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Apresentação

Pesquisa feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) avaliou o nível dos estudantes de quarenta países em três
habilidades básicas: leitura, matemática e ciências1. O levantamento foi feito
com base numa prova respondida por 250.000 jovens, sorteados em escolas
públicas e particulares, todos na faixa de 15 anos. Do Brasil, participaram 4.400
alunos. Os resultados mostram que grande parcela de indivíduos está concluindo
o Ensino Fundamental sem conseguir compreender textos indicados nos
primeiros anos escolares.
A metade dos jovens brasileiros está situada abaixo do grau um em uma
escala de seis níveis, o que revela um fato embaraçoso: ficamos atrás de países
muito mais pobres, como Tunísia e Indonésia. O péssimo resultado dos
brasileiros nas três áreas avaliadas chama atenção no relatório. Marilurdes
Zanini2, professora doutora da graduação e pós-graduação de Lingüística
Aplicada da Universidade Estadual de Maringá – UEM, assegura que não é
somente a incapacidade de escrita dos alunos que é crítica, ela também
evidencia a inaptidão para a interpretação. São necessárias, então, iniciativas
capazes de viabilizar a superação dessa realidade.
Esta pesquisa, que se estruturou a partir das experiências da autora como
professora de redação de uma escola particular de Porto Alegre, busca contribuir
para a constituição de uma alternativa para melhoria do desempenho dos alunos
na produção escrita.

2

O estudo está publicado em http://www.inep.gov.br e http://www.pisa.oecd.org. Acesso em: 13
de novembro de 2007.
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Durante o curso de Letras, uma colega e eu escrevemos um livro infantil,
nosso primeiro, sobre duas bruxinhas que são convidadas a uma festa. São
narradas duas versões, uma para cada personagem, sobre o acontecimento. O
livro tinha, e tem, a proposta de ser levado às escolas com um diferencial: ser
contado de forma dramática para crianças de 3 a 7 anos. Com esse novo desafio,
descobri que podia contar histórias. Eu nunca havia contado histórias para uma
plateia, e senti-me, no início, bastante insegura e desconfortável. Fantasiava-me
de uma das personagens e, durante as apresentações, esquecia-me do
constrangimento. Aprendi a lidar com a voz, postura, e também, a perceber
quando e o que agradava aos pequenos. Esse aprendizado foi levado à sala de
aula.
Mediante observação dos alunos durante as aulas de redação, observei
que, ante a realização de algumas atividades como exercícios de compreensão
textual, acionamento de conhecimentos prévios e elaboração de resumo, o
resultado das produções textuais era muito mais positivo do que o alcançado em
simples provas ou temas de casa. A partir de então, senti-me motivada a alterar
o conceito de que “fazer redação é chato”, expresso por muitos alunos quando
precisam colocar-se diante de suas ideias e transpô-las para o papel.
No mestrado, busquei avaliar o que já praticava em sala de aula. Minha
orientadora, Vera Wanmacher Pereira, norteou-me para leituras essenciais e
específicas para direcionar-me com o objetivo de avaliarmos as hipóteses de
forma embasada e segura. Os recursos utilizados em sala de aula para provocar
a motivação do aluno para a produção textual são, basicamente, a voz, para as
entonações necessárias ao texto (previamente lido pelo professor, cujo contexto,
deve ter relações com a proposta da futura produção textual) e desinibição para
encenar (drama) algumas passagens do texto.

Caracterização da Escola

O colégio Província de São Pedro é uma entidade privada de ensino, não
confessional,

situado

em

Porto

Alegre,

no

bairro

Boa

Vista,

tendo,

aproximadamente, 1300 alunos atendendo do berçário ao terceiro ano do Ensino
Médio. Até a quarta série do Ensino Fundamental I, o sistema Montesoriano de
ensino é priorizado. Grande parte dos professores tem mestrado ou está fazendo
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Mestrado em suas áreas de atuação e alguns almejam o Doutorado, como esta
pesquisadora. As famílias e os educandos provêm da classe média alta e acatam
com satisfação a inclusão de pesquisadores no meio escolar, bem como
inovações propostas pela direção.

Fundamentação teórica

O recorte teórico adotado na pesquisa sustenta-se, especialmente, em
princípios

psicolingüísticos

que

contribuíram

para

uma

transformação

na

concepção dos processos de leitura e sua produção, a escritura. Partiu-se, então,
do estudo da sequência da narrativa de Jean Michel Adam (1985) para se chegar
à definição de quais aspectos embasam as análises dos gêneros textuais
produzidos pelos informantes desta pesquisa. Estudos sobre os gêneros conto,
histórias em quadrinhos, conto de fadas, notícia, carta e anedota, bem como de
suas estruturas narrativas, foram também indispensáveis para fundamentar a
realização deste trabalho.
Optou-se por apresentar, primeiramente, as formulações conceituais a
respeito da leitura e da escritura de Kleiman (1992), Smith (1999), Poersch
(1996), Brassart (1998), Da Costa (1994), Del Nero (1992) e Shanks, (1993)
para delimitar os pressupostos que subjazem à noção de leitura e escritura, bem
como de todo processo cognitivo envolvido na produção textual que compõe a
primeira parte dos pressupostos teóricos, intitulada “Leitura-Escritura”.
À luz das considerações de Marcuschi (2003), Bakhtin (2003), Rodrigues
(2005), Kress (2003), Koch e Travaglia (2000), Jean Michel-Adam (1990),
tratou-se, na pesquisa, dos “gêneros e tipos textuais”. Nessa parte, o foco está
nos conceitos de gênero textual e estrutura narrativa. Para revestir de precisão
esta investigação, foram consideradas as teorias de Jean-Michel Adam para
analisar e avaliar os resultados da pesquisa. Algumas definições, portanto, foram
estabelecidas para abordagem pontual dos temas pertinentes ao trabalho.
Abordou-se, ainda, as possíveis relações entre situações de trabalho que
incluíam estudos sobre conhecimento prévio, norteados pelos autores Kleiman
(1989) e Poersch (2001), que são de grande relevância para esta investigação;
em seguida, a síntese textual, pautados por Charolles (1991), Machado (2003),
Grice, (1975), Poersch (2000) e Kintsch e Van Dijk (1978). Por fim, apresentouRevista Práticas de Linguagem. v. 1, n. 2, jul./dez. 2011
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se uma abordagem sobre a motivação e a produção textual em sala de aula
embasada em Bandura, (1989), Boruchovitch, (1993), Almeida (2005), Sisto
(2001) e Bzuneck (2001).

Descrição da experiência

De acordo com os Parâmetros Curriculares do MEC, alunos do Ensino
Fundamental II, de faixa etária entre 10 a 14 anos, devem ter como abordagem
principal na matéria de língua portuguesa/ produção textual, a narrativa e seus
gêneros. Como os sujeitos da pesquisa seriam alunos dessa idade, definimos
alguns gêneros da narrativa: conto, notícia e um grupo de controle com gênero
livre.
Uma narrativa pode aparecer em forma de conto, novela ou romance. Para
que haja narrativa é necessário haver também um contador de história e uma
história. Em relação aos componentes, a narrativa padrão, ou canônica, tem
como partes essenciais, conforme Kleiman (1995, p. 17),

“o cenário ou

orientação onde são apresentados os personagens, o lugar onde acontecem os
fatos, enfim, o pano de fundo da história; a complicação, que é o início da trama
propriamente dita, e resolução, o desenrolar da trama até seu fim.” O contador
de história, então, é o narrador. A história apresenta uma sequência de fatos
(enredo), alguns personagens (que vivenciam os fatos) e o lugar onde os fatos
ocorrem (espaço ou cenário). A pesquisa situou-se no âmbito do processo
cognitivo

da

linguagem

e

caracteriza-se

como

um

estudo

da

relação

leitura/escrita tendo como foco o trabalho escolar com texto narrativo.
Para averiguar cientificamente a eficácia da metodologia utilizada pela
professora/pesquisadora, foi necessário dar nomes às atividades de motivação
empregadas em aula: TLO – Trabalho de Leitura Orientado e TLI – Trabalho de
Leitura Individual, compreendido em dar o tema ou título da redação, distribuir
as folhas e contar com a capacidade cognitiva do aluno.
Nas condições de produção, o TLO – Trabalho de Leitura Orientado,
usado pela pesquisadora em sala de aula, é assim realizado:
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a) explicação aos alunos da finalidade do trabalho a ser realizado;
b) entrega do texto fonte aos alunos;
c) leitura dramatizada da narrativa pela aplicadora/professora;
d) narração, pela aplicadora, de situações semelhantes
vivenciadas;
e) relato, pelos alunos, de situações semelhantes vivenciadas;
f) discussão, na turma, sobre a situação, relacionando-a com a do
texto;
g) análise do tema e das situações relatadas;
h) leitura silenciosa do texto pelos alunos;
i) elaboração, pelos alunos, de um resumo do texto lido;
j) produção textual com o tema do texto fonte.

Nas condições de produção, o TLI – Trabalho de Leitura Individual, a
coleta de dados foi realizada, seguindo-se as etapas abaixo:

a) explicação aos alunos da finalidade do trabalho;
b) entrega do texto fonte aos alunos;
c) solicitação aos alunos para que fizessem, individualmente, a
leitura do texto recebido ou apenas citando-os;
d) indicação, aos alunos, de possíveis gêneros da estrutura
narrativa, escrevendo-os no quadro;
e) produção de texto pelos alunos, com o mesmo tema do conto
lido.

As avaliações obedeceram a critérios estatísticos tendo como objetivo
verificar em que proporção o uso do mesmo gênero na leitura e escritura
favorece a produção de textos mais positivos, tendo como parâmetro a
sequência narrativa e, para isso, considerou-se a sequência narrativa padrão
(canônica) tida como ideal por Jean Michel Adam (1985 e 1987):
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a) estado inicial (antes do processo);
b) função que abre um processo (início do processo);
c) processo propriamente dito (processo);
d) função que fecha o processo (fim do processo);
e) resultado - Estado final (após o processo).

Avaliação dos resultados

Levantados todos os dados da pesquisa e examinadas as hipóteses, os
resultados apresentaram informações sobre o desempenho na escrita quando há
trabalho de leitura orientada - TLO. Verificou-se ainda que, apenas ministrar o
conteúdo ou estabelecer um título para produção textual, mesmo oferecendo
como paradigma um texto fonte, não proporcionou resultado positivo. Em todas
as situações em que foi empregado o TLO, ficou claro que ocorreu desempenho
mais positivo em relação às sequências da narrativa do que quando os alunos
trabalharam com a leitura individualmente (TLI).
Devemos considerar para a explicação da positividade dos resultados do
Trabalho de Leitura Orientado – TLO, empregado pela pesquisadora em sala de
aula, a compreensão textual, a ativação de conhecimentos prévios e o resumo,
conforme explanado nos pressupostos teóricos da pesquisa. Ficou claro que
esses componentes estão interligados e interatuam, proporcionando resultados
positivos ao trabalho feito pela autora da pesquisa. No processo de reescritura
do texto em forma de resumo, dá-se a compreensão textual. O sujeito faz a
reconstrução dos pontos relevantes do texto base que ficaram registrados na
memória e os amolda de acordo com seu conhecimento de mundo, conforme
esclarece Kleiman (1992).
A pesquisa teve como objetivo principal examinar as relações entre a
leitura e escrita, focalizando gêneros textuais que se caracterizam pela
dominância de sequências narrativas. Propôs-se, ainda, comparar o uso, pelos
alunos, de sequências narrativas na escrita de textos, de modo a verificar em
que condições de produção os alunos apresentam desempenho mais positivo, no
que se refere ao uso de sequências narrativas.
O apoio teórico foi baseado principalmente nas obras de Jean Michel
Adam (1985, 1997), Marchuschi (2002), Kleiman (1992), Poersch (1996, 2001)
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e Smith (1984, 1991, 1999), que examinam os diversos aspectos envolvidos no
processo de leitura-escritura.
Considerando a obra de Smith (1991) “Compreendendo a leitura: uma
análise psicolinguística da leitura e do aprender a ler”, se o aluno não tiver a
ajuda do professor, com leituras, debates ou discussões específicas a cada
trabalho, e, caso não seja acostumado a viver a sós com seus pensamentos e
sensações, se não tiver um interior com ideias organizadas e concretas,
possivelmente, ao se deparar com um tema e uma folha em branco, perder-se-á
no emaranhado de suas ideias, pensamentos e sentimentos.

Considerações finais

Considerando a positividade da avaliação dos dados, esta pesquisa
corroborou o que se suspeitava: O TLO – Trabalho de Leitura Orientado
influencia positivamente nas produções textuais dos alunos. Até mesmo os
alunos que não têm afinidade com a matéria, procuram escrever.

Após a

escritura do texto, os alunos são convidados a ler para os colegas. No primeiro
momento, muitos se intimidam, depois, participam das leituras. Mais tarde, já
habituados com a prática, utilizam a entonação de voz e a encenação que são
usadas pela contadora de história. Empolgados, muitos alunos produzem mais de
uma narrativa em sala de aula e sentem prazer em lê-las para os colegas.
Certamente, toda a disposição para a produção textual foi acionada pelas
etapas citadas na descrição desta experiência e comprovada nos dados da
avaliação da Dissertação de Mestrado desta pesquisadora. Nas correções dos
textos, dificilmente deparei-me com redações sem as sequencias textuais
necessárias à narrativa.
Ao encerrar um ciclo de matéria, sempre preparo uma Hora do Conto,
geralmente de suspense e narro a história às turmas. Eles adoram e muitos
alunos são estimulados a preparar também histórias para serem contadas aos
colegas e até mesmo para alunos da pré-escola, na biblioteca do colégio (Anexos
3 e 4).
Os alunos que fizeram parte desta pesquisa já estão concluindo o Ensino
Médio e tenho informações, por parte de colegas professores, de que a grande
maioria sente disposição para escrever e escreve com prazer. Muitos alunos, já
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em outros estágios nos estudos, me abordam nos corredores do colégio, dizendo
sentirem falta de minhas aulas. Para um educador, essa manifestação é melhor
que qualquer título, pois é o reconhecimento de um trabalho que vem dando
certo.
É possível fazer aos professores, de acordo com os resultados da pesquisa,
algumas recomendações:
•

O professor deve ter conhecimento sobre a estrutura da narrativa e tê-la
como marca nos demais gêneros.

•

Outro conhecimento é o de que, para o trabalho com gêneros diversos,
deve se tomar um eixo linguístico como o da sequência dominante;

•

Também importante é a relação entre o trabalho de leitura e a produção
escrita;

•

A compreensão do texto, no que se refere aos conteúdos e sequências,
bem como a atividade de conhecimentos prévios, favorece a produção
escrita;

•

O resumo contribui para a compreensão do conteúdo e da estrutura do
texto.
Após essas recomendações, é importante mencionar algumas sugestões:

•

Se o objetivo é a organização do texto, torna-se indispensável um
trabalho voltado às sequências, especialmente as dominantes;

•

Sugere-se que o trabalho seja feito com gêneros diversos, mas de uma
mesma sequência dominante, de modo que o aluno perceba a diferença
entre gênero e tipo;

•

No que se refere à compreensão textual, sugere-se o trabalho realizado
nesta pesquisa, tendo como base o conteúdo e o gênero, a leitura
dramatizada, o levantamento de situações similares e a exposição de
possíveis formas de introdução de um texto.

Finalizo, expondo que é extremamente gratificante ver que os alunos
descobrem que não são incapazes de transpor suas ideias para o papel - e de
forma criativa, sentindo-se seguros para enfrentar variados públicos ao narrar
suas criações literárias.
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Anexos
Anexo 1
Produções textuais de alunos da 5ª Série/2010 com Trabalho de Leitura
Orientado - TLO
A Galinha
A galinha é um bicho que tem dois pés. Ela tem
asas, mas não sabe ou tem preguiça de voar! O
“marido” da galinha é chamado de galo. A galinha
choca seus ovos enquanto o galo só fica paquerando!
Os filhotes da galinha são chamados de
pintinhos, ela tem uma prima que se chama galinha –
de – angola. Ela é preta com bolinhas brancas muito
estilosa! A galinha come “pipoca crua”, ou seja, milho e
minhocas! Pena que a vida dela é pequena, porque
logo que nasce vai para panela!
Martina T: 53

A Tartaruga
A tartaruga é um bicho de quatro patas que tem
casa própria, e não paga prestação e nem aluguel. Ela
é lerda, lerda, muito devagar, mas na disputa lebre
versos tartaruga sempre leva a melhor! O marido da
tartaruga se chama tartaruga, também.
A tartaruga sempre parece que masca chiclete
porque quando come a saladinha dela, fica babando,
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igual meu irmão quando vê mulher bonita! Quando tem
encrenca na floresta é só encolher
as mãos e os
pés, e vira um apê legal com play e TV.
André T: 51

A Barata
A barata, a professora me ensinou que é um
inseto que é invertebrado e transmite doenças, por isso
eu não entendo a música “A barata diz que tem”, que
diz que a barata fala que tem saia, coisa que nunca
aconteceria porque nas lojas de roupa, eu nunca vi
barata indo comprar, roupa nem vi saia do tamanho B
(de barata).
Mas para mim, barata é só um bichinho nojento
que mora no esgoto e, ás vezes voa, e vive me dando
susto quando aparece no estacionamento do meu,
prédio. Enfim, juntando a minha explicação e a da
professora, sabemos que baratas são insetos nojentos
e que adora me assustar!
Carolina Passos T: 50

Relógio
O relógio é uma coisa que fica lá pendurado na
parede. Também só serve para atrapalhar. Quando
queremos que o tempo passe rápido, ele não ajudou!
Fica lá parado, nos encarando com os ponteiros com
preguiça.
Um dia perguntei para o meu pai pra que servia
o relógio. Ele me disse que era para as pessoas se
organizarem. Já a minha mãe disse que era para saber
o horário de tirar o bolo do forno. Minha vó tem um
relógio, cuco. Pobre daquele passarinho, sempre saindo
e entrando da casinha! Meu vô disse que é para dizer o
horário do remédio.
Mas qual será o verdadeiro relógio?
Eu acho que é para dizer a hora de dormir e de
brincar! Ainda não sei ver as horas. Mas a professora
vai me ensinar!
Pedro Pereira T: 50
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Anexo 2
Releitura produzida em sala de aula após Trabalho de Leitura Orientado
– TLO

Rapunzel
Rebeca era uma menina muito vaidosa e alegre, mas tinha um complexo:
seus cabelos não eram como ela gostaria. Eram ralos, finos e curtos.
Demoravam uma eternidade para crescer. Fazer o que, né? Genética é genética!
Mas Rebeca não se fez de rogada, foi a um cabeleireiro colocar “Megahair”.
Escolheu a cor, o tipo de cabelo e pronto: saiu felicíssima de lá! Até arrumou um
namorado, de tão segura de si que estava. Ele apelidou-a de “Minha Rapunzel” e
conquistou seu coração.
Rapunzel adquiriu o estranho hábito de escovar seus longos cabelos na
janela de seu apartamento. Maurício, seu amado, que era muito aventureiro,
resolveu subir no apartamento de Rebeca pelo cabelo para chegar mais rápido,
pois não via a hora de beijá-la.
- Ei, segura aí que eu dou um jeito por aqui! É apenas um andarzinho,
lindinha! - falava Maurício em tom de brincadeira.
Ela ria muito da loucura do rapaz e nem se deu conta de que os longos fios
do megahair eram colados, portanto, frágeis.
Eis que quando estava quase chegando, o megahair não aguentou e
soltou-se. “BUMMM!” Imagina se cabelo aguenta o peso de uma pessoa! Maurício
caiu na calçada, de costas, com todo aquele cabelão sobre a cabeça. Era cabelo
na boca, nos olhos, na roupa... Parece trágico, mas não é. Rebeca desceu e
encheu o rapaz de beijos e abraços.
- Ai, que vergonha! Como não me dei conta disso? – dizia ela muito sem
graça.
- Deixa pra lá e me ajude a levantar! Tô com tudo danificado aqui atrás!
Kkkk! Ria e resmungava Maurício.
Depois deste incidente, ela contou o por quê usava aplique e ele disse a
ela que “era pura coisa da cabeça dela”.
- Tá certo, estava bonito, mas não era seu, poxa! Nada é natural aí... disse o rapazote.
Bom, eles ainda estão namorando mesmo sem o cabelão de Rebeca.
Bianca Muller Alves, T.50/2008

Revista Práticas de Linguagem. v. 1, n. 2, jul./dez. 2011

- 30 -

Anexo 3

Produção textual: Notícia – Grupo de controle TLO – Trabalho de Leitura
Orientado
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Anexo 4
Produção textual: Notícia – Grupo de controle TLI – Trabalho de Leitura
Individual
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