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ESTUDO APLICADO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Sinopse: aprendendo com filmes1
Você conhece os filmes O mágico de Oz e Alice no País das Maravilhas? E a série Anne
with an E (Anne com E)? Se sim, ótimo! Se não, vamos ler a sinopse de cada um deles? Tenho
certeza que se você nunca assistiu, terá vontade de conhecer essas magníficas histórias.

Filme: O Mágico de Oz.
Diretor: Victor Fleming, King Vidor, George Cukor.
Elenco: Judy Garland, Frank Morgana, Jack Haley
País de origem: EUA
Ano de produção: 1939
Classificação: 10 Anos
SINOPSE: No Kansas, Dorothy (Judy Garland) vive em uma fazenda com seus tios. Quando
um tornado ataca a região, ela se abriga dentro de casa. A menina e seu cachorro são carregados
pelo ciclone e aterrissam na terra de Oz, caindo em cima da Bruxa Má do Leste e a matando.
1

As fontes das imagens e materiais de pesquisa utilizados encontram-se no caderno de referências.
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Dorothy é vista como uma heroína, mas o que ela quer é voltar para o Kansas. Para isso,
precisará da ajuda do Poderoso Mágico de Oz que mora na Cidade das Esmeraldas. No caminho,
ela será ameaçada pela Bruxa Má do Oeste (Margaret Hamilton), que culpa Dorothy pela morte
de sua irmã, e encontrará três companheiros: um Espantalho (Ray Bolger) que quer ter um
cérebro, um Homem de Lata (Jack Haley) que anseia por um coração e um Leão covarde (Bert
Lahr) que precisa de coragem. Será que o Mágico de Oz conseguirá ajudar todos eles?
Figura 1. Capa do filme O Mágico de Oz

Fonte: Capa de Filmes, 2010a.

Filme: Alice no País das Maravilhas.
Diretor: Tim Burton
Elenco: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Michael Sheen, Anne Hathaway, Helena Bonham
Carter, Matt Lucas, Alan Rickman, Christopher Lee, Crispin Glover, Stephen Fry
País de origem: EUA
Ano de produção: 2010
Classificação: 10 anos.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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SINOPSE: Durante muitos anos, Alice Kingsleigh é assombrada por estranhos sonhos, em que
está em um mundo fantástico, com animais e personagens inusitados. No entanto, o tempo passa
e ela acaba esquecendo essas imagens que sempre estavam presentes em suas noites, mas
continua se sentindo deslocada do mundo onde vive: a aristocracia vitoriana de Londres. Aos 19
anos, a jovem é convidada para uma festa e, apenas quando chega lá, descobre que é para
celebrar seu próprio noivado com Hamish Ascot, que representa o que ela mais detesta na
sociedade.
Figura 2 – Capa do filme Alice no País das Maravilhas

Fonte: Capa de Filmes, 2010b.
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Série: Anne com “E”/ Anne with an “E”
Criação: Moira Walley-Beckett
Elenco: Amybeth McNulty, Geraldine James, R. H. Thomson
País de origem: Canadá
Ano de produção: 2017
Duração: 3 temporadas
Classificação: 12 anos
SINOPSE: Baseada no livro “Anne de Green Gables”, depois de treze anos sofrendo no sistema
de assistência social, a orfã Anne é mandada para morar com uma solteirona e seu irmão.
Munida de sua imaginação e de seu intelecto, a pequena Anne vai transformar a vida de sua
família adotiva e da cidade que lhe abrigou, lutando pela sua aceitação e pelo seu lugar no
mundo.
Figura 3. Série Anne with an “E”

Fonte: Netflix, 2020.
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Agora, estudaremos o gênero textual Sinopse. Animados? Ah! Esse tipo de texto pode ser
lido em sites de indicações de séries, filmes e eventos, ou no verso de suas capas nos casos de
DVDs, com o objetivo de fazer com que o leitor entenda os principais pontos da produção
original. A sinopse é essencial para fazer com que os indivíduos se interessem ou não pelo
restante da obra ou produção.
Como escrever uma sinopse? Quais recursos podem ser usados na sua produção?
Estudaremos agora a estrutura desse gênero textual. Leiam o quadro a seguir!

SINOPSE
O que é:

Resumo de uma obra escrita, de um filme ou de um evento. É sempre uma
versão abreviada, resumida, do argumento central de uma obra em questão.

Objetivo:

Seu objetivo principal é permitir ao futuro leitor o acesso a algumas ideias
gerais sobre o texto de modo a auxiliá-lo sobre o tema a ser lido.

Características:

 A sinopse é o mecanismo essencial para estimular o interesse do leitor
por um livro, filme, evento etc. Dessa forma, o texto deve apresentar as
informações principais e o desenvolvimento da ação de forma concisa,
objetiva;
 A sinopse é um texto curto;
 A linguagem deve ser formal, clara, objetiva, concisa e atrativa;
 É um texto escrito geralmente em terceira pessoa.

Estrutura:
A sinopse pode ser escrita em um ou dois parágrafos, os quais não devem ser
longos. Lembre-se, esse gênero textual se caracteriza por ser curto.
 O primeiro parágrafo deve apresentar o filme, a série ou o livro de
forma objetiva, mostrando onde e quando a história ocorre, quem é o
personagem protagonista e quais os problemas enfrentados durante a
trama. Atenção! É importante conhecer bem os elementos da narrativa
antes de escrever sua sinopse, como: os acontecimentos iniciais que
movimentam a história, imprevistos no meio da trama, clímax e o
desfecho.
 Deixe claro quem são os personagens principais, fale sobre eles,
apresente o enredo de forma objetiva sem apresentar muitos detalhes.
Lembre-se, seu objetivo é capturar a atenção do leitor para que leia a
obra, assista ao filme ou à série.
 A sinopse pode ser escrita em terceira pessoa;
 Seja objetivo, não escreva um texto longo, pois isso pode causar
desinteresse por parte do leitor;

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Desafios de Estudo Aplicado de Língua Portuguesa
Hoje entendemos um pouco mais sobre o que é sinopse, como ela é feita e para que serve!
Agora é hora de por o lápis e caneta em ação!
Construa uma sinopse de seu filme favorito ou de alguma obra que goste!
O ideal é que tenha todos os itens, como nos exemplos que lemos anteriormente: Filme, Diretor,
Elenco, País de origem, Ano de produção, Classificação e SINOPSE.
Caso você não tenha como pesquisar sobre o filme, faça um resumo sobre um filme que tenha
visto com as mesmas características da sinopse, ficará muito bom também!
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