
4º Ano

LP
Leitura e

Interpretação

Social

Anos Iniciais

Passaporte Didático
IV Encontro de Formação 
de Professores
Produção de Texto



Habilidades
FOCO

 (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 
com certa autonomia, utilizando detalhes 
descritivos, sequências de eventos e ima-
gens apropriadas para sustentar o sentido 
do texto, e marcadores de tempo, espaço 
e de fala de personagens.

 (EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista com 
base no qual histórias são narradas, dife-
renciando narrativas em primeira e terceira 
pessoa.

Habilidades
RELACIONADAS

 

 (EF35LP03) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando compreensão 
global.

 (EF35LP04) Inferir informações implícitas 
nos textos lidos.

 (EF35LP06) Recuperar relações entre 
partes de um texto, identificando substi-
tuições lexicais (de substantivos por sinô-
nimos) ou pronominais (uso de pronomes 
pessoais, possessivos, demonstrativos) 
que contribuem para a continuidade do 
texto.

 (EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e gramati-
cais, tais pontuação (ponto final, ponto 
de exclamação, ponto de interrogação, 
vírgulas em enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o caso.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Formas de composição da narrativa, especifi-
camente das de suspense/mistério

Situação
DIDÁTICA

 

 Preparação para a leitura do texto com mo-
bilização de conhecimentos sobre narrativas 
de mistério/suspense.

 Leitura compartilhada do texto “A coisa” 
(Flávia Muniz), trecho do livro Viajantes do 
infinito. Ed. Moderna), seguida de questiona-
mentos sobre a organização do texto.

 Leitura também compartilhada de uma pro-
posta de produção de narrativa de suspen-
se/mistério. Recuperação dos elementos e 
estrutura da narrativa, com atenção especial 
para o cenário, criação de uma atmosfera de 
suspense e mistério por meio de escolhas 
lexicais e estruturação de períodos/parágra-
fos.

 Leitura, coletiva, da segunda proposta de 
produção, para a verificação dos mesmos 
itens observados na primeira proposta. 
Socialização das primeiras impressões dos 
alunos sobre a proposta.

 Escrita da continuação da primeira proposta 
de produção a partir do conflito estabeleci-
do, coletivamente. Pressupõe-se que sejam 
trabalhadas as etapas de produção de um 
texto: planejamento, escrita, revisão e rees-
crita.

 Socialização das narrativas produzidas, com 
a mediação do professor, a fim de que se 
possa observar se as duplas/os grupos se 
ativeram ao desenvolvimento do conflito de 
forma a prender a atenção do leitor.

 RECURSO(S)  

Textos impressos e/ou projetados em data 
show.



Passaporte Didático | Língua Portuguesa | IV Encontro de Formação de Professores | Produção de Texto 3

LP
Anos Iniciais 4º Ano

IV Encontro de Formação de Professores 
Produção de Texto

Ponto de
PARTIDA

Com certeza você já leu muitas histórias emocionantes, cheias de suspense e mistério. Também já deve ter as-
sistido a filmes em que as personagens se envolvem em situações que, às vezes, parecem sem solução. Agora, você 
lerá uma dessas histórias.

A COISA

 Devia ser mais ou menos meia-noite.

Fábio já se deitara, mas continuava acordado. Sua mãe dormia no quarto do fim do corredor e deixara a porta en-
treaberta para o caso de ele precisar de algo durante a noite. A casa estava silenciosa, estranhamente quieta, quando 
aquilo o surpreendeu.

 O barulho partiu de algum lugar a sua esquerda. Um ruído arrastado, seco. Inexplicável. Fábio lia uma revistinha 
quando o escutou pela primeira vez. Em princípio achou que podia ter sido só uma impressão, um truque de sons, 
assim como o eco, mas o ruído se repetiu. Desta vez, mais próximo.

Fábio apoiou-se no travesseiro e escutou com atenção, o coração batendo depressa enquanto pensava. Seu pai ha-
via lhe explicado que algumas madeiras estalavam durante a noite por causa da queda de temperatura. Mas aquele 
ruído era... diferente. Era sinistro. Não se parecia nadinha com o estalo de algum móvel maluco.

Olhou em torno, receoso. Aquela inquietante sensação de que estava sendo observado persistia. Virou-se para espiar 
debaixo da cama, conferir se tudo andava bem por ali. Foi nesse instante que percebeu um movimento atrás de si. 
Um deslizar suave, quase sorrateiro. Então voltou-se, lentamente. Um arrepio de medo e surpresa percorreu seu 
corpo ao ver a estranha criatura, ali parada, olhando.

Ela estava no canto mais escuro do quarto, ao lado do guarda-roupa. Uma massa disforme, escura e gelatinosa 
que... flutuava. Seu corpo, úmido e volumoso, tinha a aparência de uma grande esponja, com pequenos orifícios que 
se abriam e fechavam. Certamente não tinha rosto. Seus olhos mais pareciam dois buracos vazios, mas Fábio podia 
jurar ter visto algo brilhar, lá dentro.

Quando a criatura viu Fábio espiando, soltou um grunhido esquisito e as ventosas de seu corpo começaram a produ-
zir um fluido gosmento que borbulho, pingou no chão e se espalhou pelo carpete do quarto.

Por um instante, Fábio ficou paralisado. Depois recuou, sentindo vontade de vomitar. Estava atordoado, mal podia 
respirar. Quis se levantar da cama e sair depressa dali, mas não foi capaz de fazer nenhum movimento. Ficou parado 
à espera de que a criatura, repentinamente, arreganhasse a boca para devorá-lo.

No entanto, foi novamente surpreendido pelos fatos. O pensamento surgiu de modo inesperado, numa explosão de 
luz em sua mente. Estava recebendo uma mensagem clara e precisa, como se uma voz falasse dentro de sua cabe-
ça. Fábio escutou, maravilhado.

Seu medo acabara de sumir.

(MUNIZ, Flávia. Viajantes do infinito. São Paulo: Moderna, 1991, pp. 20-1.)
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 Depois de ler o texto, você, seus colegas e o(a) professor(a) vão conversar sobre ele, orientando-se pelas questões a 
seguir.

1. Que personagem aparece no 2º§ da história? Onde ela está? É possível descrever o lugar?

2. No 1º e 2º §, há indicação do tempo em que ocorrem os fatos? Esse tempo é uma das características marcantes 
das narrativas de suspense/mistério? Por quê?

3. As frases “Um ruído arrastado, seco. Inexplicável.”, antecipa para o leitor o que pode acontecer com Fábio naquela 
noite?

4. O lugar onde se passam os fatos e o tempo (momento) da ação colaboram para aumentar o suspense/mistério? 
Por quê?

5. Observando com atenção a sequência dos acontecimentos e das sensações/sentimentos do menino, que efeito 
essa sequência provoca no leitor?

6. Tentando definir o tipo de barulho/ruído que Fábio estava escutando, a autora escreve no 4º§ que aquele barulho/
ruído era... diferente. Explique o uso das reticências (...) antes da palavra ´diferente`.

Atividade 1

Você lerá a seguir uma proposta de produção de texto. Depois, você e seus colegas vão conversar sobre ela.

Leia o começo da história de Lívia, Alice, Miguel e Bernardo e continue a escrevê-la, imaginando situações que causem 
suspense ao seu leitor, até resolverem a situação. Lembre-se de dar um título interessante a ela.

_________________________________________________

(Título)

Lívia e Alice são duas irmãs, vizinhas e amigas dos gêmeos Miguel e Bernardo. Os quatro formam um grupo que gosta 
muito de histórias misteriosas.

Sempre que podem, eles se reúnem no quarto das meninas para ler contos de suspense. Antes, preparam bem o 
ambiente: apagam as luzes; acendem uma lanterna embaixo do queixo de cada um, com a luz para cima; acendem a 
luminária do quarto, com luz bem fraquinha, para iluminar o texto que leem. As crianças adoram sentir aquele frio na 
barriga que dá quando estamos com um pouco de medo.

Em uma dessas noites, estavam lendo uma história de lobisomem, o homem que vira lobo ao anoitecer. De repente, 
quando o lobisomem do conto ia atacar alguém, as crianças escutaram um uivo muito forte. Um pouco assustadas, 
olharam para a janela e, nesse momento, viram uma claridade e a sombra de um lobo andando como se fosse uma 
pessoa.

Os uivos tornaram-se cada vez mais fortes e próximos. Todos ficaram apavorados e começaram a correr dentro do 
quarto, até que...

E então, já conheciam essa proposta de produção? Provavelmente a resposta é ´sim`, não é?

Você a desenvolveu em uma situação de avaliação, lembra-se? Agora, vai, oral e coletivamente, retomar essa 
proposta, a fim de poder, primeiramente, conversar com os colegas e o(a) professor(a) sobre ela. Depois, também 
coletivamente, a turma vai continuar a escreve a história. O(a) professor(a) será o escriba.
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Atividade 2

Leia a seguir o início de outra história. Depois, em dupla, você vai continuar a contá-la, mostrando as aventuras e 
apuros pelos quais Clarinha, Lipe e Zeca vão passar. Dê um título à sua história, crie diálogos, diga como resolveu a 
situação e de que modo terminou a história.

___________________________________________________

(Título)

Já era quase noite no acampamento e ainda não tinham montado todas as barracas. O instrutor insistia, mas não 
conseguia fazer o grupo se concentrar na tarefa. Todos estavam encantados com o lugar, esperaram ansiosos por 
essa aventura de passar três dias acampados no meio de uma floresta, queriam desbravá-la, descobrir seus misté-
rios.

Clarinha, Lipe e Zeca eram os mais agitados e curiosos. Aproveitaram a distração do instrutor e... ZUPT!

Mas a noite chegou e com ela o medo. Os três estavam perdidos. Correram tanto que acabaram se afastando do 
grupo.

PLIC... PLIC... PLIC... Os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Depois, mais forte... PLIC... PLEC... PLOC. 
Em poucos minutos, vieram CABRUUUM... CABRUUM... os trovões.

De repente, os garotos ouviram um outro barulho. Mas não era da chuva.

—Eu tô com medo, com friiiiio, Zeca! — disse, com voz trêmula, a menina — A gente tá perdido!

—Você teve a ideia, Zeca, agora tira a gente daqui! — berrou Lipe.

—O que foi isso? — sussurrou Clarinha.

—N...N...Não sei! — respondeu Zeca, apavorado.

E então, gostou da proposta, é possível continuar a contar a história? Que barulho pode ser esse que as crianças 
ouviram? Lembre-se de que eles estão numa mata, à noite, e debaixo de chuva forte, com trovões! Além disso, eles 
se afastaram do grupo e estão perdidos. Que situação difícil, não é?

Orientações ao professor

Introdução

Como já é de conhecimento, as narrativas de suspense, mistério, terror constituem um dos gêneros preferidos 
das crianças/adolescentes em fase escolar. Certamente, o caráter episódico que dota as obras de um certo dinamis-
mo é um dos fatores responsáveis por seu sucesso. Logo, é fundamental mostrar aos alunos a estrutura da história, 
que em linhas gerais vai da situação inicial (equilíbrio) ao surgimento de um conflito (desequilíbrio) e, posteriormente, 
retoma o equilíbrio (desfecho). A estabilidade se rompe devido a uma mudança de situação ou à ação direta de algo 
que se oponha ao protagonista, exigindo sua ação ou mudança de comportamento, estabelecendo, assim, o conflito, 
que, então, começa a ser desenvolvido.

Ponto de Partida

 Antes de iniciar a leitura compartilhada do texto, o(a) professor(a) deve fazer um ´aquecimento`, instigando o 
interesse pela leitura do texto, por meio da mobilização de conhecimentos prévios sobre o gênero textual que será 
trabalhado. Ele(a) pode fazer questões simples como: “Quem gosta de histórias de suspense, mistério?”, “Como 
sabemos que a história é de suspense/mistério?”...

 Para não ficar preso a perguntas que podem ´engessar` a leitura/compreensão do texto, sugere-se que se faça 
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uma leitura compartilhada, oral e coletiva, mediada pelo(a) professor(a). 

O planejamento da leitura, portanto, deve considerar as intenções educativas do(a) professor(a) para a atividade, 
que devem ser o desenvolvimento das habilidades (EF35LP03), (EF35LP29), (EF35LP04), (EF35LP06).

Essencialmente, o aluno deve reconhecer o gênero textual narrativa de suspense, a organização do texto (esco-
lhas lexicais, estrutura de períodos e parágrafos etc.), a progressão temática, os elementos de coesão que garantem 
a coerência do texto, a finalidade do texto... e por aí vai.

Passemos então ao processo de leitura do texto, que segue como uma sugestão para o(a) professor(a).

A atmosfera de suspense/mistério já se delineia no 1º§ do texto: “Devia ser mais ou menos meia-noite”. O aluno 
deve se questionar sobre o porquê de a história começar com uma marcação temporal, principalmente o horário. 
Esse é o prenúncio de algo. O quê?

No 2º§, o autor inicia com a apresentação da personagem (o protagonista): Fábio. Em seguida, a trama começa 
a se desenvolver com descrição do espaço, no qual a personagem está inserida: uma casa, onde há um corredor e, 
no mínimo, dois quartos; por prevenção, a mãe deixa a porta do quarto entreaberta. O uso do adjetivo não é alea-
tório. No período seguinte, uma série de escolhas lexicais (adjetivo, pronome e advérbio) determinam o conflito da 
trama: “A casa estava silenciosa, estranhamente quieta, quando aquilo o surpreendeu”. Não haveria suspense/mis-
tério se o autor não tivesse utilizado o advérbio estranhamente para modificar o sentido de ´quieta`, pois, em geral, 
à meia-noite, as pessoas estão dormindo, o que permite inferir que havia algo de diferente naquela quietude. O uso 
do pronome ´aquilo` mantem a distância entre o menino e o que ele ouvia, a aproximação se dará na continuação/
progressão do texto.

Já no 3º§, o foco está no barulho, que antes 2º§, era um ruído. Aqui, o autor vai localizando o leitor no espaço, 
lugar onde se passa a história: “O barulho partiu de algum lugar a sua esquerda”. Pode-se inferir que Fábio estava na 
cama, de lá podia ouviu, dirigindo seu olhar. O uso dos adjetivos arrastado e seco mostram a tentativa da persona-
gem de definir/explicar aquele som, mas ele conclui com outro adjetivo: o barulho/ruído é inexplicável, o que man-
tem a atmosfera de suspense e, consequentemente, a atenção do leitor. Na frase “... mas o ruído se repetiu. Desta 
vez mais próximo”, deve-se dar destaque ao uso da conjunção ´mas`, que se contrapõe ao sentido de ´podia ter sido 
só uma impressão`; depois, ao uso do advérbio ´mais`, modificando o sentido do adjetivo ´próximo`. Essas são esco-
lhas que permitem a continuidade e a progressão do texto.

No 4º§, o suspense/mistério se mantem, embora Fábio tente associá-lo a uma explicação do pai sobre deter-
minados barulhos. O menino chega à conclusão de que aquele barulho não se parecia com o estalar de madeira. E, 
novamente, o autor lança mãos dos adjetivos: diferente e sinistro. Até o momento o barulho/ruído é caracterizado 
como arrastado, seco, diferente e sinistro. A atmosfera de suspense, portanto, continua, de forma progressiva.

No 5º§, diante do inexplicável, o menino se mostra receoso, mas procura saber o que é aquele barulho. Ao se 
movimentar (ainda na cama), percebe algo atrás de si... “Um deslizar suave e sorrateiro”. Ao se virar, lentamente, viu 
a estranha criatura. Note-se que o uso de criatura, denota algo ainda indefinido; portanto, estranha. A criatura era 
uma massa disforme, escura, gelatinosa que flutuava. Do barulho/ruído à forma, mas ainda inexplicável e sinistra. É 
importante ressaltar como a progressão temática vai sendo costurada pelas escolhas feitas pelo autor. O suspense 
permanece, com novos contornos. Ainda nesse parágrafo, pode-se explorar elementos de coesão como o pronome 
´ela`, que inicia o parágrafo, retomando do parágrafo anterior a expressão ´estranha criatura`.

Depois de ler o texto, uma possibilidade é pedir aos alunos para ordenar os fatos na sequência em que acontece-
ram. O(a) professor(a) pode, resumidamente, registrar na lousa as colocações dos alunos.

O aluno deve perceber como o autor desse texto conseguiu transmitir a noção de tempo em que se passa sua 
história. Ele faz determinadas escolhas lexicais para que o leitor saiba quando está acontecendo: se é noite, manhã, 
madrugada etc. Esses elementos, por exemplo, são essenciais em uma narrativa de suspense.

O autor define o espaço físico em que acontece a história. É por meio de advérbios, adjetivo, que mostram o lugar 
e as posições da personagem, que o leitor vai imaginar onde tudo acontece. Esse é o início da construção da atmos-
fera de suspense que perpassa todo o texto, faz a trama se desenrolar e progredir.
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Atividade 1

Nessa atividade serão trabalhadas as habilidades foco (EF35LP25) e a relacionada (EF35LP07).

Antes de produzir, deve-se passar pelo processo de leitura da proposta, atentando para os elementos e a estru-
tura da narrativa. Os alunos devem perceber que a tarefa é dar continuidade à história a partir do surgimento do 
conflito. Logo, para garantir a continuidade da história e sua progressão temática, habilidades nas quais os alunos 
apresentaram dificuldade na avaliação externa, é preciso compreender bem o início da história, como ela está estru-
turada, as escolhas feitas pelo autor etc.

Sugere-se que (o)professor(a) faça alguns questionamentos que permitam ao aluno mobilizar seus conhecimen-
tos prévios sobre o gênero textual em estudo. Não existe uma ´receita` para o desenvolvimento da atividade, pois seu 
andamento dependerá muito dos conhecimentos dos quais os alunos já se apropriaram e, também, das condições 
(recursos tecnológicos, disposição das cadeiras na sala etc.) para o desenvolvimento da atividade. Uma estratégia 
possível é a apresentação da proposta em power point, pois os ´nativos digitais` são muito visuais, tendem a ter um 
tempo maior de concentração na mesma tarefa quando o foco está centrado em um único ponto. No processo de 
leitura da proposta, o(a) professor(a) pode, também, propor algumas questões para os alunos responderem oralmen-
te:

1. Que personagens aparecem no 1º§ da história? Quais informações o autor nos dá sobre elas? Do que elas gos-
tam?

2. Onde os amigos costumam se reunir? Com que finalidade eles se reúnem?

3. O que fazem antes de iniciar a leitura dos contos de suspense? Por que fazem isso?

4. Com que finalidade o autor usou “Em uma dessas noites” no início do 3º§?

5. Que história os amigos estavam lendo? Em que momento da história aconteceu algo inesperado?

6. De quem era o uivo? De onde ele vinha? Como é possível obter essa resposta?

7. Que palavra no parágrafo dá a ideia de que o lobisomem chegaria até o lugar onde estavam as crianças?

8. No 3º§, os amigos estavam ´um pouco assustados`; no 4º§, eles ´ficaram apavorados`. Por quê?

9. O que justifica as crianças correrem dentro do quarto? Quais podem ser os motivos?

10. A frase “Todos ficaram apavorados e começaram a correr dentro do quarto, até que...” está incompleta? Por quê?

Depois de realizado o processo de leitura do início da história, é hora de produzir; antes, no entanto, é importan-
te que os alunos percebam que essa deve ser uma história de suspense; por isso, deve-se pensar não apenas na 
escrita dos parágrafos, mas também na escolha das palavras, na organização das frases, na organização das frases 
dentro dos parágrafos, para conseguir manter o clima de suspense até chegar ao clímax e desfecho da história.

Como a produção deve ser coletiva, sugere-se que o(a) professor(a) vá escrevendo a continuidade da história na 
lousa, permitindo a participação de todos, e fazendo as intervenções necessárias à continuidade e progressão da 
história. Depois, ela pode ser lida na íntegra.

Para essa ´avaliação` do texto produzido coletivamente, os comentários não devem ser aleatórios, ou seja, devem 
ser ater a alguns critérios, como:

• a continuação da história é coerente com o seu início;

• as personagens foram mantidas e suas ações, atitudes, comportamento, pensamento são coerentes com o que 
foi colocado nos parágrafos iniciais;

• há personagens novas, que ainda não tinham aparecido na história;

• o desenvolvimento do conflito é instigante, mantem o clima de suspense, prende a atenção do leitor;

• o conflito vivido pelas personagens é resolvido; como isso acontece;

• há um momento de maior tensão (clímax) na história;

• o desfecho é coerente com a história;

• o título dado à história é coerente.

Depois de observados os itens acima, é possível que os alunos queiram, ainda, modificar algo no texto.
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Atividade 2

Nessa atividade serão trabalhadas as habilidades foco (EF35LP25) e a relacionada (EF35LP07).

Antes de produzir, deve-se, novamente, passar pelo processo de leitura da proposta, atentando para os elemen-
tos e a estrutura da narrativa. Os alunos devem perceber que a tarefa é dar continuidade à história a partir do surgi-
mento do conflito. Logo, para garantir a continuidade da história e sua progressão temática, habilidades nas quais 
os alunos apresentaram dificuldade, é preciso compreender bem o início da história, como ela está estruturada, as 
escolhas feitas pelo autor etc.

Sugere-se que (o)professor(a) faça alguns questionamentos que permitam ao aluno continuar mobilizando seus 
conhecimentos prévios sobre o gênero textual em estudo. Para essa proposta, seria interessante o aluno receber 
uma cópia do início da história para ir fazendo marcações que lhe permitam dar continuidade à história.

No processo de leitura da proposta, o(a) professor(a) pode, também, propor algumas questões para os alunos 
responderem oralmente:

1. No 1º§, quais informações o autor nos dá sobre o lugar e o tempo? Como o lugar pode ser descrito?

2. Estando na floresta, quais problemas podem surgir se as barracas não forem montadas antes de a noite che-
gar?

3. O que o ´grupo` queria fazer, estando na floresta? Que mistérios podem existir em uma floresta?

4. Clarinha, Lipe e Zeca eram os mais agitados e curiosos. O que a curiosidade os levou a fazer? Qual a finalidade 
do uso da onomatopeia ZUPT, no 2º§?

5. No 1º§, era ´quase noite`; no 3º§, ´a noite chegou` e com ela o medo. Por que a chegada da noite desperta o 
medo, já que estavam tão ansiosos pela a aventura de estar na floresta?

6. No 4º§, a preocupação dos amigos não é só com a noite e o fato de estarem perdidos. O que vai acrescentar 
mais emoção à aventura?

7. O 4º§ está repleto de onomatopeias. Elas colaboram para a criação de um clima de suspense/mistério? Por 
quê?

8. Na frase “De repente, os três ouviram um outro barulho. Mas não era da chuva”, já é possível saber que barulho 
é esse?

9. No diálogo entre os três, presente nos parágrafos 6 a 9, qual é o sentimento de Clarinha, Lipe e Zeca diante do 
desconhecido?

10. Quem fala “—Eu tô com medo, com friiiiio, Zeca!”? Que sinal de pontuação foi usado para marcar essa fala?

11. E “—Você teve a ideia, Zeca, agora tira a gente daqui!”. Para marcá-la foi usado o mesmo sinal de pontuação da 
fala anterior?

12. Em “—berrou Lipe, o travessão foi usado com a mesma finalidade de “—O que foi isso?” ? Explique.

13. Em “—disse, com voz trêmula, a menina —”, os travessões foram usados com a mesma finalidade de “—res-
pondeu Zeca, apavorado.”?

Evidentemente, a exploração do texto não se esgota com as questões propostas acima, outras tantas podem 
surgir.

Como a proposta é direcionada para ser desenvolvida em dupla, depois de finalizada, sugere-se a socialização 
dos textos, que devem ser lidos para a turma. O(a) professor(a) tem a missão de intermediar esse processo, intervin-
do quando for necessário explicitar alguns aspectos das habilidades (EF35LP25) e (EF35LP07).


