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Objetivos
•  Favorecer a refl exão sobre o ensino da 

revisão e aprimoramento do texto.

•  Preparar as intervenções para revisão

e reformulação necessárias para o

aprimoramento do texto.

•  Compreender os recursos utilizados

pelos autores nos textos de memórias.

Organização
Proponha diversas formas de

agrupamentos: individual, coletivo

ou pequenos grupos. 

Materiais 
Na Ponta do Lápis, nº- 11, Caderno do

Professor: Se bem me lembro...

Dizer de outro jeito 

Mãos à obra 
Inicie com a leitura do texto “Foi assim”, produzido pela aluna Beatriz Cristina B. Cardoso (Na Ponta do Lápis,

nº- 11, p. 39). Forme pequenos agrupamentos e peça que comentem o texto lido. Provoque o grupo para  falar 

sobre a proposta de trabalho que eles desenvolvem com os alunos, para a produção dos textos de memórias.

Se houver necessidade, provoque o grupo com outras questões. O que dá mais trabalho na escrita do texto? 

Como costumam orientar a revisão e o aperfeiçoamento do texto? Para que o texto de memória literária 

ganhe  qualidade, quais os aspectos que precisam ser melhorados?

Ouça com atenção os relatos sobre os procedimentos metodológicos utilizados pelos participantes em sala 

de aula. Caso os grupos manifestem muitas dúvidas em relação ao gênero memórias literárias, convide-os 

a resolver o “Desafi o” (Na Ponta do Lápis, nº- 11, p. 38) e, assim, relembrar as peculiaridades do gênero 

memórias literárias. Se o grupo já possuir familiaridade com o gênero, não há necessidade de realizar, 

neste momento, o Desafi o. 

Leia com o grupo o texto “Destino traçado”, anexo desta fi cha.           

                      

Em seguida, oriente os grupos a consultar a ofi cina 13 “Últimos retoques” (Caderno do professor: Se bem me 

lembro..., nº- 11, pp. 59-63) e a planejar o trabalho de aprimoramento do texto “Destino traçado”. Peça aos 

grupos que elaborem questões que ajudem os alunos a enxergar o que precisa e pode ser melhorado no pro-

cesso de reescrita do texto.
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O coordenador também deve planejar questões norteadoras, caso o grupo 

sinta difi culdade em elaborá-las. Por exemplo:

   O texto consegue envolver o leitor? Ele desperta o interesse, prende 

a atenção, cumpre a intenção a que se propõe um texto de memórias 

literárias?

   O título “Destino traçado” dá pistas, antecipa o conteúdo abordado 

pelo autor?

   O autor caracteriza a cidade de Oriximiná? Ele consegue descrever 

emoções, impressões, informações, de tal forma que aproxima o leitor 

do texto narrado? Leva o leitor a imaginar como era a cidade? Que 

acontecimentos e lembranças estão presentes no texto? 

   No texto há trechos em que o autor faz relato de sua vida pessoal, 

como autobiografi a? O que fazer para transformar essas passagens 

em memórias literárias?

   O autor utiliza palavras e expressões que ajudam o leitor a localizar a 

época em que os fatos ocorreram?

Durante a apresentação dos grupos, o coordenador anota na lousa os as-

pectos importantes das intervenções propostas. Se o grupo tiver fôlego, 

proponha mais um desafi o: a reescrita coletiva dos parágrafos iniciais do 

texto. É uma boa oportunidade de experienciar o trabalho colaborativo: 

negociar o que será escrito, acertar o tom do texto, sem perder de vista a 

autoria. 

Ponto de refl exão
Terminada a tarefa, o coordenador incentiva o grupo a refl etir sobre quais 

pontos são importantes para o aprimoramento do texto:

  Conhecer o gênero memórias literárias.

   Retomar a situação de produção: quem escreve, com que intenção, 

para quem ler, onde irá circular.

   Revisar o texto, antes de torná-lo público, levando-se em conta seus 

leitores reais.

   Analisar se o texto tem sentido e cumpre sua função social. 

   Deslocar-se para o papel de leitor do próprio texto. Identifi cando in-

formações que estão faltando, sobrando ou que não estão claras.

   Verifi car se o texto apresenta as características próprias do gênero 

memórias literárias.

Afi nando a prosa
Para conhecer um pouco mais do gênero memórias literárias sugerimos a 

leitura dos seguintes livros:

BOSI Ecléa. Velhos amigos. São Paulo: Companhia das Letras. 

VARELLA Dráuzio. Nas ruas do Brás. São Paulo: Companhia das Letras. Coleção 
Memória e História

Zélia Gatai. Anarquistas graças a Deus. São Paulo: Companhia das Letras.

Aproveite também para assistir o episódio de memórias literárias – Escre-

vendo na sala de aula – que mostra o trabalho desenvolvido na ofi cina 

regional com os alunos semifi nalistas, em 2008, desse gênero textual.
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Destino traçadoDestino traçadoD ti t d
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Nasci em Óbidos e, bem pequena, com cerca de sete anos de idade 

vim para Oriximiná.

Nessa cidade, vivi parte de minha infância, até chegar à idade ma-

dura para experimentar os desafi os da chamada “terceira idade”, já que 

conto, atualmente, com 74 anos.

Quando cheguei em Oriximiná, as poucas ruas eram de chão esbura-

cadas e o acesso a elas dava através de caminhos que se espremiam por 

entre a mata. Hoje, tem tantas ruas, invadidas pelo asfalto que é difícil 

conferir.

Lembro-me que, quando eu tinha 15 anos, o rapaz que me fl ertava, 

pediu-me em namoro ao meu pai. Só tinha um problema: meu pai fi cava 

viviviviviviviiviiiviviviv gigigigigiggigigiggiggggggggg anananananananananananannanndoddodododododododdodododddddd  o o o o ooooo ooooooooo t t tttttttttt ttttememeemememememememememeemmememppopopopopopoppopopopopppopp  t ttt tt t t t tt tododododododododddodododddododdddoooo.o.o.ooo.oo  N NN NNNNNNNósósósósósósósóóó  s s sssssssó óóóó óóó popopopopopoodíddídídíd amamamamososo r roçar os narizes e brincar com 

asasasasasasasassaasaasasaas m m m m m m m mmmmmãoãoãoãoãoããããoãoãoãoãoãoããããos.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s....

MiMiMiMMMiMiMiMiMiMMiMMMMiMMiMM nhnhnhnhhhhhhnhnhhnhhhnhhnhnha a a a a a aa a aaa vivivivivivivivivivivvidadadadadadadadadadadadaddaddd  f f f f f f f fffooioioioioiooio  p ppp p p ppponononononono tititititit lhlhlhlhlhlhadadadadadaadaaaaa aa dededdede a alel gria e tristeza. Com 17 anos, perdi 

mimimimimimimimimimiimiiimimminhnhnhnhnhnhnhnhnhnhnnhnn aaa aaa aaa mãmãmãmãmãmãmãmããããmmãmãmãããe.e.e.ee....e...e  C CC C CCCCCCasasasasasasasasseeeieieeieeiei-m-m-m-mm-m-me e eee e ee cocococooccocomm m mm 22020200. QQuando completei 22 anos, tive minha 

segunda fi lha. Esse foi um dos momentos mais difíceis de minha vida, 

pois meu marido foi embora, abandonado-me sozinha, à sorte, com duas 

fi lhas para criar nesse mundo de meu Deus.

A tragédia parecia me perseguir! Com 25 anos, perdi meu pai. Assim, 

fi quei sozinha: sem meus pais e meu marido. Porém, o tempo, parecia 

reservar outras coisas para mim. Conheci um outro homem, que, mais 

tarde, se casou comigo. Com ele, tive mais dois fi lhos e minha vida mu-

dou completamente, pois ele ajudou-me a criar meus quatro fi lhos. Três 

anos depois, fi quei viúva. Não esmoreci, continuei minha luta para criar 

minhas crianças trabalhando de costureira.

Hoje, sinto-me uma vencedora por ter enfrentado as tempestades e 

correntes traiçoeiras, que passaram por minha vida. Creio que cumpri 

meu destino. Estou aposentada e continuo vivendo nesta cidade, que pro-

grediu, cresceu e a noite é um céu estrelado. Com ela cresceu, também, 

minha família que me traz tantas felicidades! 
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