é a 

oportunidade de o professor poder avaliar sua própria metodologia, já que em cada versão 

produzida pelos alunos fica evidente o que deu certo ou não. 

 

3.3. Resultados comparativos 

Após a etapa de circulação do gênero, em março de 2020, fomos assolados pela 

pandemia do COVID-19, o que acarretou que a aplicação do questionário final e a coleta dos 

relatos acontecesse a distância, via WhatsApp. Dos trinta e três (33) alunos, dez (10) 

responderam o questionário final, o qual consistiu na reaplicação do questionário inicial. Esse 

instrumento foi utilizado com o objetivo de compararmos as respostas dos alunos, no 

questionário inicial e final, para verificar os conhecimentos obtidos no que se refere aos 

aspectos culturais e históricos de Guarapuava e aos gêneros mitos e lendas. Escolhemos 

cotejar algumas das respostas de A1, A8, A28, os quais consideramos mais representativos 

para a pesquisa: Primeiramente as respostas de A1:  
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Figura 51 – Respostas A1 questionário inicial 

 
Fonte: Disponibilizado pelo aluno 

 

Figura 52 – Respostas A1 questionário final 

 
 

Fonte: Enviado pelo aluno em formato PDF.  

 

 Nas respostas de A1 percebemos que houve ampliação do conhecimento a respeito da 

história local. No questionário inicial, na questão 1, respondeu “Não conheço nada pois não 

sou daqui e meus pais também não”, evidenciando que não conhecia a história local por não 

ter nascido na cidade, como se não pertencesse a Guarapuava. Já no questionário final, o 
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aluno respondeu “Ocorreu uma expedição comandada Diogo Pinto de Azevedo, e disso 

surgiu um luta entre os habitantes locais (índios) e a expedição”, assim, observamos que o 

discente ampliou sua resposta após a implementação da sequência didática, demonstrando ter 

conhecimento da história local e considerar-se pertencente ao local estudado.  

 Nas questões 4, 5 e 6, o aluno evidencia os conhecimentos sobre os gênero lenda e 

mito. Se no primeiro questionário respondeu que “não sei o que é” ou “não sei diferenciar” 

para as três questões, no questionário final demonstrou compreensão do objetivo do gênero 

“O objetivo de uma lenda é explicar acontecimentos mistérios”, usando a palavra “mistério” 

para demonstrar que se refere a algo sem explicação lógica ou científica. Ainda, compreendeu 

que “o mitos não terá um base na realidade, mas envolve a cultura da sua região”, 

assimilando que o gênero é uma narrativa relacionada a uma determinada comunidade e é de 

caráter simbólico. Também, foi capaz de estabelecer diferenças entre os gêneros mito e lenda 

“existe uma diferença, mito é algo mais mágico e fantástico, e a lenda são fatos históricos e 

modificados pela a imaginação”. Observamos, dessa forma, que a implementação da 

sequência didática favoreceu ao aluno a compreensão de alguns aspectos dos gêneros, como 

também da história e cultura locais.  

 Passamos a análise das respostas do A8: 

 

Figura 53 – Respostas questionário inicial A8 

 

Fonte: Disponibilizado pelo aluno 
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Figura 54 – respostas questionário final A8  

 

Fonte: enviado via mensagem de WhatsApp: 

 

 Nas respostas de A8, chama-nos a atenção a mudança de atitude no aluno. Na questão 

1, do questionário inicial, respondeu “Não conheço”; no questionário final “eu não sei muita 

coisa meu avô e o amigo dele são uns dos primeiros [habitantes]”, evidenciando que, se antes 

não conhecia a história de Guarapuava, após a implementação das atividades, o aluno passou 

a conhecê-la, como também aponta aspectos da história de sua família, visto que cita seu avô 

como sendo um dos primeiros habitantes brancos da cidade. Assim, a nossa proposta 

proporcionou que o sujeito reconhecesse a história de Guarapuava como sendo sua história 

também, ratificando que o lugar onde mora é seu também e a história da cidade também é a 

sua, o que se confirma no título atribuído à sequência didática “meu lugar, minha história”.  

 Nas questões 4, 5 e 6 percebemos a transformação nas respostas do aluno. 

Inicialmente, expõe que mitos e lendas são “histórias inventadas”, que “são a mesma coisa”, 

demonstrando um vago conhecimento de cada gênero. No questionário final, sobre a lenda 

relatou “uma história que conta fatos que supostamente aconteceram"; quanto ao mito expôs 

que “é um relato imaginário mais [mas] que faz um pouco de sentido”; na comparação dos 

gêneros diz que “a lenda é um texto mais poético/o mito mais fantasioso”. Dessa forma, 

embora ainda de maneira um tanto vaga, A8 reconhece que mitos e lendas não se tratam do 

mesmo gênero. Deixa subentendido que a lenda possui relação com fatos históricos 

(“supostamente aconteceram”), assim como aponta que há diferença entre a linguagem de 

cada gênero, compreendendo que o mito apresenta linguagem fantástica, ou seja, o 

personagem mítico possui elementos sobrenaturais, já a lenda possui linguagem conotativa, 

simbólica.  

 Vejamos, também, as respostas do A28:  
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Figura 55 – Respostas questionário inicial A28 

 
Fonte: Disponibilizado pelo aluno 

 

 

Figura 56 – Respostas questionário final A28 

 

 

Fonte: Enviado pelo aluno em formato doc.  

 

 Com as respostas do A28 percebemos alterações significativas. No questionário 

inicial, as respostas são sucintas e repetitivas, estancando o diálogo com o interlocutor. No 
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questionário final, notamos que o aluno deixa à mostra seu interesse em dar continuidade à 

corrente de interação, desencadeada pelas perguntas e pela proposta da sequência didática. 

 Na questão 1, se inicialmente a resposta foi “nada”, no final foi “Sei que eles eram 

tropeiros e onde hoje em dia é o marco zero de Guarapuava era onde eles paravam para se 

alimentar e alimentarem os animais que já estavam vendidos”, a explanar o empenho de 

revelar o conhecimento acerca da história de Guarapuava, obtido durante o passeio guiado 

pela Secretaria Municipal de turismo, 

 A mais significativa mudança foi nas respostas às perguntas 4, 5, 6. No questionário 

inicial repete a resposta “Não sei”. No questionário final, menciona que: lendas “É uma 

história local criada pelos moradores locais”; mitos “São personagens criados pelos 

moradores locais”. Ao comparar os gêneros, descreve que “São caracterizados por 

personagens e eventos mágicos que não podem ser comprovados como verdadeiros já a lenda 

é uma narração escrita ou oral que qual os fatos históricos foram modificados pela 

imaginação popular ou pela imagem poética”. Nas respostas, A8 revela a compreensão 

acerca de alguns aspectos estruturais, linguísticos e discursivos a respeitos dos gêneros, obtida 

pelas leituras, pelas relações de intertextualidade realizadas nas aulas, pela reflexão acerca da 

história e da cultura local. 

Assim, os resultados comparativos permitem-nos afirmar que a implementação da 

sequência didática cumpriu o objetivo de instigar o conhecimento da história e da cultura 

local e o interesse pelas práticas de leitura e de escrita relacionadas aos gêneros mitos e 

lendas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

"O que ocorre, de fato, é que, quando me olho no espelho, em meus olhos olham olhos alheios; quando me olho 

no espelho não vejo o mundo com meus próprios olhos desde o meu interior; vejo a mim mesmo com os olhos do 

mundo – estou possuído pelo outro" (BAKHTIN, 1943 apud BRAIT, 2005, p. 43) 

 

Nesta dissertação, com base nos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin e da 

Linguística Aplicada, analisamos os dados produzidos com a implementação da sequência 

didática, intitulada “Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, minha história”, no contexto 

de um 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Guarapuava-PR. Partimos do 

entendimento de que as práticas de leitura e de produção escrita dos gêneros lendas e mitos 

oportunizam ao aluno ampliar as capacidades de uso da língua e da linguagem e compreender 

aspectos que fazem parte da cultura e da história local. 

 Desenvolvemos o estudo por meio de uma pesquisa-ação, definida como uma 

modalidade de pesquisa que possibilita ao pesquisador a imersão no contexto pesquisado 

(BELOTI, 2016), de forma desenvolver um plano de ação junto aos alunos, nesse caso, de 

uma sequência didática, com vistas à reflexão acerca das práticas discursivas abordadas.  

Objetivávamos com a investigação: a) refletir de que modo os pressupostos da leitura 

dialógica favorecem as relações do aluno com os mitos e as lendas; b) compreender de que 

modo os princípios dialógicos favorecem as práticas de produção escrita de mitos e lendas; c) 

analisar as dimensões apreendidas pelos alunos acerca dos gêneros mitos e lendas de 

Guarapuava; d) analisar os aspectos modificados pelo professor no decorrer da pesquisa-ação, 

com vistas ao desenvolvimento da leitura e da escrita, sob o viés dialógico.   

Quanto ao primeiro objetivo, constatamos que por meio da leitura dialógica foi 

possível trazer elementos extratextuais e refletir a respeito dos diversos textos e discursos que 

atravessam as lendas e os mitos, como o político, o religioso, o histórico, o mitológico. 

Buscamos propiciar condições para que alunos leitores percebessem e questionassem esses 

discursos, manifestando valorações e desenvolvendo a compreensão responsiva ativa.  

Destacamos, também, a leitura dialógica de fotografias de monumentos e espaços de 

Guarapuava, que contribuiu para a compreensão dos diversos elementos multissemióticos que 

se interconectam nos enunciados, como também para estabelecer relações entre as imagens e 

os gêneros privilegiados na sequência didática. Ressaltamos, ainda, que a alternância dos 

sujeitos foi se relevando mais presente no decorrer do trabalho. Se nas práticas iniciais, era a 

voz da professora que preponderava; nas práticas ao longo da implementação a voz dos 

alunos, com questionamentos e comentários tornaram-se mais salientes. A leitura, dessa 
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forma, constitui-se um ato dialógico, na medida em que um discurso se colocou de modo 

valorativo em relação a outro.   

Quanto ao segundo objetivo, compreender de que modo os princípios dialógicos 

favorecem as práticas de produção escrita de mitos e lendas, propiciamos práticas de 

retextualização e práticas autorais. A retextualização permitiu diagnosticar o conhecimento 

linguístico dos alunos, bem como favoreceu a ampliação dos seus conhecimentos acerca das 

características constitutivas do gênero.  A produção escrita de um mito mostrou-se um desafio 

na pesquisa-ação, visto que é um gênero que faz parte da memória coletiva de um povo, 

dificultando transformá-lo como algo novo, autêntico. Dessa maneira, o aluno meramente 

repetiu enunciados lidos e trabalhados em sala de aula. Mesmo assim, essa produção se 

mostrou uma oportunidade para os alunos fazerem escolhas linguísticas que expressaram sua 

valoração a respeito do protagonista – o Guairacá, percebendo-o como um herói que lutava 

por um coletivo e como um personagem real e histórico que transmite ensinamentos aos 

guarapuavano. Por meio das produções das lendas, percebemos que os alunos compreenderam 

aspectos da história e da cultura local, como também se tornaram autores de sua própria 

história.  Dessa forma, a escrita se constituiu como um trabalho de interação social, já que a 

produção do gênero lenda não ficou apenas restrita à sala de aula, mas foi divulgada para a 

comunidade. 

Acerca do terceiro objetivo, analisar as dimensões apreendidas pelos alunos acerca dos 

gêneros mitos e lendas de Guarapuava,  verificamos que ao longo do processo os alunos 

compreenderam: a) que as lendas, especificamente em Guarapuava, são vinculadas aos 

indígenas e à história local; b) que lenda baseia-se em um fato real ou histórico, com aspectos 

maravilhosos e sobre-humanos; c) que lenda é um gênero fantástico-maravilhoso envolto a 

um herói ou personagem com atos heroicos; d)  que a lenda origina-se de um acontecimento 

do cotidiano com recursos sobrenaturais; e)  que na produção do gênero lenda a temática é 

perpassada por discursos religiosos, históricos ou naturalistas; f) a estrutura narrativa da lenda 

e do mito, com apresentação inicial, conflito, clímax e desfecho da história; g) a organização 

do discurso direto e indireto nas narrativas; h) o uso adequado do tempo verbal, a evidenciar 

os fatos de maneira cronológica; i) o uso da linguagem simbólica e metafórica nos mitos e nas 

lendas; j) o uso dos adjetivos para caracterizar o espaço e as ações dos personagens e valorizar 

a história produzida; k) as relações das lendas e dos mitos com valores e costumes locais.   

Quanto ao quarto objetivo, analisar os aspectos modificados pelo professor no 

decorrer da pesquisa-ação, com vistas ao desenvolvimento da leitura e da escrita, sob o viés 

dialógico, notamos que durante o desenvolvimento da pesquisa-ação modificamos nossas 
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metodologias em sala de aula, o que é uma característica dessa modalidade da pesquisa. 

Assim, nas atividades iniciais desenvolvemos prioritariamente uma leitura dirigida, 

restringindo a participação do aluno a meramente responder perguntas facilmente localizadas 

no texto. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, passamos a dialogar mais com os alunos, 

a instigar a sua participação e as suas réplicas, com vistas a oportunizar a compreensão 

responsiva ativa e valorativa do aluno. No que se refere à produção escrita, diferentemente 

das práticas iniciais e anteriores à pesquisa-ação, passamos a evidenciar as etapas do processo 

de produção escrita, a orientá-la com um trabalho que envolve o planejamento, a execução, a 

revisão, a reescrita e a circulação do texto, sempre tendo em vista uma finalidade social para a 

produção, os interlocutores, o gênero discursivo, a divulgação da produção junto à 

comunidade. Nesse processo, as alterações nas metodologias de correção de texto destacaram-

se. Assim, se nas fases iniciais dávamos mais relevo à correção indicativa e resolutiva, 

pautada em aspectos de ortografia e norma culta escrita, no decorrer da pesquisa, passamos a 

privilegiar a correção textual-interativa, com uso de bilhetes, em forma de questionamentos, 

comentários e apontamentos. Por meio da correção textual-interativa, marcamos o diálogo 

entre o professor e o aluno, tomando o texto e o trabalho com o texto por objeto discursivo. 

Constatamos que os princípios dialógicos da linguagem propiciaram práticas de leitura 

e de escrita de lendas e mitos mais significativas para os alunos do 7º ano, a instigar o 

conhecimento da história, dos valores e da cultura local, e o interesse pelas práticas 

discursivas relacionadas a esses gêneros.  No decorrer da pesquisa-ação, os alunos opinaram, 

interagiram, manifestaram valorações, participaram ativamente do processo. Assim, 

dialogamos e juntos construímos sentidos aos textos, a fim de estabelecer relações autor-

leitor-texto-contexto, a desencadear atitudes responsivas (BAKHTIN, 2011). Desse modo, foi 

no texto que o leitor e o autor se encontraram, assim a leitura e produção de textos 

instituíram-se como práticas interativas, responsivas e valorativas, compreendidas nas 

enunciações.  

A pesquisa-ação colaborou em outros aspectos, constituindo-se uma importante con-

tribuição para a Linguística Aplicada dentro do Programa de Pós-Graduação em Letras da 

UNICENTRO, ao refletir sobre vertente bakhtiniana e suas relações com o ensino de leitura e 

escrita. Da mesma forma, propiciou tecer relações entre língua e literatura na proposta de en-

sino e pesquisa desse Programa de Pós-Graduação. Mostramos, ainda, que uma proposta dia-

lógica pode gerar a transformação dos saberes dos alunos da escola, como também a trans-

formação dos saberes docentes da pesquisadora.  Desse modo, a modificação também foi 

pessoal, na medida em que nossas palavras enquanto professora se transformaram de 
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persuasiva para dialógica; percebemos que a interação social e a altenância dos sujeitos, 

professora e alunos, contribuiu efetivamente na construção dos sentidos, bem como no 

aprimoramento da compreensão de leitura e de produção de textos em sala de aula.  

Como parte do processo da pesquisa-ação, reconhecemos algumas lacunas ou 

limitações no processo de elaboração e implementação da sequência didática, as quais 

servirão para que em futuras pesquisas dessa natureza, algumas ações sejam redimensionadas: 

a) consideramos que a visita aos pontos turísticos de Guarapuava, como atividade do módulo 

8, deveria ter sido realizado no início do projeto, como forma de instigar o interesse dos 

alunos pelo estudo da história e da cultura local; b) a implementação deveria ter sido iniciada 

alguns meses antes, para que houvesse tempo suficiente para que o evento de divulgação dos 

livros e a coleta dos questionários e depoimentos finais ocorrem no mesmo ano letivo; c) a 

falta ou disponibilidade de material bibliográfico sobre a história de Guarapuava foi um fator 

que dificultou a realização e o aprofundamento de algumas atividades; assim, uma maior 

interação com professores de História e/ou historiadores poderiam expandir nas aulas alguns 

conhecimentos sobre a história e a cultura local; d) a necessidade de vencer o currículo, 

atender prazos de avaliação e recuperação e de cumprir avaliações institucionais, como a 

Prova Paraná, ocasionaram o atraso ou a aceleração de algumas atividades da sequência 

didática.  

Esperamos que as réplicas suscitadas deste trabalho possam fomentar os debates na 

área da Linguística Aplicada e contribuir na melhoria do ensino e da aprendizagem da Língua 

Portuguesa e na efetivação de uma educação de qualidade para todos os alunos da Educação 

Básica. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Termo de concordância Núcleo Regional de Educação (Guarapuava-Pr): 
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Anexo 2: Parecer COMEP – UNICENTRO 
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Anexo 3 – Folder Secretaria Municipal de Turismo de Guarapuava 
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Anexo 4 – Rotas turísticas (Rota realizada na pesquisa: Rota histórica) 

 

 

Fonte: Secretaria municipal de turismo – Prefeitura de Guarapuava 
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Anexo 5: 

 

Fonte: Produzido por Karina de Matos Nunes Colla 
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Anexo 6 - Construindo intertextualidade 

SD – p.21-22 

1. Releia os trechos: 

I. “Por isso considera-se Guairacá decisivo para a conquista portuguesa do território de 

“Guayra” onde a região de Guarapuava estava inserida.”.  

II. Em 1554 Garcia Rodrigues Vergara a mando da Espanha fundou o pueblo (aldeia) de 

Ontíveros, ao Norte das Sete Quedas. Mas, devido à insalubridade do local, em 1556/57 Ruy 

Dias Melgarejo fundou a Ciudade Rel Del Guayrá, para onde se mudaram os habitantes de 

Ontiveros. Localizou-se pouca acima da foz do Piquiri, onde viviam 20.000 índios guarani, 

sob o comando de Guairacá. Este cacique foi tão importante que seu nome designou os 

grandes saltos do rio Paraná.[...]. 

III. Quando a moça enamorou-se do valente índio guerreiro Guairacá. E já era noiva quando 

a tribo teve que enfrentar os inimigos vindos do Poente. Deixando a Serra da Esperança, 

subiram em direção aos Campos de Guarapuava onde, enquanto os homens iam à luta, as 

mulheres ficavam à sua espera em algum lugar seguro. 

 Mas o noivo de Arassay não mais voltou. Tombou na luta em defesa da tribo 

a) Como Silvino Antonio Turco trabalhou os dados históricos na lenda? Ou seja, como in-

seriu os dados reais em fictícios?  

2. A lenda “é um gênero textual em que fato histórico se amplia e sofre transformações a 

partir do imaginário popular” (MOISÉS 2004). Qual fato histórico está presente na lenda da 

Lagoa das Lágrimas? Como você percebeu isto? 

3. De acordo com os textos informativos lidos, Guairacá pode ser considerado um herói? 

Explique.  

4. “Os mitos constituem uma forma de transmitir ensinamentos, como valores, práticas 

sociais e comportamentos, para a própria cultura em que se originam” (SILVA, 2000). Com 

base nos estudos, textos e vídeos, Guairacá pode ser considerado um mito? Justifique. 

5. Observe o modo como a foto foi tirada, o que ressalta em relação a Guairacá? 
6. O que a inscrição nas placas apresenta? 

7. Você concorda com a inscrição da foto que diz “Cacique Guairacá: líder do Paraná e do 

Brasil”? Explique. 

 

Respostas – intertextualidade parte 1 

A2:  
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Fonte: Caderno do aluno 
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A14:  
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Fonte: Caderno do aluno 

 

A19: 
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Fonte: Caderno do aluno 
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Anexo 7 -  Artigo sobre Guairacá 

 
Fonte: Biblioteca Pública do Paraná 
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Anexo 8 – réplicas lágrimas 

A2:  

 
Fonte: Caderno do aluno 

 

A5:  

Fonte: Caderno do aluno 

(o aluno retirou do site: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/historia-la-

llorona-a-mulher-fantasma-que-assombra-o-mexico-ha-seculos.phtml)  

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/historia-la-llorona-a-mulher-fantasma-que-assombra-o-mexico-ha-seculos.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/historia-la-llorona-a-mulher-fantasma-que-assombra-o-mexico-ha-seculos.phtml
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A14:  

 
Fonte: Caderno do aluno 

 
Fonte: (dada pelo aluno) https://fatosdesconhecidos.ig.com.br/voce-ja-ouviu-falar-na-lenda-

do-quadro-do-menino-chorando/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fatosdesconhecidos.ig.com.br/voce-ja-ouviu-falar-na-lenda-do-quadro-do-menino-chorando/
https://fatosdesconhecidos.ig.com.br/voce-ja-ouviu-falar-na-lenda-do-quadro-do-menino-chorando/
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A21: 

 
Fonte: Caderno do aluno 

 
Fonte (dada pelo aluno) https://www.ahoradomedo.com.br/conheca-lenda-sobre-maldicao-do-

quadro-do-menino-chorando/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ahoradomedo.com.br/conheca-lenda-sobre-maldicao-do-quadro-do-menino-chorando/
https://www.ahoradomedo.com.br/conheca-lenda-sobre-maldicao-do-quadro-do-menino-chorando/
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Anexo 9: Fotos produzidas pelos alunos durante passeio 

 

Produção A2 

  

Fonte: Disponibilizado pelo aluno 
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Produção A3  

  
Fonte: Disponibilizado pelo aluno 

 

Produção A10  

 
Fonte: Disponibilizado pelo aluno 

 

Produção A16  

  
Fonte: Disponibilizado pelo aluno 
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Produção A22  

 
Fonte: Disponibilizado pelo aluno 

 

Produção A24 

  
Fonte: Disponibilizado pelo aluno 

 

Produção A29 
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Fonte: Disponibilizado pelo aluno 

 

Produção A 30 

 
Fonte: Disponibilizado pelo aluno 

 

 

Produção professora  

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Anexo 10: fotos da entrega dos livros. 

 

 
Fonte: Karina de Matos Nunes Colla 

 

 

Fonte: Karina de Matos Nunes Colla 
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Fonte: Karina de Matos Nunes Colla 

 

Fonte: Karina de Matos Nunes Colla 

 

Fonte: Karina de Matos Nunes Colla 
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Fonte: Karina de Matos Nunes Colla 

 

 

Fonte: Karina de Matos Nunes Colla 
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APÊNDICES 

Apêndice A:  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
                     Prezado(a) Colaborador(a),  
      Seu filho (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Práticas de lei-

tura e de escrita de lendas e mitos no 7º ano do Ensino Fundamental, sob a re-

sponsabilidade de Marina Zvierzikovski Marchioro, que irá investigar a proposta da 

pesquisa é dar sentido as aulas de leitura e produção de textos do seu filho (a) alu-

no de Guarapuava do 7º ano da Escola Estadual Doutor Rubem Fleury da Rocha, a 

partir da leitura e produção de textos implícitos em seu cotidiano e pouco relaciona-

dos à cultura local, como mito e lendas. A Pesquisa-ação visa o aprimoramento em 

leitura e escrita destes gêneros, difundir as lendas guarapuavanas e refletir sobre a 

prática do trabalho em língua materna visando a uma melhor qualidade no ensino 

da aprendizagem.  

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO  

emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 3.473.912 

Data da relatoria:29/07/2019 

       

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa seu filho (a) com 

texto narrativo sobre mito e lenda, buscará conhecer e reconhecer a sua história tan-

to individual como coletiva. Dessa forma, ao conhecer mito e lenda de um povo, 

conhece-se de fato este povo. Assim como, conhecer sobre cultura indígena diminui 

o preconceito cultural, porque ao conhecendo a diversidade cultural dos povos es-

timula-se o respeito ao outro. Só se respeita aquilo que conhece, e ao conhecer e 

respeitar passa-se a valorizar o que essencialmente traz na formação cultural de um 

povo. Espera-se que ao participar de modo ativo na pesquisa-ação seu filho (a) con-

siga identificar as características de mito e lenda, assim como reconhecer estas na 

lenda da Lagoa das Lágrimas, considerando o cacique Guairacá como mito. Ao fim 
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da pesquisa consiga ler, interpretar e escrever sobre o assunto de forma clara e 

consistente. 

 Salienta-se que todas as atividades desenvolvidas ficarão com a professora-

pesquisadora, assim como as aulas referente ao desenvolvimento da pesquisa 

serão gravadas em áudio para produção da dissertação em Mestrado em Letras da 

UNICENTRO.   

A participação de seu filho (a) é voluntária, você tem a liberdade de não per-

mitir que ele participe, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter ini-

ciado as atividades mencionadas sem nenhum prejuízo para ele.  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: De acordo com a Resolução CNS nº 466/2012, 

considera-se que esta pesquisa apresenta riscos mínimos. Os participantes poderão 

estar expostos a constrangimento haja vista que será realizado questionário, 

produções de textos e gravações em áudio da aplicação da pesquisa-ação. 

Contudo, durante a pesquisa, a todo momento, serão consideradas as dimensões 

física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e espiritual desses. A pesquisadora 

se responsabiliza por quaisquer problemas decorrentes desta pesquisa, mesmo os 

não previstos, bem como pela assistência imediata e gratuita.  

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido enriqueci-

mento dos conhecimentos sobre sua história e da cidade de Guarapuava. Produção 

de um livro com as produções dos alunos (seu filho e colegas).  

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que seu filho (a) fornecer através 

de leitura e escrita serão utilizadas somente para esta pesquisa. Sua produção será 

utilizada para a confecção do livro de mito e lendas.                                                                                                                                                                                                                                                         

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Marina Zvierzikovski Marchioro 

Endereço : Rua Francisco Pires da Rocha, 633 Bonsucesso 

Telefone para contato: (42)98804-3034 

Horário de atendimento: A partir das 18h. 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) permita que seu filho (a) 

participe da pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   
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7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo que seu 

filho (a) participe deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-

esclarecido que se segue. 

================================================================

=== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)____________________________________________, portador(a) da cédula 

de identidade _____________________, declara que, após leitura minuciosa do 

TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram 

devidamente explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos 

aos quais será submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 

explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar vol-

untariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

Guarapuava, 30 de maio de 2019. 

______________________________ 

Assinatura do representante legal 

     

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

Apêndice B: Questionário prévio 

 

QUESTIONÁRIO: LEVANTAMENTO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS para 
desenvolvimento da pesquisa-ação “Práticas de leitura e de escrita de lendas e 
mitos no 7º ano do Ensino Fundamental” 

1. O que você conhece da história dos primeiros habitantes da região de 

Guarapuava? 

2. Quais os pontos turísticos de Guarapuava que você já visitou? 

3. Você conhece a origem do nome dos pontos turísticos de Guarapuava? 

4. O que é uma lenda? Qual é a finalidade desse gênero? 
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5. O que é um mito? Qual é finalidade desse gênero? 

6. Existem diferenças entre lenda e mito? Ou são a mesma coisa? 

7. Como surgem as lendas e os mitos? 

8. Você conhece alguma lenda ou algum mito relacionado a Guarapuava? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C: Sequência didática 

 

 

Apêndice C- Sequência didática 
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333333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DA UNIDADE: 

 Nesta unidade, temos por objetivos:  

 Ler os gêneros mito e lenda.  

 Identificar e conhecer as características dos gêneros.  

 Reconhecer o tempo e espaço no gênero lenda. 

 Apreender as características do mito e compreendê-lo como representação simbólica 

do real.  

 Valorizar e conhecer a história do cacique Guairacá. 

 Reconhecer o cacique Guairacá como mito. 

 Conhecer lendas locais e identificar a construção de produção e sentido.  

 Reconhecer elementos históricos na lenda Lagoa das Lágrimas;  

 Estabelecer relação entre textos. 

 Diferenciar mito de lenda.  

 Reconstrução da textualidade e efeitos de sentidos dos recursos linguísticos e mul-

tissemióticos. 

 (Re) Conhecer e valorizar Guarapuava e as histórias do imaginário local. 

 Produzir livro de lendas guarapuavanas.  

 

Para atingir esses objetivos, faremos a leitura e a discussão de diversas lendas e mitos, 

como também de outros gêneros multissemióticos, isto é, gêneros que são compostos por 

várias linguagens (oral, escrita, visual, sonora, corporal e digital). Além disso, faremos 

pesquisas, rodas de leitura, exposição oral, interpretação oral e escrita, produção de texto. A 

unidade culminará na produção de um texto escrito do gênero lenda, o qual integrará o livro 

“Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, minha história”. Este livro será lançado no final 

do ano letivo de 2019.  

APRESENTAÇÃO DO GÊNERO LENDA: 

LENDA NA MÚSICA:  
Uma das principais características do gênero lenda é a presença de elementos mágicos 

e sobrenaturais. A música que você vai ouvir e as cenas retratadas no videoclipe relatam sobre 

um amor sobrenatural. Vamos assisti-lo com o objetivo de conhecer o tema e iniciarmos o 

estudo sobre o gênero: 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IUXwjFmUUxU 

 

A LENDA  

Bem lá no céu uma lua existe 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
“Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, minha história” 

Professora Marina Zvierzikovski Marchioro 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUXwjFmUUxU
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Vivendo só no seu mundo triste 

O seu olhar sobre a terra lançou 

E veio procurando por amor 

 

Então o mar frio e sem carinho 

Também cansou de ficar sozinho 

Sentiu na pele aquele brilho tocar 

E pela lua foi se apaixonar 

 

Luz que banha a noite 

E faz o sol adormecer  

(faz o sol adormecer) 

Mostra como eu amo você 

 

Se a lenda dessa paixão 

Faz sorrir ou faz chorar 

O coração é quem sabe 

Se a lua toca no mar 

Ela pode nos tocar 

Pra dizer que o amor não se acabe 

 

Se cada um faz a sua história 

A nossa pode ser feliz também 

Se um coração diz que sim à paixão 

Como pode o outro dizer não? 

 

Luz que banha a noite 

E faz o sol adormecer (faz o sol adormecer) 

Mostra como eu amo você 

 

Se a lenda dessa paixão 

Faz sorrir ou faz chorar 

O coração é quem sabe 

Se a lua toca no mar 

Ela pode nos tocar 

Pra dizer que o amor não se acabe 

 

Se a lenda dessa paixão 

Faz sorrir ou faz chorar 

O coração é quem sabe 

Se a lua toca no mar 

Ela pode nos tocar 

Pra dizer que o amor não se acabe 

 

Se a lenda dessa paixão 

Faz sorrir ou faz chorar 

O coração é quem sabe 

Se a lua toca no mar 

Ela pode nos tocar 

Pra dizer que o amor não se acabe.  
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"A Lenda" é uma canção gravada pela dupla pop brasileira Sandy & Junior, lançada 

como primeiro single do álbum Quatro Estações: O Show (2000). A faixa foi com-

posta pelos membros da banda Roupa Nova: Kiko, Ricardo Feghali e Nando. 

A canção faz parte do segundo álbum ao vivo da dupla, Quatro Estações: O Show, 

sendo uma das três canções inéditas gravadas também em estúdio presentes no álbum. 

A faixa ainda ganhou versões em espanhol ("La Leyenda") e inglês ("The Moon and 

The Deep Sea"), presentes no álbum duplo Ao Vivo no Maracanã / Internacional Ex-

tras (2002). Seu videoclipe foi indicado e venceu na categoria de Melhor Videoclipe 

no Prêmio Multishow de Música Brasileira, ganhando também o prêmio de Videoclipe 

Favorito nos Meus Prêmios Nick. Também foi indicado ao MTV Video Music Brasil. 

"A Lenda" se tornou um dos singles mais exitosos da carreira da dupla e ficou entre as 

faixas mais executadas nas rádios brasileiras no ano de 2000. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Lenda  

 

 

ATIVIDADES: 

Agora resolva por escrito as seguintes atividades. Em seguida, compartilhe sua resposta com 

os colegas e a professora. 

 

1. As duas primeiras estrofes da letra da música narram uma história. Conte com suas pa-

lavras essa história: 

 

2. Que histórias essa letra de música relembra? 

 

3. Que sensações e sentimentos a letra da música provocou em você? 

 

4. Que sensações as imagens, os movimentos e as cores no videoclipe provocaram em 

você? 

5. A história narrada na música é o amor entre o Mar e a Lua. Que relação há entre as 

imagens apresentadas e a letra da música? 

 

6. Observe o refrão: “Se a lenda dessa paixão 

Faz sorrir ou faz chorar 

O coração é quem sabe 

Se a lua toca no mar 

Ela pode nos tocar 

Pra dizer que o amor não se acabe” 

a) Em que situação a lenda dessa paixão faz sorrir? Em que situação faz chorar? 

FIQUE SABENDO! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Lenda
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b) Se até lua conseguiu despertar amor (tocar) no mar, por que em nós nem sempre se 

desperta? 

c) Segundo a música a Lua tocou no mar. Que ações concretas podemos fazer para 

também nós tocarmos as pessoas e impedir que o amor acabe? 

  

7. Releia a estrofe: 

“Se cada um faz a sua história 

A nossa pode ser feliz também 

Se um coração diz que sim à paixão 

Como pode o outro dizer não?”. 

 

a) O que você compreende por esses versos? 

b) Como pode um coração dizer não à paixão quando o outro já disse sim?  
 

8. A música “A Lenda” fez sucesso nos anos 90 com a interpretação de Sandy e Júnior, mas 

esta não é a primeira história que narra sobre o amor com tom romântico. Que outras his-

tórias (de livros, pessoais ou que envolvem pessoas conhecidas) com esse tipo de senti-

mento você conhece? 

 

9. “A Lenda” é uma história sobre o Mar e a Lua. Há também uma lenda indígena que narra 

o amor entre a Lua e o Mar da autora Crys Lira. Vamos ler com o objetivo de estabelever 

relação entre a letra da música e o gênero lenda. 

  

A lua e o mar a lenda 

 A lua sozinha no céu, não tinha com quem conversar. Com o sol do outro lado só sabia 

chorar, chorar e chorar... Depois de muito tempo, para baixo a lua olhou, e viu com grande 

espanto o que com lágrimas criou, lindo, azul, imenso, o maravilhoso mar brotou. 

 Quando o mar nasceu se sentiu sozinho, mas viu irradiar aquela luz cheia de carinho, 

sua felicidade foi tanta que explodiu de alegria e começou a espalhar as lágrimas que a lua lhe 

deu um dia. Fazendo assim rios e cachoeiras, lagos e lagoas dando vida a terra inteira. 

 A lua observava e aplaudia com vontade, e para agradecer ao mar fez esta home-

nagem, retirando de si vários pedacinhos brilhantes colocando-as no céu para dar auxílio aos 

navegantes que quisessem atravessar. 

 Assim os dois passaram a conversar, quando o mar estava triste a lua começava a 

minguar, quando o mar agitavasse de imensos sorrisos, formando assim várias ondas, a lua 

ficava cheia e brilhante de alegria. 

 Quando a água dele se renovava ela se tornava nova homenageá-la e para demonstrar 

que seu carinho sempre crescia e nunca desaparecia, crescente a lua ficava recebendo do mar 

grandes gargalhadas. 

 É assim até hoje o mar canta serenatas com suas ondas para a lua, e ela faz brilhar e 

irradiar o amor da vida sua, muitas pessoas vão se encontrar no lugar em que se encontram “a 

lua e o mar”. 

 Lá onde estão, muitos vão se inspirar vendo o reflexo que a lua faz no mar e estão lá 

pra quem quiser olhar: A lua e o mar, a lua e o mar, a lua e o mar.  

 

Crys Lira é atriz, pedagoga e escritora da cidade de Luziânia (Goiás); Escreve 

poemas, contos, crônicas e lendas. Dentre seus temas favoritos: o amor! 
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https://www.recantodasletras.com.br/contosdefantasia/1772353 

 

10. Compare a letra da música “A lenda” com o texto “A lua e o mar a lenda”. Quais as 

semelhanças e diferenças? 

 

11. Que elementos da letra da música há também no texto de Crys Lira? 

 

12. Observe os trechos: 

A LENDA: 

“Se um coração disse sim à paixão 

Como pode o outro dizer não?” 

A LUA E O MAR, A LENDA 

“A lua sozinha no céu, não sabia com quem conversar. Com o sol ao lado só sabia chorar, 

chorar e chorar” 

a) Como você compreende essas informações? 

 

13. Uma das características do gênero lenda é tentar explicar de maneira não científica o 

surgimento de um local ou um fenômeno. O que tenta explicar a história descrita na 

letra da música e na lenda? 

 

 

Módulo 1: CONHECENDO O GÊNERO 

O texto que vamos ler agora também trata de uma história de amor. Essa história faz 

parte da coleção “Lendas Paranaenses”, do autor Hardy Guedes. Antes de iniciarmos a leitura 

veja o vídeo de um lugar turístico muito conhecido: as Cataratas de Iguaçu. 

 

https://www.instagram.com/p/BuQ7Krhj6b2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed

_video_watch_again 

Vamos responder oralmente: 

1. Que sensações, sentimentos o vídeo despertou em você? 

2. Certamente, você conhece esse lugar. De onde vem esse conhecimento: pessoalmente ou por ví-

deos e fotos?  

 

3. Se você esteve lá, qual sensação o lugar provocou?  Se não esteve como pensa ser? Você pretende 

ir? 

 

4. As Cataratas do Iguaçu são conhecidas como uma das sete maravilhas naturais do mundo? Você 

conhece ou lembra quais são as outras? Se não se lembra de todas, saberia citar ao menos uma de-

las?  

https://www.recantodasletras.com.br/contosdefantasia/1772353
https://www.instagram.com/p/BuQ7Krhj6b2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
https://www.instagram.com/p/BuQ7Krhj6b2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
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2.1 Ampliando conhecimento 
A) Vamos conhecer as “Sete Maravilhas Naturais do Mundo”? As imagens projetadas são 

do site: 
https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-sete-maravilhas-naturais-mundo/ 

 

B) Você conhece a origem das Cataratas do Iguaçu? Qual a explicação científica da ori-

gem desse lugar? Vamos conhecer?  

O texto e as imagens são do site: 

http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12 

Agora, faremos a leitura de uma lenda. O título da é “Naipi e Tarobá – a Lenda das Cata-

ratas do Iguaçu, autoria de Hardy Guedes.”  

1. Quem você pressupõe que são Naipi e Tarobá? 

2. De que assunto essa lenda provavelmente tratará?  

 

 Para responder essas perguntas, leia alguns dados sobre o autor e as informações da con-

tra-capa do livro.  

 

 

 A lenda que você vai ler foi registrada por Hardy Guedes, uma história do povo indígena 

do Paraná. Leia com o objetivo de conhecer como os indígenas explicam o nascimento de 

um maravilhoso fenômeno da natureza do nosso Estado conhecido internacionalmente.    

 

Naipi e Tarobá – a Lenda das Cataratas do Iguaçu 

https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/conheca-sete-maravilhas-naturais-mundo/
http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12
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O Iguaçu pertencia a M’Boi. Por isso, até hoje, as águas desse rio serpenteiam 

imitando os seus movimentos. Porque M’Boi é M’Boitatá, o deus-serpente e o Iguaçu é, 

também, uma enorme serpente que vai se arrastando pelo chão do Paraná.     

 Aonde M’Boi ia, o Iguaçu o acompanhava. É por isso que quase todos os rios 

desaguam no mar, mas o rio-serpente, não. Ele nasce pertinho do Atlântico, no Planalto de 

Curitiba. Bastaria se lançar Serra do Mar abaixo e sem dificuldades levaria as suas águas para 

o Oceano. Mas o Iguaçu é um rio avesso e tem destino contrário aos demais. O traçado do 

Iguaçu foi escolha de M’Boi e ele quis correr para o interior.  

O deus-serpente desejava chegar em outro mar: o de Xaraés. Era assim que as tribos 

antigas chamavam o Pantanal do Matogrosso. E foi abrindo o seu caminho, rasgando chão, 

arrancando mata, alagando baixada. O Iguaçu tinha muito peixe e o índio Caingangue muita 

fome. Índio queria peixe, mas peixe pertencia a M’Boi que era dono do rio. Índio ia pescar, 

canoa virava. Perdia peixe, perdia vida.  

Caingangue resolveu fazer trato com deus-serpente. M’Boi deixava índio pescar. Índio 

dava cunhã para M’Boi. Todo ano, uma cunhã. Cunhã era moça bonita. Bonita como Naipi, a 

mais linda de toda tribo Caingangue.   

Muitos queriam se casar com Naipi. Eram tantos, que os Caingangues prepararam uma 

enorme festa. Nela, os bravos guerreiros, com o corpo pintado com as cores da alegria, 

disputaram o amor de Naipi. E começaram as lutas e os risos e os cantos. Tarobá, um jovem 

forte e belo foi o vencedor.  

M’Boi ouviu o barulho da festa e 

quis saber o que estava acontecendo. M’Boi 

viu Naipi e pediu a moça pra ele. Mas 

Tarobá havia vencido as lutas. Naipi era de 

Tarobá.  Tarobá não quis dar Naipi para o 

deus-serpente. M’Boi desfez trato com 

índio. Voltou a espantar peixe. Voltou a 

virar a canoa. Voltou a matar índio. Índio 

não tinha mais peixe. Índio voltou a sentir 

fome.  
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Os Caingangues se reuniram. Ofereceram outras moças a M’Boi. M’Boi não aceitou. 

Ofereceram outras moças a Tarobá. Tarobá também não aceitou. Lutara por Naipi. Vencera 

por Naipi. Naipi era de Tarobá. A fome aumentou. Os Caingangues decidiram roubar Naipi 

de Tarobá para entregar a M’boi. A moça foi levada para a beira do Iguaçu. Índio gritou 

chamando M’Boi. M’Boi veio depressa. Tarobá ouviu algazarra. Veio depressa também.       

Tarobá chegou primeiro. Pegou Naipi. Fugiu mata adentro. M’Boi correu atrás, 

rasgando chão, derrubando mata, alagando baixada. Tarobá era guerreiro forte. Tarobá era 

muito ligeiro. Tarobá era muito esperto.        

M’Boi é deus serpente. É ligeiro e manhoso também. Por onde Tarobá corria com 

Naipi, M’Boi fechava caminho com as águas do Iguaçu, serpenteando pra lá e pra cá. 

Tarobá, sem saída, encontrou canoa, remou ligeiro. M’Boi foi atrás. Queria virar canoa. 

Queria Naipi. Tarobá era bom no remo. Canoa não virava, não. Nem mesmo o deus-serpente 

podia vencer Tarobá.   

Mas o Iguaçu era de M’Boi e fazia o que ele queria. M’Boi viu um grande abismo. Se 

Naipi não era dele, de Tarobá não seria.      

M’Boi mandou o Iguaçu se jogar no precipício. O Iguaçu, obediente, lançou-se 

imensidão abaixo, arrastando canoa com Tarobá e Naipi.      

Tupã viu tudo, mas nada pode fazer. Tupã era deus do trovão. M’Boi era deus-

serpente. Dois deuses não lutam entre si. Tupã fez do corpo de Tarobá uma grande pedra, e o 

deixou lá embaixo, no grande abismo onde ele caiu, e transformou Naipi nas espumas das 

águas.      

Desde então, todos os dias, Naipi, a espuma, procura acariciar o corpo do seu amado 

Tarobá. E toda vez que eles se encontram, nas águas das Cataratas do Iguaçu, aparece um 

belo arco-íris.  O castigo do Iguaçu foi acabar ali, juntando-se ao rio Paraná, tendo de correr 

de volta um grande caminho, em direção do Atlântico.     

M’Boi, o deus serpente, foi-se embora para o Mar dos Xaraés e povoou a região de 

serpentes gigantes, que são as assustadoras sucuris. 
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GUEDES, Hardy. Naipi e Tarobá – A Lenda das Cataratas do Iguaçu. Curitiba: HGF, 

1997. (Coleção Lendas Paranaenses). 

 

 

 

Módulo 2: A lenda. 

 

I. CONHECENDO O GÊNERO LENDA: 

 “Características da Lenda 

A lenda é uma narrativa de caráter maravilhoso em que um fato histórico, 

centralizado em torno de algum herói popular (revolucionário, santo, guerreiro), se amplifica 

e se transforma sob efeito de evocação poética ou da imaginação, sem explicações 

científicas.  

Função social da lenda: preservar histórias fantásticas e/ou fantasiosas, criadas pela 

imaginação do homem, pelas suas crenças, e que foram sendo repassadas oralmente, de 

geração para geração, tornando-se parte da cultura popular.  

Principais características:   

 Texto predominantemente narrativo. 

 O personagem principal geralmente é um revolucionário, guerreiro, ser maravilhoso, 

encantatório ou sobrenatural. Pode apresentar tanto características positivas como 

negativas, ou seja, de herói ou anti-herói.  

 Fazem referência a ritos, costumes, deuses e nomes indígenas.  

 Explicam, de forma não científica, o surgimento de fenômeno (Lenda do Eclipse da 

Lua), de lugar (Lenda das Cataratas do Iguaçu), de um ser sobrenatural (Lenda do Saci 

Pererê), de uma planta exótica (Lenda da Vitória-Régia), entre outras.”.  

HÜBES, Terezinha da Costa (Coord.). Sequência didática: uma proposta para o ensino de 

Língua Portuguesa nas séries iniciais. Caderno Pedagógico 1. AMOP (Associação dos 

Municípios do Oeste do Paraná). Cascavel, 2007 

 

 Para além disso, compartilho um trecho do “Dicionário de termos literários”, de Massaud 

Moisés: 
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“Designa toda narrativa em que um fato histórico se amplia e se transforma sob efeito 

da imaginação popular. Não raro, a veracidade se dissipa no decorrer do tempo, deixando 

subsistir apenas a versão folclórica dos acontecimentos. A lenda distingue-se do mito na 

medida em que este não deriva de acontecimentos e faz apelo ao sobrenatural.  

O vocábulo ‘lenda’, assim como ‘legenda’, também denominava, na Idade Média, os 

relatos que continham vidas de santos [...]” 

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, 2004, p. 259.   

 

II. Explorando a oralidade: 

 Vamos refletir, responder e compartilhar oralmente as seguintes questões sobre a lenda 

lida “Naipi e Tarobá – A Lenda das Cataratas do Iguaçu” (GUEDES, 1997).  

 

1. Em que espaço ocorre a história retratada na lenda? 

2. Segundo o texto, quem é o M’Boi? 

3. Por que M’Boi escolheu o rio Iguaçu? 

4. Atualmente onde se localiza o “Xaraés”? 

5. Explique o porquê de os Caingangues terem feito um trato com o deus-serpente: 

6. Porque M’Boi escolheu Naipi? 

7. Releia os quatro últimos parágrafos e explique que efeito as palavras abaixo dão ao 

texto: 

a) Imensidão: 

b) Lançar a baixo: 

c) Arco-íris: 

d) Grande abismo: 

e) Espuma d’água: 

 

 

III. Explorando a escrita: 

 Agora por escrito você vai responder as atividades propostas a seguir, depois comparti-

lhe com seus colegas. 

1- Naipi e Tarobá é uma lenda. Quais características desse gênero são percebidas no tex-

to? 

1. O personagem principal pode ser considerado um herói? Explique. 

2. A que fenômeno ou fato a lenda se refere? 

3. Qual o foco narrativo da lenda? Terceira ou primeira pessoa? 

4. Relacione as colunas considerando o sentido das expressões de acordo com o texto: 

a) Serpenteiam (1º parágrafo) 

b) Avesso (3º parágrafo) 
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c) Xaraés (4º parágrafo) 

d) Cunhã (5º parágrafo) 

e) Algazarra (8º parágrafo) 

f) Rasgando o chão (9º parágrafo) 

 

(    ) criar abertura 

(    ) rios do Pantanal 

(    ) indígena bonita 

(    )  gritaria 

(    ) movimento em curvas 

(    ) lado oposto 

 

5. Esta história é típica do Paraná. Você conhece outras lendas de nosso Estado? 

 

6. Tanto a música “A Lenda” quanto o texto “Naipi e Tarobá – a Lenda das Cataratas do 

Iguaçu” citam o mar. Qual a diferença de significado do termo mar nas duas histórias? 

 

7. Como o amor é retratado nos dois textos? 

 

8. Nas lendas, por ser um gênero narrativa, há palavras que caracterizam os personagens 

ou lugares da história. Transcreva do textos as palavras que caracterizam: 

a) O rio: 

b) Tribos: 

c) Moça 

d) Festa: 

e) Guerreiros 

f) Tarobá: 

 

9. As palavras e expressões que dão características a personagens ou espaço são os 

Adjetivos. Observe o trecho: “Tarobá era guerreiro forte. Tarobá era muito ligeiro. 

Tarobá era muito esperto.”        
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a) Por que foram atribuídos diferentes adjetivos a Tarobá? 

 

10. No trecho: “ Índio queria peixe, mas peixe pertencia a M’Boi que era dono do rio. 

Índio ia pescar, canoa virava. Perdia peixe, perdia vida.” Não há palavras que 

particularizam ou generalizam os substantivos. Em sua opinião porque o autor optou 

por não escrevê-los? 

 

11. Na lenda há repetição dos nomes dos personagens. Que efeito de sentido essa 

repetição atribui ao texto? 

 

 

12. Observe as imagens retiradas do videoclipe da música e da penúltima página livro de 

Hardy Guedes (ilustradora: Márcia Széliga) . 

(1)                                                                  (2) 
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Imagem 1: https://www.youtube.com/watch?v=IUXwjFmUUxU 

Imagem 2: GUEDES, Hardy. Naipi e Tarobá: A Lenda das Cataratas do Iguaçu. Curitiba: 

HGF, 1997. (Coleção Lendas Paranaenses). 

 

a) Na música e na lenda os personagens apaixonados se encontram após o conflito 

vivido. Como se dá o encontro em cada texto? 

b) Quais são as cores utilizadas em cada uma das imagens?  Quais as diferenças? 

Que significações são geradas por essas diferenças? 

 

13. A música e a lenda têm o mesmo desfecho? Têm final feliz? Explique. 

 

 

1) Compartilhando leituras: 

 Roda de leitura: vamos participar de roda de leitura. Você e seus colegas lerão um livro 

da Coleção Lendas Paranaenses do autor Hardy Guedes. Em seguida apresentarão aos 

demais colegas indicando: 

a) Personagens envolvidos na história. 

b) Fato ou fenômeno que dá origem à lenda. 

c) Síntese do enredo.  

d) Opiniões do grupo sobre a lenda: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IUXwjFmUUxU
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GUEDES, Hardy. Curiaçu e a Gralha Azul – A lenda das Araucárias. Curitiba: HGF, 

1997. (Coleção Lendas Paranaenses).  

 _______. Itacueretaba – A lenda de Vila Velha. Curitiba: HGF, 1997. (Coleção Lendas 

Paranaenses).  

_______. Xakxó: Lenda do Fogo. Curitiba: HGF, 1997. (Coleção Lendas Paranaenses). 

_______. Lenda do Sol e da Lua. Curitiba: HGF, 1997. (Coleção Lendas Paranaenses). 

 

 

PRIMEIRA PRODUÇÃO-RETEXTUALIZAÇÃO DE LENDA   

 

 Após ler e ouvir as lendas paranaenses do autor Hardy Guedes, você percebeu que as 

histórias apresentadas todas em comum a explicação de forma não científica de 

fenômenos ou de um lugar. 

E da cidade de Guarapuava você conhece alguma lenda? Qual?  

  

Observe a história apresentada no vídeo veiculado 

na Rede Paranaense de Comunicação – RPC 

afiliada da Rede Globo no Paraná.  

 

CAUSOS E CASOS – RPC 

https://www.youtube.com/watch?v=esSr2PBGYs0 

 

ATIVIDADES: 

 

1. A história “A igreja do Degolado” é uma lenda? Que características você reconheceu? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=esSr2PBGYs0
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2. Na lenda o personagem principal geralmente é um revolucionário, guerreiro, ser 

maravilhoso, encantatório ou sobrenatural. Na história “A igreja do Degolado” que 

características o personagem principal apresenta? Explique sua resposta.  

 

3. Outro aspecto importante nas lendas é a presença de elementos do campo político, 

histórico e religioso. Quais campos aparecem nesta lenda? Como você justifica a relação 

entre o campo e história?   

           

4. As lendas explicam, de forma não científica, o surgimento de um local. “A igreja do 

Degolado”, explica o surgimento e uma capela em devoção a um soldado desertor. 

Segundo o vídeo como ocorreu o surgimento do local? 

 

 RECONTANDO UMA LENDA: 

Com base nas características da lenda e do vídeo transcreva a lenda “A Capela do degolado” 

tentando explicar o surgimento do local devocional na cidade Guarapuava. Primeiramente, 

planeje sua produção considerando os seguintes apontamentos: 

 O assunto tratado na história. 

 Fato histórico que está implícito na lenda. 

 Como é apresentado, descrito o soldado.  

 Seu interlocutor serão seus colegas da sala. 

 Sua posição pode ser de narrador em 3ª pessoa. 

 Pode escolher entre narrador observador ou onisciente. 

 

PLANEJANDO SEU TEXTO:  

1º Descreva o personagem principal e o lugar onde estava. 

2º Que problema o personagem teve que enfrentar? 

3º Algo inusitado aconteceu a ele, isto é o clímax. 

4º Que característica sobrenatural foi dado ao soldado? 

5º Como termina a história? 
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6º Explique o porquê de uma capela ao personagem na cidade. 

 

 

Módulo 3: AMPLIANDO CONHECIMENTO:  

 

PRIMEIRA PARTE:  

 Guarapuava é permeada por histórias! O imaginário guarapuavano é atravessado por 

personagens e explicações fantásticas.  

Vamos assistir à reportagem e conhecer um pouco mais sobre as lendas guarapuavanas. 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-

parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-

AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ 

 

 Após assistir vídeo, responda: 

1) Que motivou levou a emissora a produzir o vídeo sobre as lendas guarapuavanas? 

2) Que outros nomes já foram atribuídos à “Lagoa das Lágrimas”? 

3) Por que prevaleceu a denominação “Lagoa das Lágrimas”? 

4) Segundo a reportagem, quem profetizou a cobra com cabeça de dragão? 

5) Como é descrito o animal? De que se alimentava? Por que acordaria?   

6) Segundo a lenda, quando o primeiro trem chegasse a Guarapuava a serpente acordaria. 

Observe a imagem. O primeiro trem chegou em 1954 e o animal não despertou. 

7) Para a doutora em história, Silvia Gomes Bento de Mello a chegada do trem na cidade 

estava ligada ao processo de modernização da cidade. Houve protestos de carroceiros 

contra a construção da ferrovia. O trecho da ferrovia em Guarapuava começou a ser 

construída em 1920 e foi inaugurada em 1954.  

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ
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Protesto de carroceiros contra a ferrovia. 

 

(Fonte: Jornal Àgora on line. Disponível em:<https://sites.unicentro.br/jornalagora/do-

progresso-a-ruina-trem-chegou-atrasado-em-guarapuava/>  

 

a) Em sua opinião: 

 Por que foi escolhido uma serpente com cabeça de dragão? A que estão ligadas 

as características do animal? 

 Por que foi atribuído ao primeiro trem o aspecto de despertador da serpente?  

 Você concorda que um dia a serpente irá acordar? Explique.  

8) Quais foram os motivos para que o soldado fosse degolado? 

9) Que fato histórico está ligado à morte do soldado? 

10) Em sua opinião o soldado era inocente? Explique 

11) Por que você acha que foi lhe dado a característica de “santo”? 

12) Qual foi a exigência dos federalistas para que deixassem a cidade de Guarapuava? 

13) Por que segundo depoimento da historiadora Gracita G. Marcondes os federalistas fugiram? 

14) Por que o baile foi denominado “Baile das feias”? 

https://sites.unicentro.br/jornalagora/do-progresso-a-ruina-trem-chegou-atrasado-em-guarapuava/
https://sites.unicentro.br/jornalagora/do-progresso-a-ruina-trem-chegou-atrasado-em-guarapuava/
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15) Você já conhecia essas histórias que permeiam o imaginário guarapuavano? Se já as 

conhecia como soube: alguém lhe contou? Leu em algum lugar?  

 

 Compartilhe oralmente com seus colegas! 

 

SEGUNDA PARTE:  

1. Observe as imagens a seguir: 

a) Quais você reconhece? 

b) Quais você já os visitou?  

2. O que você sabe sobre elas? 

 

 

Imagem1       Imagem 2 

        

(Arquivo pessoal)               (arquivo pessoal) 

 

Imagem 3 
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             (Arquivo pessoal) 

 

3. Você sabe de alguma lenda que envolve um dos lugares e pessoas retratadas? Quais? 

Compartilhe oralmente com seus colegas.  

4. Observe como as fotos foram tiradas: 

a) Na imagem 1, a câmera foi posicionada de baixo para cima. Há também um fundo azul. 

Esses aspectos valorizam a foto? Explique. 

b) Na imagem 2, a posição da câmera é diferente da imagem 1? Explique. 

c) Na imagem 2, o fundo e o horário da captação da imagem são diferentes? Justifique 

como é possível verificar isso. 

d) A imagem 3, trata-se de um rio. Por estar rodeado de vegetação que clima é criado na 

imagem? 

e) Na imagem 3, explique por que o salto parece pequeno? Qual a diferença de foco em 

relação às outras duas imagens? 

  

5. Apresente essas imagens a pessoas da comunidade (alguém da família, amigo ou conhecido). 

Pergunte a essas pessoas se conhecem essas imagens e as histórias que as envolvem. Com o 

auxílio de seu celular grave o depoimento curto, de máximo dois minutos, dessa pessoa e 

traga para a próxima aula para compartilharmos em uma RODA DE CONVERSA 

 

TERCEIRA PARTE: Roda de conversa. 

Entre colegas: 
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 Vamos fazer uma Roda de conversa: compartilhe com seus colegas para quem você 

mostrou as fotos e vamos ouvir o depoimento da pessoa. 

 Qual depoimento/história dos colegas você mais gostou? Justifique 

 

Um pesquisador 

  Agora vamos ouvir uma palestra sobre as histórias que permeiam o imaginário e fatos 

históricos ligados a Guarapuava, com o assessor da Secretaria Municipal de Turismo 

Marcio de Sequeira. Anote possíveis questionamentos e dúvidas e no final você poderá 

fazê-las. 

 

 

I. CONHECENDO O GÊNERO 

Você viu e ouviu sobre personagens históricos e sobre a história de Guarapuava. 

Vamos agora ler uma lenda tipicamente guarapuavana, versão feita pelo escritor Silvino  

Antonio Turco:  

 

 

 

 

Lenda da Lagoa das Lágrimas 

– Lenda de Guarapuava 

 Nas imediações da Serra 

da Esperança, bem próximo ao 

morro do Chapéu, viviam os 

índios caingangues, constituin-

do famílias poligâmicas. 

   

Silvino Antonio Turco nasceu em Videira-SC em 29 de setembro de 1931, ordenado sacerdote em 1959 na Catedral 

Nossa Senhora de Belém. Trabalhou como padre por 11 anos em diversas cidades Em São Paulo. Em 1971 pediu 

dispensa do Ministério Eclesiástico e mudou-se para Guarapuava para lecionar na FAFIG (atual UNICENTRO) na 

qual atuou como Regente do coral Unicanto, pois desde o seminário estava ligado à música. Fundador da ALAC – 

Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava. Escritor, professor, compositor, faleceu em 2012. 

Fonte: <https://www.alacguarapuava.com/silvino-antonio-turco>  

 

 

 

https://www.alacguarapuava.com/silvino-antonio-turco
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 Mulheres e crianças ocupavam-se dos trabalhos caseiros e da lavoura, enquanto os 

homens dedicavam-se à caça e se preparavam para as guerras. 

 Foi ali que certo dia nasceu uma linda menina e, ao vê-la, seu pai derramou lágrimas 

de alegria, dando-lhe o nome de Ara Essay, que significa: lágrima que cai. 

 Com o passar do tempo todos a chamaram de Arassay, a menina das lágrimas. 

 Quando a moça enamorou-se do valente índio guerreiro Guairacá. E já era noiva 

quando a tribo teve que enfrentar os inimigos vindos do Poente. Deixando a Serra da Es-

perança, subiram em direção aos Campos de Guarapuava onde, enquanto os homens iam à 

luta, as mulheres ficavam à sua espera em algum lugar seguro. 

 Mas o noivo de Arassay não mais voltou. Tombou na luta em defesa da tribo. Arassay 

desconsolada chorou a perda do companheiro e ali, onde as lágrimas banharam o chão, ao 

cravar na terra a flecha da amargura e do pranto, uma fonte brotou tomando o formato de uma 

grande lágrima. 

 O tempo passou ... Vieram os colonizadores e ergueram o Fortim Atalaia a pouco mais 

de uma légua do lugar onde as mulheres tinham montado o acampamento. Mas alguma coisa 

os impelia a fundar a cidade naquele lugar banhado pelas lágrimas de Arassay. 

 

 

TURCO, Silvino Antonio. Apud. Marcondes, Gracita Gruber. Duzentos anos de uma 

caminhada histórica: 1810-2010 Guarapuava: 2010. p.  

 

 As imagens, a palestra e a lenda são da cidade de Guarapuava-Pr. É muito importante 

valorizarmos e respeitarmos o lugar que vivemos. E, principalmente conhecer a história local. 

As lendas e mito permeiam o imaginário brasileiro. Vamos o vídeo produzido pelos 

acadêmicos da Unicentro sobre a “Lenda da Lagoa das Lágrimas”  

“ARA, LAGRIMA QUE CAI”  https://www.youtube.com/watch?v=W5tYCPrmRX8 

 

II. EXPLORANDO O TEXTO 

ATIVIDADES:  

1. As lendas geralmente narram de maneira fantástica a tentativa de explicação do 

surgimento das coisas. O que o texto lido tenta explicar? 

 

2. Qual era a função das mulheres na tribo? E dos homens? 

 

3. Ara Essay, significa: lágrima que cai. Que relação há entre o nome da personagem com a 

história narrada? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5tYCPrmRX8
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4. O noivo de Arassay, Guairacá, “Tombou na luta em defesa da tribo”. Isto faz dele um 

herói para o seu povo? Explique.  

 

5. Qual a relação entre a indígena Arassay e o ponto turístico em Guarapuava “Lagoa das 

lágrimas’? 

 

Conteúdo temático   

6. O texto cita o Cacique Guairacá, que é um mito. Você conhece algo sobre o cacique 

Guairacá?   

7. Você já leu ou ouviu sobre os acontecimentos históricos que envolvem o indígena? 

8. De acordo com a lenda estudada que características podemos atribuir a Guairacá? 

9. “ (...) o mito é uma narrativa de composição simples que tem uma preocupação explica-

tiva, atendendo a uma necessidade que temos, seres humanos, de dar sentido para as 

coisas, para os fenômenos que nos cercam.” (BRANDÃO, 2002, p. 47). Cacique Guaira-

cá é um mito. Que características apresentadas no texto fazem dele um mito? 

 

10.  Qual a diferença entre mito e lenda? Procure no dicionário o significado de cada palavra 

para estabelecer as diferenças. Depois compartilhe com os seus colegas.  

 

 CONTEXTO DE PRODUÇÃO E RELAÇÃO AUTOR/LEITOR/TEXTO:   

11. Observe as referências do texto “Lenda da Lagoa das Lágrimas – Lenda de 

Guarapuava”.  Onde foi veiculada a lenda?  

 

12. Que tipo de leitor provavelmente lê esse livro?  

 

13. Quem são, provavelmente, Silvino Antonio Turco e Gracita Grüber Marcondes 

mencionadas, ao final do texto?  

 

14. Onde mais podemos encontrar lendas e mito? 

 

15. Será que hoje, no mundo em que vivemos, a lenda (a produção) tem a mesma força e 
sentido de antes?  
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CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL 

16. As narrativas geralmente possuem uma estrutura composicional:  

 Situação inicial: quando se apresentam os personagens e suas características, o 

espaço, o tempo. 

 Estabelecimento de um conflito: um problema a ser resolvido. 

 Clímax: momento de tensão na narrativa; 

 Desfecho: solução de um ou mais conflitos. 

 

a) Com base nesta estrutura explique como se constrói cada parte na “Lenda da Lagoa 

das lágrimas”: 

b) Situação inicial:  

c) Estabelecimento de um conflito:  

d) Clímax:  

e) Desfecho:  

 

17. O texto “Lenda da Lagoa das Lágrimas – Lenda de Guarapuava” é uma lenda. Você 

reconhece em que época acontece esta história? 

 

18. Na narrativa lenda a descrição do espaço onde os fatos acontecem é muito importante 

para que o leitor compreenda os fatos acontecido? Justifique sua resposta.  

 

19. Na lenda lida, o narrador narra somente a história ou participa dela? 

 

20. Em quais parágrafos cada personagem é apresentado? Qual, provavelmente, é a razão 

para esta sequência? 

 

21. Há nesta história um fato desencadeador para o conflito da história. Que fato é este? 

 

22. Houve solução do conflito gerador? 

 

INTERDISCURSOS  
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23. Lágrima é definida como “Gota que morre evaporando-se, após ter dado testemunho” 

(CHAVALIER, Jean. 1906). Nas histórias lidas até aqui (letra da música, lenda Lagoa 

das lágrimas, lenda: A lua e o mar) qual o sentido de lágrima em cada história? 

 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA: 

24. As expressões em destaque escolhidas pelo autor estabelecem conotação. Explique-as na 

linguagem denotativa: 

a)  Tombou na luta em defesa da tribo. 

b) onde as lágrimas banharam o chão. 

c) ao cravar na terra a flecha da amargura e do pranto 

 

25. Em sua opinião porque o autor optou pela linguagem conotativa? Por exemplo, poderia 

ter se referido a morte de Guairacá como “morreu em defesa de seu povo”. Explique.  

 

26. Na lenda repetiu-se o uso da expressão lágrimas. Veja: 

“seu pai derramou lágrimas de alegria” 

“Arassay desconsolada chorou a perda do companheiro e ali, onde as lágrimas ban-

haram o chão” 

a) Nas duas ocorrências a palavra lágrima tem o mesmo sentido? Explique. 

b) No decorrer da narrativa esta mesma palavra se repete outras vezes. Qual é o efeito 

que a repetição provoca na lenda? 

27. Para referir-se a indígena Ara Essay foram usadas outras palavras. Transcreva-as do texto.   

 

28. Observe do trecho os termos destacados eles se referem a mesma personagem. Por que 

não foi usada a mesma expressão para se referir a ela? 

a) Foi ali que certo dia nasceu uma linda menina e, ao vê-la, seu pai derramou lágrimas 

de alegria, dando-lhe o nome de Ara Essay, que significa: lágrima que cai. 

 

29. Observe as expressões em destaque no trecho: 

“Mulheres e crianças ocupavam-se dos trabalhos caseiros e da lavoura, enquanto os 

homens dedicavam-se à caça e se preparavam para as guerras.” 
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a) As palavras em destaque referem-se a: 

(    ) um tempo presente 

(    ) um tempo passado 

(    ) um tempo futuro 

 

b) As palavras em destaque indicam: 

(   ) uma certeza 

(   ) uma possibilidade ou dúvida 

(   ) uma ordem 

 

c) Indique a quem se refere:  

Ocupavam:  

Dedicavam: 

Preparavam:  

 Para refletir: Qual a diferença entre as escolhas desses verbos: 

Mulheres: ocupavam/Homens: dedicavam e preparavam? 

 

29.Indique a quem se refere:  

Ocupavam:  

Dedicavam: 

IMPORTANTE 

As palavras sublinhadas nas atividades acima são denominadas, pela Gramática, de VERBOS. 

Os verbos, no texto, são palavras que, indicam um fato (em geral, ação, estado ou processo), 

situando-o no tempo: presente, pretérito (passado) ou futuro.  

No caso do gênero textual, ‟Lenda”, é comum aparecer dois tipos de verbos:  

 

Pretérito Perfeito: são palavras empregadas para indicar fatos ou ações concluídas.  

 Ex.: Iara pegou o galho de erva-mate e mostrou ao índio Guarani 

 

Pretérito Imperfeito: são palavras empregadas para indicar fatos ou ações passadas, porém 

prolongadas, rotineiras, sem marcas de conclusão (não marcam até quando durou o fato e/ou 

ação).  

Ex.: As tribos Tupi e Guarani habitavam cada qual uma das margens do rio Paraná.  

 
HÜBES, Terezinha da Costa (Coord.). Sequência didática: uma proposta para o ensino de Língua Portuguesa 

nas séries iniciais. Caderno Pedagógico 1. AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná). Cascavel, 

2007 
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Preparavam:  

 

30. Agora volte ao exercício anterior e indique se os verbos destacados estão no pretérito 

perfeito ou pretérito imperfeito. 

a) Ocupavam: pretérito imperfeito 

b) Dedicavam: 

c) Preparavam:  

 

31. Narrativa consiste em contar um fato em um determinado espaço e em um determinado 

tempo, as personagens se desenvolvem a partir de ações estabelecidas, por isso os verbos 

são de suma importância em uma narrativa, pois situam o leitor no processo do 

desenvolvimento dos fatos narrados.  

Se estes mesmos verbos (do exercício 29) fossem escritos na outra forma de pretérito teria 

o mesmo sentido? Explique. 

 

32. Você conhece o noivo de Arassay, o indígena Guairacá? 

Veja o que os historiadores Nivaldo Krüger  e Gracita Gruber Marcondes relatam sobre o 

cacique Guairacá. 

Guairacá, o Lobo dos Campos e das Águas 

O cacique Guairacá é um personagem lendário dos campos e sertões do Oeste do Paraná. 

Seu território se estendia do rio Paranapanema até o baixo Iguaçu e ao vale do Tibagi. 

Foi cacique vitorioso, um bravo defensor das terras, contra os invasores castelhanos. 

Guairacá no Oeste, e Viri no Sudoeste, impediram o avanço dos espanhóis. Por isso con-

sidera-se Guairacá decisivo para a conquista portuguesa do território de “Guayra” onde a 

região de Guarapuava estava inserida. 

KRÜGER, Nivaldo. Guarapuava: seu território, sua gente, seus caminhos, sua histó-

ria. Guarapuava: [s.n.], 2007.p.19  
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Qual a razão da estátua de Guairacá na entrada da cidade de Guarapuava? Por que 

este índio foi imortalizado como o símbolo da nacionalidade brasileira? Guairacá foi mito 

ou realidade? 

 Em 1939 o historiador paranaense Romário Martins promoveu uma campanha para 

ereção de um monumento a Guairacá, na capital da República imortalizando-o como 

símbolo da nacionalidade brasileira, mas a morte o impedira de realizar esse sonho. 

 Na década de 1970 o guarapuavano Antônio Lustosa de Oliveira retomou a ideia. 

[...] e fez erigir uma estátua a Guairacá na entrada da cidade, na confluência das Avenidas 

Moacyr Julio Silvestri e Manoel Ribas. Assim, em 19 de abril de 1978, Dia Nacional do 

índio foi inaugurado o monumento a Guairacá. [...] 

 A pergunta que se faz – porque a estátua de um índio guarani se o espaço 

guarapuavano era de domínio dos índios camés [...] 

 A justificativa encontrada foi que o território guarani que pertenceu a Guairacá, isto 

é, o seu paiquerê (local de caça e pesca) compreendia os vales dos rios Paranapanema, 

Tibagi, e Paraná [...]. 

 A realidade que se tem conhecimento é que para tomar posse do Oeste paranaense 

que lhe pertencia pelo Tratado de Tordesilhas, a Espanha enviou Dom Alvár Nuñez 

Cabreza de Vaca que, em 1541, fundou a Província de Vera, cujo território ia de Santa 

Catarina até à margem do rio Paraná incorporando os Campos de Guarapuava. 

 Em 1554 Garcia Rodrigues Vergara a mando da Espanha fundou o pueblo (aldeia) 

de Ontíveros, ao Norte das Sete Quedas. Mas, devido a insalubridade do local, em 1556/57 

Ruy Dias Melgarejo fundou a Ciudade Rel Del Guayrá, para onde se mudaram os 

habitantes de Ontiveros. Localizou-se pouca acima da foz do Piquiri, onde viviam 20.000 

índios guarani, sob o comando de Guairacá. Este cacique foi tão importante que seu nome 

designou os grandes saltos do rio Paraná.[...] 

 Nessa ocasião os comandados por Guairacá foram escravizados pelos “crioullos” 

descendentes de espanhóis. 

 Trabalhavam 18 horas diárias e até serviam de alimentos às suas matilhas de cães. 

Morriam aos montões debaixo de seus açoites, sob a mira de suas armas de fogo e pelas 

doenças por eles transmitidos [...]. 

 De acordo com a História Oral contra essas atrocidades revoltou-se o cacique 

Guairacá que organizou a resistência em forma de guerrilhas e astutas emboscadas. Mesmo 
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  (arquivo pessoal) 

 

Módulo 4: CONSTRUINDO INTERTEXTUALIDADE – PARTE 

1 – MITO NA LENDA 

8. Releia os trechos: 

IV. “Por isso considera-se Guairacá decisivo para a conquista portuguesa do território de 

“Guayra” onde a região de Guarapuava estava inserida.”.  

V. Em 1554 Garcia Rodrigues Vergara a mando da Espanha fundou o pueblo (aldeia) de 

Ontíveros, ao Norte das Sete Quedas. Mas, devido à insalubridade do local, em 

1556/57 Ruy Dias Melgarejo fundou a Ciudade Rel Del Guayrá, para onde se 

mudaram os habitantes de Ontiveros. Localizou-se pouca acima da foz do Piquiri, 

onde viviam 20.000 índios guarani, sob o comando de Guairacá. Este cacique foi tão 

importante que seu nome designou os grandes saltos do rio Paraná.[...]. 

VI. Quando a moça enamorou-se do valente índio guerreiro Guairacá. E já era noiva 

quando a tribo teve que enfrentar os inimigos vindos do Poente. Deixando a Serra da 

Esperança, subiram em direção aos Campos de Guarapuava onde, enquanto os homens 

iam à luta, as mulheres ficavam à sua espera em algum lugar seguro. 

 Mas o noivo de Arassay não mais voltou. Tombou na luta em defesa da tribo 

b) Como Silvino Antonio Turco trabalhou os dados históricos na lenda? Ou seja, como 

inseriu os dados reais em fictícios?  

 

9. A lenda “é um gênero textual em que fato histórico se amplia e sofre transformações a 

partir do imaginário popular” (MOISÉS 2004). Qual fato histórico está presente na 

lenda da Lagoa das Lágrimas? Como você percebeu isto? 

 

10. De acordo com os textos informativos lidos, Guairacá pode ser considerado um herói? 

Explique.  

 

11. “Os mitos constituem uma forma de transmitir ensinamentos, como valores, práticas 

sociais e comportamentos, para a própria cultura em que se originam” (SILVA, 2000). 

Com base nos estudos, textos e vídeos, Guairacá pode ser considerado um mito? 

Justifique. 

12. Observe o modo como a foto foi tirada, o que ressalta em relação a Guairacá? 
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13. O que a inscrição nas placas apresenta? 
 

14. Você concorda com a inscrição da foto que diz “Cacique Guairacá: líder do Paraná e 

do Brasil”? Explique. 

 

 Atividade oral: 

Para refletir: 

1. Para você que aspectos são importantes e relevantes em uma fotografia? 

2. Quando você fotografa, o que leva em considera importante? (luz, posição etc) 

 

No módulo 8 você colocará em prática suas considerações!!!  

 

SEGUNDA PRODUÇÃO – GÊNERO MITO 

Mito vem do grego, mythos. Sem autoria definida, é uma narrativa que transmite a his-

tória e valores de uma civilização, como as da mitologia grega. Sempre traz um ensinamento 

do povo narrado a quem está lendo ou ouvindo. A origem do mito confunde-se com a origem 

do próprio homem, pois desde os primórdios da civilização que o ser humano busca a expli-

cação da origem do mundo, dos elementos da natureza e a sua própria existência, desta forma 

o homem via o mito como uma necessidade religiosa, pois buscava em algo misterioso as 

respostas para suas indagações. 

O Gênero mito, tem característica simbólica, tem sua origem na oralidade, tem como 

objetivo transmitir um ensinamento ou alertar sobre perigos. Personagens com características 

mágicas: forças desconhecidas, feitiços, encantos ou inimigos sobrenaturais (SILVA, 2008, p. 

127). O personagem é visto como herói, que com suas habilidades defendiam seu povo, vistos 

por esse como exemplos a ser seguido.  

Na composição do mito mistura-se fatos reais e fictícios para dar sentido ao mundo e a 

vida humana. O tempo é remoto com característica de mítico, uma vez que não há determi-

nação desse tempo.  O lugar também é indefinido ou remoto para que o interlocutor aplique 

em sua realidade. O tempo verbal predominante é o pretérito: perfeito nas ações do protago-

nista e imperfeito na narração para enfatizar o tempo indeterminado.  

 O mito traz o conhecimento adquirido através da observação, repleto de simbologia e 

faz com que o ser humano repense em suas atitudes e em sua própria condição humana. E 

ainda é a “representação de fatos ou personagens reais, modificada pela imaginação popular e 

pela tradição” (BRANDÃO, 2002, p. 51). 

No caso de Guairacá, ao considerá-lo mito, é através de sua figura e das histórias que o 

permeiam, que aprendemos sobre luta, coragem e senso de coletividade, pois assim que o 

cacique foi descrito ao longo do tempo. 

Portanto o índio Guairacá é um mito, pois é através dele que o guarapuavano conhece 

a sua formação e a sua própria história. Assim como, porque foi um herói para o povo da 

época e de toda a civilização guarapuavana ao longo do tempo. Sua força e coragem é trans-
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mitida de geração a geração, agregando valores culturais e ensinamento, aspecto implícito ao 

ser humano. 

“Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana” (CAMPBELL, 

1991, p. 17) Que tal você produzir um mito sobre Guairacá, com descrição do personagem e 

seus feitos heroicos e com os elementos de narrativa (situação inicial, complicação, clímax e 

desfecho).  Lembre-se de citar a sua célebre fala: “Esta terra tem dono!”.  

 Gênero mito: personagens são heróis; presença de seres sobrenaturais; pode 

ter origem em um fato histórico; transmite ensinamentos, valores, 

comportamentos ou valores sociais.    

 Com a finalidade de organizar em forma de narrativa e compreender o 

imaginário guarapuavano a respeito do Cacique Guairacá. 

 Seu interlocutor será: seus colegas e leitores do livro da classe. 

 Faça a primeira versão na folha de papel almaço para depois ser publicado no 

livro da classe. 

 Sua posição pode ser de narrador em 3ª pessoa. 

 Pode escolher entre narrador observador ou onisciente. 

 

PLANEJANDO SEU TEXTO:  

1º Descreva o personagem e o lugar onde comandava. Use adjetivos para caracterizá-los 

(características físicas e psicológicas).  

2º Que problema (s) o personagem teve que enfrentar? 

3º Algo inusitado aconteceu a ele, isto é, o clímax. 

4º Que característica sobrenatural foi dada a Guairacá? 

5º Como termina a história? 

6º Levante hipóteses: porque há um monumento ao personagem na cidade. 

 

Seu texto fará parte do livro “Lendas e mitos de Guarapuava: meu lugar, minha história”! 
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MÓDULO 5: Reescrita de mito 
Chegamos à etapa da reescrita do mito. 

Vamos retomar: 

 O que é mito? 

 Quais temas são frequentes neste gênero? 

 Quanto aos personagens, como geralmente 

são caracterizados? 

 No Brasil, os mitos pertencem a que 

universo? 

Durante o projeto: “Guarapuava: meu lugar, 

minha história” você conheceu um pouco mais sobre 

nossa cidade: a história, os personagens, as lendas. E 

também construímos relações de intertextualidade 

com narrativas do Paraná e do Brasil. E o Cacique Guairacá.  

 Um questionamento que surgiu na classe é de como um indígena torna-se cacique. 

Vamos descobrir lendo o texto: 

Você deve ter percebido que um ponto comum nas narrativas é que são geralmente per-

sonagens indígenas. Em sua opinião por que isso é comum? 

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada 

em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação e experiência marcantes na luta por direitos sociais e 

ambientais. Tem como objetivo defender bens e direitos coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao 

patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos indígenas e tradicionais. O ISA produz estudos e 

pesquisas, implanta projetos e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental, valorizando a 

diversidade cultural e biológica do país. 

O Povos Indígenas no Brasil Mirim faz parte deste projeto. Criado a partir do site Povos Indígenas no 

Brasil, pretende, por meio de material destinado à pesquisa escolar – no qual temas centrais se desdobram em 

uma série de questões organizadas pela equipe do ISA – que tem como objetivo apresentar a diversidade de 

povos, romper com a ideia de "todos os índios são iguais" e despertar o interesse e o respeito das crianças às 

culturas indígenas existentes no Brasil. Tudo isso escrito em linguagem acessível ao público infanto-juvenil. 

Disponível em: https://mirim.org/institucional/quem_somos> acesso em 04/10/19 

 

Agora vamos navegar neste site e conhecer a diversidade de povos indígenas!!! 

 

https://mirim.org/ 

 

Como foi sua navegação??? Compartilhe com seus colegas o que mais gostou!! 

 

ATIVIDADES 

 

Vamos agora na aba “Como vivem” e em seguida na aba “mitos”. 

 

 Quais informações esta aba contém? 

http://www.socioambiental.org/
http://pib.socioambiental.org/
http://pib.socioambiental.org/
https://mirim.org/institucional/quem_somos
https://mirim.org/
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 No campo “Apesar das diferenças, existe algo em comum entre os mitos?” há 

informações sobre as diferentes temáticas em relação ao mito. Quais são os temas 

apresentados? 

 

Ameríndios são os povos indígenas habitantes da América. Segundo o site quais são os temas 

recorrentes? 

 

Você percebeu que existem: Histórias sobre o Sol e a Lua, Histórias sobre o roubo do 

fogo, Origem das plantas cultivadas.  

Relembrando:  

 

 

GUEDES, Hardy. Curiaçu e a Gralha Azul – A lenda das Araucárias. Curitiba: HGF, 

1997. (Coleção Lendas Paranaenses).  

 _______. Itacueretaba – A lenda de Vila Velha. Curitiba: HGF, 1997. (Coleção Lendas 

Paranaenses).  

_______. Xakxó: Lenda do Fogo. Curitiba: HGF, 1997. (Coleção Lendas Paranaenses). 

_______. Lenda do Sol e da Lua. Curitiba: HGF, 1997. (Coleção Lendas Paranaenses). 

_______. Naipi e Tarobá: A lenda das Cataratas do Iguaçu. Curitiba: HGF, 1997. 

(Coleção Lendas Paranaenses). 

 

 No início do projeto lemos histórias do autor Hardy Guedes. Em quais desses temas as 

histórias constroem diálogos? 

CONTRUINDO INTERTEXTUALIDADE: 

javascript:void(0)
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 A origem do fogo sempre intrigou aos homens. Diversos povos contam à sua maneira 

de como a humanidade teve acesso a esse elemento da natureza. Você assistiu ao 

vídeo “Ilya e o Fogo”? 

 Que outras histórias mitológicas envolvem a origem do fogo como a do vídeo que 

você já leu, ouviu ou assistiu? Compartilhe. 

 Na mitologia Grega que história envolve o fogo?  

Vamos ler a história da Mitologia grega que nos conta sobre a origem do fogo.  

PROMETEU  (Bernard Evslin) 

        Prometeu era um jovem Titã que não tinha 

lá muito respeito por Zeus. Embora soubesse que 

o soberano dos céus se irritava quando lhe 

faziam perguntas muito diretas, não hesitava em 

confrontá-lo sempre que queria saber alguma 

coisa. 

        Certa manhã, dirigiu-se a Zeus e disse: 

   − Oh, grande Senhor dos Raios, não com-

preendo seu propósito. O senhor colocou a raça 

humana sobre a Terra, mas insiste em mantê-la 

na ignorância e na escuridão. 

      − Da raça humana cuido eu – respondeu 

Zeus.  

   – O que você chama de ignorância é inocência. 

O que você chama de escuridão é a sombra da 

minha vontade. Os mortais estão felizes como 

estão. E foram concebidos de tal forma que vão 

continuar felizes até que alguém os convença do 

contrário. Para mim esse assunto está encerrado. 

        Mas Prometeu continuou: 

        − Olhe para a Terra. Olhe para os homens. Eles vivem nas cavernas, andam à mercê dos 

animais selvagens e das mudanças do tempo. Comem carne crua! Se existe algum propósito 

nisso, eu imploro, diga-me qual é! Por que o senhor se recusa a dar aos homens o dom do 

fogo? 

        Zeus respondeu: 

        − Por acaso você não sabe, jovem Prometeu, que para cada dom existe uma punição? É 

assim que as Moiras fiam o destino, ao qual até mesmo os deuses devem se submeter. Os 

mortais não conhecem o fogo, é verdade, nem os ofícios que dele advêm. Por outro lado, tam-

bém, não conhecem a doença, a velhice, a guerra, nem aquela peste interior chamada pre-

ocupação. Acredite em mim, eles estão felizes sem o fogo. E assim devem permanecer. 

        − Felizes como os animais – argumentou Prometeu. – Qual é o sentido de criar os hu-

manos e fazer deles uma raça distinta, dotando-os de escassa pelagem, de certa inteligência e 

do curioso charme da imprevisibilidade? Se devem viver dessa maneira, por que separá-los 

dos animais? 

        − Os humanos têm ainda outra qualidade – disse Zeus – Eles possuem o dom da 

adoração: uma para admirar nosso poder, para ficarem intrigados diante de nossos enigmas, 

para se maravilharem diante de nossos caprichos. Foi para isso que foram criados. 
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        − Mas não ficariam mais interessantes se dominassem o fogo e criassem maravilhas com 

ele? 

        − Mais interessantes, talvez, porém infinitamente mais perigosos. Pois os humanos con-

tam ainda com mais esta característica: a vaidade, um orgulho próprio que, ao menor estímu-

lo, pode adquirir proporções descomunais. Dê a eles o progresso, e eles imediatamente se 

esquecerão daquilo que os torna seres assim tão aprazíveis: a humildade e a disposição para 

adorar. Vão ficar todos cheios de si e vão começar a se considerar deuses também. Corremos 

o risco de vê-los bem aqui, à nossa porta, prontos para invadir o Olimpo. Agora chega, 

Prometeu! Tenho sido paciente com você, mas minha paciência tem limites! Agora vá em-

bora, e não me perturbe mais com suas especulações. 

        Prometeu não se deu por satisfeito. Passou toda aquela noite acordado, fazendo planos. 

Na madrugada, levantou-se de seu sofá e, pé ante pé, atravessou o Olimpo. Segurava um 

caniço dentro do qual havia um pavio de fibras secas. Assim que chegou à beira do monte, 

esticou o braço em direção ao horizonte leste – onde brilhavam os primeiros raios de sol – e 

deixou que o pavio se acendesse no fogo. Em seguida, escondeu o caniço em sua túnica e 

desceu à Terra. 

        De início, os homens ficaram assustados com o presente. Era tão quente, tão fugaz... Não 

se deixava tocar e, por puro capricho, fazia dançar as sombras que criava sobre o chão. Eles 

agradeceram a Prometeu e pediram que ele levasse o presente de volta. Mas Prometeu buscou 

a carne de um cervo caçado recentemente e a segurou sobre o fogo. Quando a carne começou 

a assar e a crepitar, impregnando a caverna com seu cheiro delicioso, as pessoas se deixaram 

levar pela fome e se lançaram sobre o assado, devorando-o voluptuosamente e queimando 

suas línguas. 

        − Isto que trouxe de presente chama-se “fogo” – explicou Prometeu. – Trata-se de um 

espírito indomável, um pequeno irmão do Sol. Mas se for tratado com cuidado, poderá mudar 

a vida de toda a humanidade. Também é um espírito guloso; vocês devem alimentá-lo com 

galhos e folhas, porém somente até que ele atinja um tamanho adequado. Depois disso, não o 

alimente mais, ou ele devora tudo que estiver ao seu alcance, inclusive vocês. Somente uma 

coisa será capaz de detê-lo: a água. O espírito do fogo teme o espírito da água. Se for tocado 

pela água, ele desaparece até que seja chamado novamente. 

        Prometeu saiu da caverna onde estava e deixou ali uma fogueira acesa. Criancinhas com 

olhos arregalados se juntaram em torno da novidade. Em seguida, percorreu todas as cavernas 

sobre a face da Terra e repetiu o mesmo discurso. 

        Algum tempo depois, Zeus olhou do alto do Olimpo e ficou perplexo. Tudo havia 

mudado. Os homens haviam deixado suas cavernas. Zeus viu cabanas de lenhadores, fazen-

das, vilarejos, cidades muradas, e até mesmo um castelo ou dois. Os homens cozinhavam os 

alimentos e carregavam tochas para iluminar seu caminho à noite. No interior de oficinas 

flamejantes, fabricavam cochos, quilhas, espadas e lanças. Construíam navios e costuravam 

velas, ousando se aproveitar da fúria dos ventos para se locomover. Usavam capacetes e trav-

avam batalhas montados em bigas, assim como faziam os próprios deuses. 

        Zeus ficou furioso e imediatamente apanhou o maior raio de que dispunha. 

        − Se eles querem fogo – disse a si mesmo –, então fogo eles terão! E muito mais do que 

pediram! Vou transformar aquele mísero planeta que eles chamam de Terra em um monte de 

cinzas! – Mas, de repente, uma ideia surgiu em sua mente e Zeus abaixou o braço. – Além de 

vingança – prosseguiu – quero diversão! Que eles se destruam com suas próprias mãos e suas 

próprias descobertas! Vai ser um espetáculo longo, muito interessante de se ver! Deles posso 

cuidar depois. Meu assunto agora é com Prometeu! 

        Zeus chamou sua guarda de gigantes e ordenou que eles prendessem Prometeu, le-

vassem-no até o Cáucaso e o amarrassem ao pico de uma montanha com correntes tão fortes – 

especialmente forjadas por Hefesto – que nem um Titã em fúria seria capaz de arrebentá-las. 
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Feito isso, chamou dois abutres e mandou que eles comessem lentamente o fígado daquele 

obstinado amigo dos mortais. 

        Os homens sabiam que algo de terrível acontecia no alto da montanha, mas não sabiam 

exatamente o quê. O vento uivava como um gigante atormentado e, às vezes, gritava como as 

aves de rapina. 

        Prometeu permaneceu ali durante muitos séculos, até nascer outro herói suficientemente 

corajoso para desafiar os deuses. Esse herói foi Héracles, que subiu até a montanha, cortou as 

correntes que prendiam Prometeu e matou os abutres. 

 

EVSLIN, Bernard. Heróis, deuses e monstros da mitologia grega. São Paulo: Benvirá, 

2012.  

 

Analisando o texto: 

Conteúdo temático   

1. De acordo com nossos estudos, por que Prometeu é um herói? 

2. A história de Prometeu é um mito grego. Que características fazem desta narrativa um 

mito? 

3. De acordo com Willis (2007 apud Köche e Marinello 2015. p.85-86) os mitos 

abordam diferentes temas. De acordo com tema proposto vamos tentar lembrar de his-

tórias da mitologia que envolvem estes temas? 

a) Criação – as origens do mundo: 

b) Estrutura do universo: 

c) Causas da vida e da morte: 

d) Seres sobrenaturais (deuses, espíritos, demônios): 

e) Desastres cósmicos: 

f) Astuciosos: 

g) Animais e plantas: 

h) Heróis: 

i) Corpo e alma: 

j) Ordem social:  

 

CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL 

 

4. As narrativas geralmente possuem uma estrutura composicional:  

 Situação inicial: quando se apresentam os personagens e suas características, o 

espaço, o tempo. 
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 Estabelecimento de um conflito: um problema a ser resolvido. 

 Clímax: momento de tensão na narrativa; 

 Desfecho: solução de um ou mais conflitos. 

a) Identifique no texto “Prometeu” cada uma destas partes. 

5. Identifique as expressões usadas no texto para se referir: 

a) Ao tempo da narrativa: 

b) Ao espaço: 

c) Que características estas expressões atribuem ao tempo e ao espaço do mito? 

6. Que características são atribuídas a Prometeu? 

 

INTERDISCURSOS  

7. O cacique Guairacá (de acordo que lemos, ouvimos, assistimos) enquanto mito insere-

se em quais temas elencados na questão 3? Justifique. 

8. De acordo com Campbell (1990, p. 136) “Prometeu traz o fogo para a espécie humana 

e, consequentemente, a civilização. O roubo do fogo, aliás, é um tema mítico univer-

sal. Frequentemente, é um animal ou um pássaro ardiloso que rouba o fogo e depois o 

passa adiante, a um time de pássaros ou animais que se revezam correndo. As vezes os 

animais se deixam queimar pelas chamas, à medida que o fogo vai sendo passado, e 

diz se que isso é a causa das suas cores diferentes. O roubo do fogo é uma história 

muito popular, em todo o mundo.”. 

a) Assim como Prometeu, Guairacá é um herói popular? Explique. 

b) Em que aspecto o ato de Guairacá se assemelha a de Prometeu?  

9. Em sua opinião porque existem diferentes versões (culturas, países) com a explicação 

de como os seres humanos conheceram o fogo? Compartilhe. 

10. Segundo o site os temas dos mitos indígenas:  

Os mitos falam sobre muitas coisas. Contam as aventuras de heróis e seres que 

viveram no “começo dos tempos”, quando o mundo e os diferentes seres não haviam 

sido criados. Nesse tempo, por exemplo, os humanos e os animais podiam conversar 

entre si, pois um entendia o que o outro falava. 

As narrativas também contam como os homens, os animais, as plantas e outros seres 

foram se tornando diferentes entre si. Falam sobre conquistas, descobertas, dilúvios, 

catástrofes, transformações... 

Contam como os seres que viveram no começo dos tempos transformaram ou 

criaram o mundo do jeito como ele é hoje. Estes seres ensinaram aos humanos o 

jeito certo de viver em sociedade, de fazer as festas e os rituais, de fazer roça, de 
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caçar, de pescar, de fazer rede, cestos, dentre tantas outras coisas importantes para a 

vida. https://mirim.org/como-vivem/mitos 

 

a) Que relações podemos estabelecer com o personagem Guairacá? Explique.  

 

MÓDULO 5 – REESCRITA DE MITO. 

Mito vem do grego, mythos. Sem autoria definida, é uma narrativa que transmite a his-

tória e valores de uma civilização, como as da mitologia grega. Sempre traz um ensinamento 

do povo narrado a quem está lendo ou ouvindo. A origem do mito confunde-se com a origem 

do próprio homem, pois desde os primórdios da civilização que o ser humano busca a expli-

cação da origem do mundo, dos elementos da natureza e a sua própria existência, desta forma 

o homem via o mito como uma necessidade religiosa, pois buscava em algo misterioso as 

respostas para suas indagações. 

O Gênero mito, tem característica simbólica, tem sua origem na oralidade, tem como 

objetivo transmitir um ensinamento ou alertar sobre perigos. Personagens com características 

mágicas: forças desconhecidas, feitiços, encantos ou inimigos sobrenaturais (SILVA, 2008, p. 

127). O personagem é visto como herói, que com suas habilidades defendiam seu povo, vistos 

por esse como exemplos a ser seguido.  

Na composição do mito mistura-se fatos reais e fictícios para dar sentido ao mundo e a 

vida humana. O tempo é remoto com característica de mítico, uma vez que não há determi-

nação desse tempo.  O lugar também é indefinido ou remoto para que o interlocutor aplique 

em sua realidade. O tempo verbal predominante é o pretérito: perfeito nas ações do protago-

nista e imperfeito na narração para enfatizar o tempo indeterminado.  

 O mito traz o conhecimento adquirido através da observação, repleto de simbologia e 

faz com que o ser humano repense em suas atitudes e em sua própria condição humana. E 

ainda é a “representação de fatos ou personagens reais, modificada pela imaginação popular e 

pela tradição” (BRANDÃO, 2002, p. 51). 

No caso de Guairacá, ao considerá-lo mito, é através de sua figura e das histórias que o 

permeiam, que aprendemos sobre luta, coragem e senso de coletividade, pois assim que o 

cacique foi descrito ao longo do tempo. 

Portanto o índio Guairacá é um mito, pois é através dele que o guarapuavano conhece 

a sua formação e a sua própria história. Assim como, porque foi um herói para o povo da 

época e de toda a civilização guarapuavana ao longo do tempo. Sua força e coragem é trans-

mitida de geração a geração, agregando valores culturais e ensinamento, aspecto implícito ao 

ser humano. 

“Mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana” (CAMPBELL, 

1991, p. 17) Que tal você produzir um mito sobre Guairacá, com descrição do personagem e 

seus feitos heroicos e com os elementos de narrativa (situação inicial, complicação, clímax e 

desfecho).  Lembre-se de citar a sua célebre fala: “Esta terra tem dono!”.  

 

 Gênero mito: personagens são heróis; presença de seres sobrenaturais; pode ter 

origem em um fato histórico; transmite ensinamentos, valores, comportamentos ou 

valores sociais.    

https://mirim.org/como-vivem/mitos
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 Com a finalidade de organizar em forma de narrativa e compreender o imaginário 

guarapuavano a respeito do Cacique Guairacá. 

 Seu interlocutor será: seus colegas e leitores do livro da classe. 

 Faça a primeira versão na folha de papel almaço para depois ser publicado no livro da 

classe. 

 Sua posição pode ser de narrador em 3ª pessoa. 

 Pode escolher entre narrador observador ou onisciente. 

REESCRITA 

 Com base nos estudos do projeto e nestas leituras. Agora você fará a reescrita do mito 

Guairacá. Para isso, reflita e reescreva os seguintes apontamentos:  

 

Observe em seu texto se: 

a) Seu texto possui um dos temas estudados? 

b) O personagem é caracterizado? 

c) Como é descrito o espaço? Favorecem as ações do protagonista? 

d) O foco narrativo está em terceira pessoa? 

e) Os fatos foram escritos de maneira lógica e coerente? 

f) Os eventos e fatos históricos citados nos textos informativos estão presentes em seu 

texto? 

g) O personagem principal realizou algum feito heroico? 

h) Há elementos sobrenaturais? 

i) Construiu respeitando a estrutura de narrativa estudada? 

j) Usou verbos no pretérito? 

k) Descreveu com detalhes o personagem principal e seus feitos? 

l) Produziu diálogos? 

m) Evitou repetição de palavras?  

n) O título é coerente com a história? Chama atenção do leitor? 

 

Módulo 6: CONSTRUINDO INTERTEXTUALIDADE – PARTE II 

A lenda é uma narração muito antiga, pois civilizações isoladas como os indígenas no 

Brasil ou povos do continente africano cultivavam em sua cultura histórias orais que se 



246 

 

transmitiam de geração a geração, tinham como objetivo um ensinamento filosófico e histó-

rico, pois relatam feitos históricos de diversos personagens ou contam feitos misteriosos. De 

tradição oral tem como objetivo transmitir ensinamento ou explicação de algum fato. Tratam 

de temas políticos, religiosos, feitos heroicos ou o surgimento de fenômenos naturais.  

Nas lendas o tempo é remoto (distante) e o espaço é marcado por elementos da nature-

za, fatos reais, históricos e ficcionais se misturam para revelar valores culturais de um povo. 

Geralmente, as lendas são narradas em terceira pessoa para representar a voz de um povo ou 

comunidade.  

 O Gênero lenda, por ser uma narrativa conta uma história que gira em torno de uma 

situação-problema, ou seja, um conflito. No caso da lenda da lagoa das Lágrimas, a situação 

problema é a morte do cacique Guairacá, resultando nas lágrimas de Arassay que formaram a 

lagoa.  

 Vamos conhecer outra lenda indígena que também tem como tema lágrimas! 

 

AS LÁGRIMAS DE POTIRA  

A descoberta  das  minas  de  diamantes,  no  Brasil,  deu  origem  a  diversas  lendas.  

Vejamos  uma  das  mais interessantes: 

Há muito tempo, vivia à beira de um rio uma tribo de índios. Dela fazia parte um casal 

muito feliz: Itagibá e Potira. Itagibá, que significa “braço forte”, era um guerreiro robusto e 

destemido. Potira, cujo nome quer dizer “flor”, era uma índia jovem e formosa. 

Vivia o casal tranquilo e venturoso, quando rebentou uma guerra contra uma tribo 

vizinha. Itagibá teve de partir para a luta. E foi com profundo pesar que se despediu da esposa 

querida e acompanhou os outros guerreiros. Potira não derramou uma só lágrima, mas 

seguiu, com os olhos cheios de tristeza, a canoa que conduzia o esposo, até que essa 

desapareceu na curva do rio. 

Passaram-se muitos dias sem que Itagibá voltasse à taba. Todas as tardes, a índia 

esperava, à margem do rio, o regresso do esposo amado. Seu coração sangrava de saudade. 

Mas permanecia  serena  e confiante, na esperança de que Itagibá voltasse à taba. 

Finalmente, Potira foi informada de que seu esposo jamais regressaria. Ele havia 

morrido como um  herói, lutando contra o inimigo. Ao ter essa notícia, Potira perdeu a calma 

que mantivera até então e derramou lágrimas copiosas. 

Vencida pelo sofrimento, Potira passou o resto de sua vida à beira do rio, chorando 

sem cessar. Suas lágrimas puras e brilhantes misturaram-se com as areias brancas do rio. 

A dor imensa da índia impressionou Tupã, o rei dos deuses. E este, para perpetuar a 

lembrança do grande amor de Potira, transformou suas lágrimas em diamantes.                                                                                                                       
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  Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos dos rios e 

regatos. Seu brilho e sua pureza recordam as lágrimas de saudade da infeliz Potira. 

 

Glossário: taba – aldeia indígena          copiosas – abundantes      

cascalhos – pedras britadas ou lascas de pedra        regatos – riacho, córrego 

 

SANTOS, Theobaldo Miranda.Lendas e mitos do Brasil. São Paulo. Ed. Nacional, 1987. P. 

140-1.  

 

(Atividades 1 e 2 retiradas de http://bionarede.com.br/apostilas-sme-3o-bimestre2012/ 6º 

ano pg45) 

 

1. Você já aprendeu que o ENREDO de uma narrativa é constituído pelo conjunto de episódios 

que se encadeiam num determinado tempo e num determinado ambiente, motivados por 

conflitos (problemas).  Numere os fatos abaixo na ordem em que ocorrem. 

(   ) Itagibá teve de partir para a luta numa guerra contra uma tribo vizinha. 

(   ) Todas as tardes, a índia esperava, à margem do rio, o regresso do esposo amado. 

(  ) Para perpetuar a lembrança do grande amor, Tupã transformou as lágrimas da índia em 

diamantes. 

(   ) Ao receber a notícia de que Itagibá havia morrido como um heroi, lutando contra o 

inimigo, Potira perdeu a calma e derramou lágrimas copiosas. 

(   ) Um casal muito feliz (Itagibá e Potira) vivia tranquilo e venturoso numa tribo de índios, à 

beira de um rio. 

 

2 – Identifique a expressão que indica: 

a) o TEMPO  da narrativa, quando aconteceu: 

 

b) o ESPAÇO da narrativa, onde aconteceu:  

 

3) Identifique no texto “Lágrimas de Potira”: 

b) o fato:  

c) Os personagens:  

d) O conflito, ou seja, o problema vivido pelos personagens:  

http://bionarede.com.br/apostilas-sme-3o-bimestre2012/
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4) Releia as duas lendas “Lagoa das Lágrimas” e “Lágrimas de Potira”; relembre o que estu-

damos sobre narrativas, lendas e  aponte as diferenças e semelhanças entre as duas lendas. 

 

 

 

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Módulo 7: Relacionando os textos: 

Você percebeu que todos os textos trabalhados têm um tema em comum: a amor. Na con-

strução do texto o elemento comum é a água, como forma de personagem, ser sobrenatural, 

choro, lágrima. Mas você sabe por que choramos? 

Vamos ler uma reportagem vinculada na revista Superinteressante: 

https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-choramos/ 

 

1. Releia os trechos dos textos e responda: 

I. “Se a lenda dessa paixão 

Faz sorrir ou faz chorar 

O coração é quem sabe 

Se a lua toca no mar 

Ela pode nos tocar 

Pra dizer que o amor não se acabe.”. (música “A lenda”) 

 

II. “A lua sozinha no céu, não tinha com quem conversar. Com o sol do outro lado só 

sabia chorar, chorar e chorar... Depois de muito tempo, para baixo a lua olhou, e viu 

com grande espanto o que com lágrimas criou, lindo, azul, imenso, o maravilhoso mar 

brotou.”. (A lua e o mar a lenda) 

III. “Tupã viu tudo, mas nada pode fazer. Tupã era deus do trovão. M’Boi era deus-

serpente. Dois deuses não lutam entre si. Tupã fez do corpo de Tarobá uma grande 

pedra, e o deixou lá embaixo, no grande abismo onde ele caiu, e transformou Naipi 

nas espumas das águas.”.  (Naipi e Tarobá – a lenda das Cataratas do Iguaçu) 

IV. “Mas o noivo de Arassay não mais voltou. Tombou na luta em defesa da tribo. 

Arassay desconsolada chorou a perda do companheiro e ali, onde as lágrimas ban-

haram o chão, ao cravar na terra a flecha da amargura e do pranto, uma fonte brotou 

tomando o formato de uma grande lágrima.”.  (Lenda da Lagoa das Lágrimas – Lenda 

de Guarapuava)   

V. “A dor imensa da índia impressionou Tupã, o rei dos deuses. E este, para perpetuar a 

lembrança do grande amor de Potira, transformou suas lágrimas em diamantes.”. 

(Lágrimas de Potira). 

 

https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-choramos/
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a) Que sentido é atribuído à lágrima em cada texto? 

b) Segundo a reportagem as lágrimas para os indígenas era sinal de despedida ou de 

união entre o povo. Em quais das lendas possuem estes sentidos? 

c) Na lenda “Naipi e Tarobá – a lenda das Cataratas do Iguaçu”, Tupã transformou 

Tarobá em espumas das águas. Qual a relação de espumas de águas com lágrimas? 

 

2. Você já leu ou ouviu outras histórias que também fazem referência a lágrimas? Se já 

compartilhe oralmente com seus colegas.  

 

 

Módulo 8: Conhecendo Guarapuava 

1. Você sabe quais são os principais pontos turísticos e históricos de nossa cidade? 

2. ETAPA 1: leitura informativa 

3. Vamos ler o folder com informações sobre os principais pontos turísticos de Guarapu-

ava. (em anexo)  

4. Após a leitura, anote suas dúvidas elas poderão ser explicadas durante a próxima eta-

pa.  

5. ETAPA 2: Passeio turístico 

6. Nesta etapa iremos fazer um passeio guiado pela Secretaria Municipal de Turismo. Vi-

sitaremos alguns pontos turísticos e históricos de nossa cidade. Você pode fazer as 

perguntas que elaborou ao guia durante o passeio. A visita tem como objetivo conhe-

cer com mais profundidade nossa cidade, para que a partir dos estudos e dos dados 

anotados por você iremos produzir uma lenda.  

7. Você também pode fotografar o que achar interessante e pensar nos aspectos que quei-

ra ressaltar, conforme estudado anteriormente.  

 

PRODUÇÃO DO GÊNERO LENDA 

8. As LENDAS são uma criação popular transmitida de geração em geração, pela tradi-

ção oral, geralmente se baseia em um fato histórico.  

9. Nas narrativas (lendas) há um fato (que envolve a história); um problema (vivido 

pelos personagens) 

10. Nas LENDAS, há TEMPO (quando) e ESPAÇO (lugar). 

 Nas narrativas os verbos, geralmente estão no pretérito . 

Após os estudos a cerca das histórias que permeiam o imaginário de Guarapuava e a re-

speito do que você aprendeu sobre a estrutura de narrativas, produza uma lenda a partir das 

imagens abaixo.  
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Capriche! Seu texto vai compor o Livro de Lendas e mito da classe e, para isso, você vai 

precisar também ilustrar o texto. Com o auxílio da professora, reuniremos as lendas e confec-

cionaremos o sumário – uma relação dos títulos dos textos e o número da página em que eles 

se encontram. Iremos escolher um título para o livro e ilustrar a capa. 

    Após organizado e encadernado faremos a noite de lançamento do livro. Será uma ótima 

oportunidade de leitura em família ou com seu grupo de amigos! Em seguida deixaremos um 

exemplar para a escola, pois você estudou a História de sua Comunidade e fará história!  

 

 Gênero lenda: busca explicar de maneira não científica fatos ou fenômenos desconhe-

cidos, pode ser explorada a linguagem regional, o tempo é indeterminado ou longín-

quo.  

 Com a finalidade de perpetuar a tradição guarapuavana. 

 Seus interlocutores serão seus colegas e os leitores do livro da classe. 

 Seu texto será publicado e ilustrado no livro da classe. 

 Narrador é em 3º pessoa.  

 

 

PLANEJAMENTO:  

1º escolha um lugar a partir das imagens ou outro de sua preferência, mas de Guarapuava; 

2º crie personagens que estarão envolvidos no enredo; 

3º descreva-os e o lugar onde estão para compor a situação inicial; 

4º produza uma complicação, um problema a ser resolvido pelo personagem principal; 

5º faça com que o personagem passe por um momento inesperado, de tensão, isto será o 

clímax; 

6º como foi ou foram resolvidos os problemas;  

7º construa diálogo entre personagens; 

8º  dê um título a sua lenda.  

Agora mãos à obra! 

 

 

 

MÓDULO 9: RELEMBRANDO SOBRE  

LENDA 

  
Chegamos ao módulo da reescrita da lenda: 

Relembremos o que é lenda: 

  “Designa toda narrativa em que um fato histó-

rico se amplia e se transforma sob efeito da im-

aginação popular. Não raro, a veracidade se 

dissipa no decorrer do tempo, deixando sub-

sistir apenas a versão folclórica dos aconteci-

mentos. A lenda distingue-se do mito na me-

dida em que este não deriva de acontecimentos 

e faz apelo ao sobrenatural.  

O vocábulo ‘lenda’, assim como ‘legenda’, 

também denominava, na Idade Média, os rela-

tos que continham vidas de santos [...]” 

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. São Paulo: Cultrix, 2004, p. 259.   
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Você lembra quais são as características do gênero Lenda? Vamos relembrar  

 “Características da Lenda 

A lenda é uma narrativa de caráter maravilhoso em que um fato histórico, centralizado em 

torno de algum herói popular (revolucionário, santo, guerreiro), se amplifica e se transforma 

sob efeito de evocação poética ou da imaginação, sem explicações científicas.  

Função social da lenda: preservar histórias fantásticas e/ou fantasiosas, criadas pela imagi-

nação do homem, pelas suas crenças, e que foram sendo repassadas oralmente, de geração 

para geração, tornando-se parte da cultura popular.  

Principais características:   
 Texto predominantemente narrativo. 

 O personagem principal geralmente é um revolucionário, guerreiro, ser maravilhoso, 

encantatório ou sobrenatural. Pode apresentar tanto características positivas como 

negativas, ou seja, de herói ou anti-herói.  

 Fazem referência a ritos, costumes, deuses e nomes indígenas.  

 Explicam, de forma não científica, o surgimento de fenômeno (Lenda do Eclipse da 

Lua), de lugar (Lenda das Cataratas do Iguaçu), de um ser sobrenatural (Lenda do Saci 

Pererê), de uma planta exótica (Lenda da Vitória-Régia), entre outras.”.  

 HÜBES, Terezinha da Costa (Coord.). Sequência didática: uma proposta para o ensino 

de Língua Portuguesa nas séries iniciais. Caderno Pedagógico 1. AMOP (Associação 

dos Municípios do Oeste do Paraná). Cascavel, 2007 

 

 Guarapuava é permeada por lendas Vamos assistir novamente a reportagem conhecer 

um pouco mais sobre as lendas guarapuavanas. 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-

fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-

AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ 

ATIVIDADES 

1) Observe as imagens abaixo: 

 
(Arquivo pessoal) 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ
http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/lendas-urbanas-fazem-parte-da-historia-dos-200-anos-de-guarapuava/7678931/?fbclid=IwAR2rtbQ-AyURXJaI2i1KzVBTLdi_RXWzUPo_pd9vrwtT35xWYrznXV5BJtQ
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Fonte: Marcondes,  

 

 
(Arquivo pessoal) 

 A quais lendas elas estão relacionadas? 

 

2) Vamos ler o livro “Lendas e Contos Populares do Paraná” disponível em:< 

https://docplayer.com.br/211821-Lendas-e-contos-

populares-do-parana.html>  

3) Observe o sumário do livro e aponte como estão di-

vididas as lendas:  

4) Quais temas fazem inferência com as lendas de 

Guarapuava? 

5) Observe as lendas que possuem o mesmo tema ou 

mesmo nome que as de Guarapuava e leia pelo menos 

uma delas. 

6) Comparando a lenda lida com as de nossa cidade.  

A) que elementos são semelhantes? 

https://docplayer.com.br/211821-Lendas-e-contos-populares-do-parana.html
https://docplayer.com.br/211821-Lendas-e-contos-populares-do-parana.html
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B) quais são diferentes? 

Com base nestas atividades reescreva a sua lenda: 

 

Módulo 10: REESCRITA DA NARRATIVA: LENDA 
 No mundo, há muitas coisas que desconhecemos ou não compreendemos bem. Daí o 

surgimento de histórias explicativas. Uma lenda pode surgir em qualquer época, lugar e pode 

ser inventada por qualquer pessoa que sinta o desejo de produzir uma resposta para uma 

pergunta intrigante.  

Releia sua produção e reflita: 

1. Você escolheu um lugar de Guarapuava? 

2. Sua lenda explicou de modo não científico a existência de um lugar ou fenômeno da 

Natureza? 

3. O narrador está em terceira pessoa? 

4. Os personagens são típicos de lendas? 

5. Descreveu o lugar e os personagens? 

6. Os personagens vivem um conflito? 

7. Há momento de tensão? 

8. Como se construiu o desfecho? 

9. Construiu diálogos entre os personagens? 

10. O título é coerente com a história? 

 

MÓDULO FINAL: Ilustração e divulgação  
Chegou a hora de ilustrarmos sua lenda. Você pode fazer isso ou pedir para um colega 

que tenha facilidade ilustrar! O importante é que a ilustração de mito e lenda esteja coe-

rente para que juntamente com seu texto componha o livro da classe “Lendas e mitos de 

Guarapuava: meu lugar, minha história” 

Para fazermos a capa do livro escolheremos um desenho da classe. O desenho de qual co-

lega você mais gostou? Qual é mais coerente com o nome do livro? 
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Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Apêndice E – imagem atividade 
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(Arquivo pessoal) 

 

Apêndice F – Livro “Guarapuava: meu lugar, minha história” 
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