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A aplicação de técnicas específicas de redação como contribuição para o desenvolvimento da competência escritora

1.

INTRODUÇÃO
Quando os primeiros hominídeos do período Neolítico, Idade da Pedra Polida, iniciaram
seus primeiros registros nas paredes das cavernas em que habitavam, não podiam
conjecturar, que a partir destas formas rudimentares de registro, surgiriam milhares de
idiomas e dialetos. Hoje, a escrita nos mais variados idiomas, engloba um número
considerável de sinais gráficos e combinações que permitem ao homem comunicar-se e
registrar suas ideias. Muitas são as teorias criadas para tentar desvendar qual o
significado da escrita do homem primitivo. Paleógrafos de todo o mundo depreendem
um trabalho minucioso para decifrar os valores fonéticos e semânticos dos símbolos
utilizados e muitas hipóteses são levantadas, sendo que uma única certeza é clara: esta foi
a origem da escrita como a conhecemos e surgiu da necessidade que o homem tem de
registrar o que lhe é relevante.
Dos simples desenhos feitos pelo homem primitivo têm-se centenas de idiomas e
dialetos modernos e uma escrita que engloba outra centena de implicações, sendo que,
para uma grande maioria de pessoas a composição de um texto argumentativo é um
obstáculo intransponível. E a observação desta problemática foi a origem desta pesquisa,
assim como o estudo de técnicas de redação que possam auxiliar no momento da
composição de textos.
O desenvolvimento da pesquisa se iniciou pela fundamentação teórica em que já
foi possível entrar em contato com um primeiro conceito de Letramento: “O resultado da
ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever [...] o estado ou condição que adquire um
grupo social ou indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita.” (SOARES,
2006, p.19). Sendo assim, atingir o nível de letramento esperado para cada fase da vida
seria uma meta interligada ao processo de desenvolvimento da competência escritora e
vice-versa. A importância que é dada ao desenvolvimento de uma produção textual
eficiente é reconhecida pela sociedade como um todo e desponta como diferencial entre
profissionais de diversas áreas. Este trabalho que propõe um estudo mais aprofundado
das implicações que se interpõem durante este processo de letramento, foi desenvolvido,
a partir da constatação realizada em pesquisa “A questão da coerência em textos produzidos
por alunos universitários: uma análise” desenvolvida no ano de 2008 de que mesmo no nível
superior, muitos indivíduos ainda não alcançaram um nível desejado de letramento.
(GUARDA, 2008), ou seja, letramento não está ligado apenas ao fato do indivíduo estar
alfabetizado, mas que ele é plenamente capaz de se utilizar deste conhecimento para se
expressar de forma clara principalmente no que se refere à escrita. Assim, este novo
trabalho, partindo de um estudo de caso realizado com alunos de 5ª série, traz reflexões
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sobre como estes têm se utilizado da escrita em exercícios de produção de texto, que
visam auxiliar os alunos neste processo de desenvolvimento da escrita como uma
competência a ser adquirida. Em concursos, entrevistas de emprego é cada vez mais
comum a solicitação da composição de um texto escrito como critério de seleção. E é
devido à grande importância da escrita e o espaço que ela oferece ao aluno que os exames
vestibulares valorizam tanto a redação. Além do que, por simples verificação já se pode
perceber que a literatura no assunto é vasta. Na primeira página do seu “Para Entender o
Texto” Fiorin e Savioli (2007), são categóricos ao afirmar: “... este livro, que se propõe
ensinar a ler e a escrever textos.” Deixando claro que, para os autores, uma literatura
específica nesta área pode auxiliar os alunos no desenvolvimento da competência escrita.
Em matéria publicada no mês de janeiro de 2009, a revista Nova Escola abordou
a ênfase dada para a produção de texto ainda no Ensino Fundamental e a forma de
abordagem empregada no momento da execução de exercícios, como item fundamental
para que tais façam sentido para os alunos. Isto justifica afirmações como a de Geraldi
(2003), quando escreve que as tarefas realizadas em sala de aula, muitas vezes, enfrentam
a desmotivação dos alunos, porque não são significativos. Já que para ele: “qual a graça
em escrever um texto que não será lido por ninguém ou apenas por uma pessoa (que por
sinal corrigirá o texto e dará nota para ele)?” (GERALDI, 2003, p.65).
Observa-se ainda, que a sociedade, em seus diversos campos profissionais, tem
tido a exigência da competência e eficiência para produzir textos escritos como caráter
selecionador nos mais diversos níveis e tipo de profissões. Vê-se que avaliadores
observam, através da competência escritora do candidato, qual o nível de qualificação que
ele possui. Esta situação é semelhante também, no que se refere aos profissionais da área
de Letras. Para a opinião pública é inadmissível que um professor de Língua Portuguesa
não esteja habilitado a escrever uma redação de forma coerente e coesa. Mas, isto é mais
comum do que se imagina. Dos dezenove voluntários que participaram do Projeto em
2008, apenas um já compunha textos de qualidade. Todos os outros apresentaram enorme
dificuldade em organizar e expressar as idéias de forma escrita.

2.

OBJETIVO
Este estudo de caso, objetiva gerar coleta de dados, sobre a eficácia da aplicabilidade de
técnicas para a produção de textos como metodologia básica em sala de aula, tendo como
referência, a verificação se estas de fato contribuem para o desenvolvimento da
competência escritora do aluno e se sua aplicabilidade para o público alvo, 5ª série do
ensino fundamental, é adequada.
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3.

METODOLOGIA
O emprego de técnicas e modelos de textos em aulas de produção de texto é motivo de
controvérsia entre os docentes principalmente nas séries iniciais do Ensino fundamental.
Os que defendem sua aplicação são categóricos ao descrever seus benefícios. Granatic,
(1999), descreve as técnicas de seu livro como “mecanismos que você pode dispor para
redigir bem...”, Viana, (1998) disserta que se utilizando dos roteiros de redação “será
possível passar ao aluno a ideia de que escrever é algo que se constrói passo a passo, a
cada palavra enunciada de forma consistente”.
Assim, entende-se que as intituladas técnicas de redação são exercícios e
conteúdos que objetivam apresentar para os alunos, da forma mais clara possível, que tipo
de conceito está sendo trabalhado no exercício proposto, e qual a finalidade de
determinada tarefa. Por exemplo, ao invés de o professor ler um texto narrativo e solicitar
diretamente a produção de uma releitura, ele pode, após ler o texto, explicar um conceito
do gênero, como narrador, por exemplo, e solicitar uma produção que se utilize de um
narrador semelhante ao do texto lido. Ao utilizar-se de um esquema como metodologia
em sala de aula, este é aplicado como ferramenta de auxílio para que o aluno possa
estruturar um texto, que muitas vezes, está claro em sua mente, mas no momento da
transposição de ideias para a forma escrita, este aluno não consegue fazê-lo de forma
eficaz.
A experimentação das técnicas foi realizada em aulas de cinqüenta minutos
quatro vezes por semana. A professora se prontificou em indicar alunos para participarem
das oficinas e também disponibilizou as redações que foram realizadas a partir avaliação
diagnóstica, gerando a coleta inicial de dados, para que a metodologia a ser empregada
estivesse dentro da realidade dos alunos.
Após a escolha da série público-alvo, fez-se necessária à solicitação, junto à
direção da escola, da autorização para a realização da pesquisa na unidade. Obteve-se
também, a permissão junto aos responsáveis legais dos alunos, para que os mesmos
pudessem participar das oficinas de redação, com o intuito de contribuírem para a coleta
de dados científicos. Após a organização dos documentos foi iniciada a verificação
bibliográfica para a preparação do material a ser utilizado nas oficinas. Como literaturas
principais neste primeiro momento, utilizaram-se os livros Para entender o Texto de Fiorin e
Savioli (2007), Roteiro de redação de Viana, (1998), Curso de Redação de Abreu (2002), além
de Técnicas básicas de redação de Granatic (1999).
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Foi importante reforçar para os alunos o fato de que o trabalho se tratava de uma
pesquisa científica e que o resultado do trabalho beneficiaria não só os envolvidos, mas
também outros alunos que no futuro poderiam ter a disposição exercícios similares aos
que eles realizaram, assim tornando as atividades significativas: “quando propõe um
desafio que a criança tem condições de enfrentar e resolver” (NASPOLINI, 1996, p.12).
Além do fato de eles mesmos constatarem o quanto é importante que eles desenvolvam
uma escrita melhor estruturada.
Outro ponto importante da metodologia se refere às características das atividades
desenvolvidas. Levaram-se em consideração três quesitos: ser significativa, produtiva e
desafiadora (NASPOLINI, 1996, p.12).
Para início do trabalho de pesquisa alguns critérios iniciais tiveram que ser
observados. Primeiramente quanto ao público alvo. O fator primordial para a seleção da
5ª série foi o fato de que estes alunos estão tendo pela primeira vez a produção de textos
como disciplina básica obrigatória no currículo, iniciando o trabalho de produção de
textos nesta fase da vida e ainda estão sob forte influência dos “modelos” textuais que
lhes foram apresentados durante o processo da alfabetização. Para Massini-Cagliari (2005,
p.106) os textos dos alunos nos primeiros anos do ensino fundamental apresentam
basicamente dois tipos distintos:
Textos que tentam imitar a cartilha e que, portanto, apresentam apenas os dois tipos de
progressão temática veiculados pelo modelo que seguem; Textos libertos da influência
da cartilha, que apresentam uma estrutura temática muito mais complexa e uma
variedade maior de tipos de progressão temática. (MASSINI-CAGLIARI, 2005, p.106)

A contribuição destes dados para o trabalho de pesquisa é riquíssima, pois as
técnicas de redação, muitas vezes são taxadas de modelos fechados semelhantes aos
textos trazidos pelas antigas cartilhas de alfabetização e podem levar os alunos a terem
uma escrita que não atenda suas necessidades, já que ele ficará preso a uma espécie de
“forma. Utilizou-se também, a experimentação das técnicas de produção de texto, além da
fundamentação teórica, que por sua vez, originou o cronograma de aulas, apresentado no
Quadro 1.
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Quadro 1 – Cronograma de aulas.
Aula

Atividades desenvolvidas

Aula 1

Foi apresentado aos alunos figuras de
pessoas e de uma cidade e eles deveriam
com isto, supor que se tratava de um
personagem e inserir características para
estes. Utilização do vídeo clipe Você é
Linda de Caetano Veloso.

Bibliografia
GRANATIC, 1999, p.142
VELOSO, C. Você é linda. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=jpR0E8L
Mftc>. Acesso em: 19 mar. 2009.

Objetivos
Observação da descrição física e
caracterização psicológica de
personagens.

Aula 2

Discussão sobre a dificuldade que os
alunos encontram ao iniciar a escrita de
um texto. Apresentação de um trecho de
filme que traz uma narração no início.
Apresentação da técnica.

Viana, Valença, Cardoso e Machado, 1998,
p.75. Filme: A lenda da lápide de esmeralda.
Direção geral de Russell Mulcahy. Estados
Unidos. 2006. DVD

Exercitar método e sugestões de
como começar uma narração.

Aula 3

Utilizando uma história em quadrinhos
apresentaram-se os elementos da
narrativa descritos por Branca Granatic.

GRANATIC, 1999, p.20. História em
quadrinhos. Disponível em:
<http://quadrinholatra.Blogspot.com/2007_07_
01_archive.html>.

Estudo dos elementos da narrativa.
Enredo, personagens e espaço.

NASPOLINI, A. T. Didática de Português:
tijolo por tijolo: leitura e produção escrita. São
Paulo: FTD, 1996.
Aula 4

Na tarefa proposta os alunos deveriam
preencher elementos de uma narrativa
que eles deveriam criar e também
descrever três formas que eles
utilizariam para iniciar seu texto.

Viana, Valença, Cardoso e Machado, 1998,
p.75.;

Estudo dos elementos da narrativa.
Ambiente, tempo e narrador.

Vídeo Lendas urbanas. Disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=NeXKEdJI
F7k);
NASPOLINI, A. T. Didática de Português:
tijolo por tijolo: leitura e produção escrita. São
Paulo: FTD, 1996.

Aula 5

Partindo das técnicas já apresentadas e
dos exercícios anteriores, os alunos
deveriam escrever seu primeiro texto
narrativo em terceira pessoa a partir de
tema livre.

GRANATIC, 1999, p.20

Escrita de um texto para a
observação da aplicação dos
conceitos já estudados.

Aula 6

Realização da leitura do conto Tentação
de Clarice Lispector, apresentação do
vídeo de dramatização do conto e
observação dos elementos da narrativa,
assim como do vocabulário rebuscado
da autora.

GUERRA, T. Adaptação do conto Tentação de
Clarice Lispector. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=9jpxcIxyN
y8>. Acesso em: 10 mar. 2009.

Leitura e exercício de observação
da escrita de Clarice Lispector
objetivando o enriquecimento de
vocabulário e a verificação da
presença dos elementos da narrativa
neste texto.

Aula 7

Produção de texto narrativo a partir de
um título sugerido: “o grande susto”,
similar ao contido no Caderno do
Gestor. Para a verificação de que forma
eles iniciariam seu texto e se há a
presença dos elementos trabalhados em
sala de aula.

Caderno do Gestor, 2009, p.46

Produção de texto para a
observação da aplicação dos
conceitos já estudados.

Aula 8

Apresentação do esquema de narração,
assim como narrador em primeira ou
terceira pessoa

GRANATIC, 1999, p.20

Escrita de um texto e observação da
utilização do esquema de narração.

Aula 9

Produção de texto em terceira pessoa.

BRANDÃO, V.B. Laboratório de redação. São
Paulo: Editora Paulinas, 2004.

Exercício de produção de texto em
terceira pessoa visando avaliação
diagnóstica.

Para início da oficina, primeiramente, apresentou-se aos alunos características
gerais da narrativa e foram realizados exercícios de composição de personagens, e
apresentação dos tipos de narrador. Após esta contextualização, iniciaram-se os exercícios
relacionados à produção de texto, sempre acompanhados de leitura prévia, sendo ela de
texto, vídeo ou letra de músicas relacionadas ao conteúdo que tem de ser trabalhado. A
principal técnica utilizada foi a que é apresentada por (GRANATIC, 1999, p.20) que traz
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não apenas técnicas fechadas, mas também exemplos de emprego correto de palavras e
apêndices que se referem ao uso culto da língua. Este foi outro ponto, abordado nas aulas,
já que, muitas vezes, o que se verifica na redação escolar, é que os alunos não têm noção
de que uma simples seqüência de morfemas não constitui necessariamente uma frase, da
mesma forma, uma seqüência de frases não constitui forçosamente um texto e que a grafia
errada de palavras prejudica consideravelmente a relação entre as ideias contidas no
texto, ou seja, uma ortografia deficiente prejudica consideravelmente a coerência textual.
Eles tiveram também, a oportunidade de ler os textos uns dos outros e fazer
comentários do tipo: “não estou entendendo o que ele escreveu... ou “este texto está muito
legal!”E acompanhar a melhora uns dos outros percebendo que este tipo de exercício tem
caráter produtivo, pois, “revela o conhecimento que ele já construiu e está construindo.”
(NASPOLINI, 1996, p.12). Nesse sentido foi fundamental a realização da correção dos
textos realizada em conjunto com eles. A leitura constante dos textos produzidos em sala
de aula permitiu observações dos enredos desenvolvidos por eles, além do que, a
contextualização do conhecimento já construído justifica também a utilização de vários
recursos de multimídia, pois elas possibilitam que o aluno possa rememorar seu
conhecimento a partir de estímulo audiovisual e se sentir seguro no momento da
realização do exercício, alcançando ciência de que a tarefa é perfeitamente possível de ser
realizada, já que os temas abordados fazem parte do seu cotidiano.
Outro ponto importante foi um desafio principal: a produção de um livro. Isto foi
interessante isto porque os alunos demonstraram interesse em produzir o melhor que
podiam e produzir textos que seriam lidos por outras pessoas tornou as atividades
desafiadoras “quando apresenta algumas dificuldades,” (NASPOLINI, 1996, p.12). Em
certa aula, um aluno disse: “Vamos lá pessoal! Vamos caprichar para o nosso livro!”
“Na escrita, tudo deve ser dito com muita clareza para que o leitor possa
compreender o que se quer dizer.” (FIORIN; SAVIOLI, 2007, p.201). E é dentro deste
parâmetro (de se fazer entender), que decorreram as aulas da oficina, sendo que na
primeira aula, foi necessário esclarecer para os alunos que escrever ideias de forma
satisfatória é uma competência que pode ser desenvolvida a partir de constante estudo.
Assim, foi fundamental como parte da metodologia, explicar que eles estavam ali
como colaboradores de um projeto de uma faculdade e que os resultados obtidos seriam
úteis para muitos alunos, além de que a aprendizagem seria mútua.
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4.

DESENVOLVIMENTO
Para início do estudo de caso, foi necessária a aplicação de uma avaliação diagnóstica para
a coleta de dados preliminares. Esta avaliação obedeceu aos critérios contidos no Caderno
do Gestor (SÃO PAULO, 2009) que teve sua utilização iniciada este ano na rede estadual
de ensino como material didático totalmente consumível através de cadernos distribuídos
aos alunos. Neste caderno os gestores receberam instruções gerais para a utilização desta
nova metodologia e também outras informações que visam o desenvolvimento de
atividades que possam tirar o melhor proveito possível do material disponibilizado.
No Caderno do Gestor (SÃO PAULO, 2009) existem instruções para reunião com
a família dos alunos, planejamento com a equipe docente, notas sobre expectativas de
aprendizagem, assim como um comentário específico sobre dados e implicações do
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) 2007.
Segundo dados do Boletim da Escola divulgados neste caderno, 440.556 alunos da sexta
série participaram desta avaliação, 54,8% dos alunos tiveram em Língua Portuguesa, seu
nível de proficiência abaixo do básico, ou seja: “demonstram domínio insuficiente dos
conteúdos, competências e habilidades desejáveis para a série escolar em que se
encontram” (SÃO PAULO, 2009, p.37). Consideraram-se estes dados relevantes para esta
pesquisa, por se tratar do público alvo alunos da 5ª série, sendo na 6ª série a verificação
sobre a aquisição de competências trabalhadas na série anterior. A prova diagnóstica
aplicada no dia três de março contou com uma proposta de redação na qual os alunos
deveriam dar continuidade a uma narração já iniciada cujo tema era uma visita ao
zoológico e como título “O Susto”.
O caderno do gestor trouxe também os critérios de correção subdivididos em
quatro competências: tema, gênero, coesão/coerência e registro, (SÃO PAULO, 2009, p.5051). Dos 49 alunos que realizaram a prova nenhum atingiu média máxima e quase todos
tiraram no máximo dois neste critério de correção que está ligado às competências e
habilidades. Estes dados contribuíram para confirmar que existe a necessidade de um
trabalho mais intenso no que concerne à produção textual. E, que a maioria dos alunos
está aquém das competências propostas para a 5ª série. O caderno do Gestor trouxe os
critérios que deveriam ser utilizados para a correção das avaliações diagnósticas partindo
de quatro competências principais:
Competência I – Tema - Desenvolver o texto, de acordo com as determinações temáticas
e situacionais da proposta de redação. Competência II- Gênero - Mobilizar no texto
produzido, os conhecimentos relativos aos elementos organizacionais do gênero.
Competência III- Coesão/ Coerência: Organizar o texto de forma lógica e produtiva,
demonstrando conhecimento dos mecanismos lingüísticos e textuais necessários para
sua construção. Competência IV- Registro - Aplicar as convenções e normas do sistema
da escrita. (SÃO PAULO, 2009, p.50-51).
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Para a correção da atividade proposta foram agregadas notas de um a quatro, em
valores crescentes conforme o grau de aproveitamento de cada aluno. Recebendo nota
quatro na competência um os alunos que não fugiram ao tema proposto, na competência
dois os que utilizaram satisfatoriamente os elementos da narração, a competência três
observa os critérios de coesão e coerência e na competência quatro atingiram quatro os
alunos que utilizaram corretamente a norma culta da língua utilizando-se corretamente
do sistema de escrita vigente. Os dados coletados nesta avaliação diagnóstica são
apresentados na forma de gráficos (Figuras 1 e 2).
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Figura 1 – Gráficos de Diagnóstico - 5ª série “A”.
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Figura 2 – Gráfico de Diagnóstico - 5ª série “B”.

Conforme este critério de avaliação nota-se notar que aproximadamente 50% dos
alunos compreenderam satisfatoriamente a comanda do exercício e obtiveram conceito
“regular” e, um quarto do total das duas salas obteve conceito “bom”, ou seja, redigem
textos com um nível de organização satisfatório das idéias e não fogem da tarefa proposta.
Neste item houve alunos que atingiram nota máxima. Nenhum dos alunos fugiu do tema
proposto e todos tentaram solucionar a proposta contida no exercício: dar continuidade a
narração que se tratava de uma turma de alunos em um passeio no zoológico.
Na primeira aula da oficina foi possível notar que os alunos têm domínio dos
conceitos básicos a respeito do gênero narrativo. A partir de uma conversa informal, os
alunos demonstraram conhecer os conceitos de narrador, personagem e da narração em
si, mesmo que tenham dificuldade para desenvolver atividades de escrita de texto
narrativo. Por isso que a maioria obteve o conceito “regular” quanto à utilização dos
elementos do gênero. A composição de personagens, a marcação de tempo e espaço
deveria ser observada no momento da correção do texto e ainda que eles entendam estes
conceitos, é um desafio compor um texto em que todos estes elementos estejam presentes.
A competência III, que observa a aplicação da coerência e coesão, também obteve
conceito “regular” (mais de 50%), ou seja, estruturar o texto de forma “lógica e produtiva”
é um desafio para eles. Em uma das redações o aluno escreveu que “o grande susto” fora
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causado por um leão, mas depois de ver o leão, “o menino arrumou uma namorada e
ficou muito feliz.” Percebe-se então que eles têm noção do que é a narrativa, mas ainda
não está clara a utilização da coesão e coerência.
Primeiramente, levantou-se uma discussão com os alunos sobre quais
dificuldades eles mais encontravam no momento de escrever uma redação. A primeira
palavra ouvida foi: “começar!”, e a justificativa: “professora eu sei como vai ser a minha
história eu só não sei começar!” Como este também foi um ponto abordado por outros
alunos, fez-se necessário apresentar aos alunos aspectos gerais da produção de texto,
como o trabalho do autor em compor personagens, a escolha do espaço em que se
desenvolverá a trama, o conflito da narrativa, (NASPOLINI, 1996, p.129), observando
estes elementos em narrativas conhecidas por eles como nos contos populares e filmes.
Pôde-se notar que o público-alvo, mesmo que composto pelos alunos com maior
dificuldade de escrita, tem demonstrado enorme interesse na participação destas oficinas.
Sendo que as aulas foram desenvolvidas de forma a salientar que aperfeiçoar a escrita é
um trabalho que os alunos deverão desenvolver por toda a vida.
Sobre a competência textual a Proposta Curricular do Estado de São Paulo afirma
que: “Se na sala de aula, o estudante analisa textos com os quais convive fora da escola, as
relações que faz entre os conteúdos disciplinares e sua vivência tornam-se muito mais
significativas.” (SÃO PAULO, 2008, p.78)
Por conta disso, durante as aulas ministradas, relacionou-se o conteúdo a algum
material que os alunos tenham contato em seu cotidiano. Ao trabalhar recursos utilizados
para descrever personagens, apresentou-se a música Você é linda de Caetano Veloso
(álbum Uns 1983) e Você é o “Cara” da cantora Kelly Key (álbum 100% Kelly Key 2007),
sendo solicitado que observassem a linguagem presente em ambas, além da questão da
utilização de inúmeras “gírias” pela cantora. Os alunos foram imediatos ao julgar que o
cantor Caetano, utilizou uma linguagem “mais bonita”, “chique” e a cantora palavras
mais “normais” ou mais “comuns”. Esse tipo de atividade busca não apenas confrontar as
linguagens utilizadas, mas de levar os alunos a refletirem sobre o uso da linguagem.
Neste exercício eles foram levados a refletir em quais momentos se pode ou deve fazer
uso de uma linguagem mais formal.
Todos estes exercícios de reflexão convergem para que o aluno exercite a tarefa
de ler e questionar. “Ler o mundo”, segundo Freire (1999, p.12), no relato que faz sobre
sua experiência de aprendizagem da leitura quando diz que lia “árvores”, ou seja, “lia o
mundo”. Assim, os exercícios aplicados nesta oficina visaram utilizar materiais que façam
sentido para os alunos envolvidos. Buscaram usar textos, recursos audiovisuais que
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despertassem e aprimorassem os conceitos que eles já possuem. Na terceira aula iniciaram
os trabalhos a respeito das técnicas de narração, e fez-se um apanhado sobre os conceitos
básicos descritos a seguir:
1. O que é narração?
2. Em quais pessoas o narrador se apresenta no texto narrativo?
3. O que é narrador em primeira pessoa?
4. E em terceira pessoa?
Estes conceitos estão pontualmente apreendidos por todos. A resposta para
questões como “o que é narrador em 1ª pessoa?”, “o que é narração?” “o que é
personagem”, é prontamente entregue, sendo que segundo eles mesmos: “professora, o
que a gente não sabe é escrever!” Segundo Aguiar (1998), “escrever se aprende por ensaio
e por erro, não sendo privilégio de poucos mais direito de todos.” E dentro disto, procurase reforçar a cada aula que, somente com dedicação e constante estudo é que se pode
adquirir a competência de expressar satisfatoriamente, a um interlocutor, uma mensagem
ou idéia através de um texto escrito.
Ciente de que os alunos dominam os conceitos principais a respeito da narração,
puderam-se aplicar exercícios que auxiliem a tarefa de organizar as idéias de forma
escrita. Na aula três, a partir de uma história em quadrinhos1, realizou-se a observação
dos elementos da narrativa presentes no texto. Este exercício foi interligado ao da quarta
aula cuja atividade entregue continha a comanda dos elementos narrativos, e os conceitos.
Os alunos, por sua vez, deveriam preenchê-la a partir de uma narração que eles tivessem
desenvolvido oralmente. Nesta aula também foi aplicado o exercício “como iniciar uma
narração”, baseado em Viana, (1998, p.75,) no qual os alunos, a partir de uma mesma
comanda, deveriam treinar três formas para iniciar seu texto narrativo. Este exercício foi
aplicado porque muitos alunos apresentaram como maior dificuldade para desenvolver
uma redação a que encontram para iniciar o texto. Além disso, houve a apresentação do
vídeo “A loira do banheiro”2, já que eles citaram as conhecidas “lendas urbanas” como
exemplo de texto narrativo que eles conheciam.
A partir deste primeiro embasamento teórico iniciaram-se os exercícios de
composição de texto narrativo. Na quinta aula a turma “A” desenvolveu um exercício de
escrita partindo da composição oral e dos elementos preenchidos na aula quatro. Já a
turma “B”, considerada pela docente da sala como os alunos com mais dificuldade,
desenvolveu um início de texto coletivo estruturado conforme à descrição a seguir:

1
2

Disponível em: <http://quadrinholatra.blogspot.com/2007_07_01_archive.html>.
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=nexkedjif7k>.
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1- A partir do texto iniciado em sala de aula, dê continuidade a esta narrativa em
terceira pessoa. Perceba que já existe o complicador. Sua tarefa é criar o desfecho desta
narrativa. Não se esqueça de dar um título a sua redação.
Ele era bagunceiro, mas divertido e gostava de assustar aos outros. Seu nome era Gabriel. _____
anos.
Certo dia ele foi à casa de seu amigo Pedro e voltou muito tarde. Já era meia noite quando ele
passou na frente do cemitério e teve a curiosidade de entrar. De repente, viu um vulto e ouviu
uma voz:
-Saia daqui!
O susto foi tão grande que ele ficou paralisado de medo! Parecia que sua alma ia sair do corpo.
Gabriel ficou transparente...

Partindo desta simples comanda os alunos foram incumbidos de terminarem a
narrativa sem comentar uns com os outros o desfecho que ela teria. O surpreendente foi
que a comanda rendeu doze desfechos diferentes e onze títulos, pois dois apresentaram o
mesmo título.
Na aula seguinte os textos foram lidos em sala e eles mesmos se surpreenderam
com os resultados. Para não perder o foco de que a escrita é uma competência a ser
aperfeiçoada foi lido primeiramente o texto Tentação de Clarice Lispector, em seguida
apresentou-se um vídeo baseado na obra, para que eles pudessem refletir sobre a
experiência de ler o texto e usar a imaginação e ver a obra encenada no vídeo. Além disso,
foi visto um pequeno vídeo de um minuto sobre a biografia da autora.
Na aula sete foi apresentado um exercício com apenas o título: “O grande susto,”
semelhante à realizada no início da oficina trazendo o início de uma narrativa onde dois
amigos passavam em frente ao cemitério e passavam um grande susto. Esta tarefa
objetivava diagnosticar se melhoras obtidas com a realização dos exercícios realizados até
então já podiam ser observados.
Na última aula do primeiro bimestre apresentou-se o esquema de narração de
Branca Granatic (1999, p.20) para os alunos observarem que o texto obedece a uma
linearidade semântica e sintática, sendo sempre relembrado a eles que a escrita deve e
pode ser aperfeiçoada. O autor apresentado nesta aula foi o britânico William
Shakespeare, através de trechos de versões cinematográficas da obra Romeu e Julieta

5.

RESULTADOS
Durante o desenvolvimento desta pesquisa, pôde-se constatar que aprimorar a
competência escritora, de forma a desenvolver ideias grafadas de forma coerente e
compreensiva a um interlocutor, é um desafio enorme para a grande maioria dos alunos
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da 5ª séria da escola observada. O que se observou durante o desenvolvimento deste
trabalho é que os alunos que realizaram as oficinas tinham plena consciência de que
estavam diante de uma oportunidade de “melhorar a escrita”, ou de “aprender a
escrever”, segundo eles mesmos. Isto desmistifica a crença, de que os alunos que não
alcançam um aproveitamento satisfatório são aqueles que são indisciplinados e não
aprendem porque não querem, ou simplesmente sejam alunos desinteressados em
aprender. Dos vinte e dois alunos que participaram do projeto, apenas dois apresentaram
indisciplina comportamental, sendo que destes, apenas um apresentou aproveitamento
aquém em relação aos outros. Os outros se demonstraram muito empenhados em
participar das aulas e realizar os exercícios, além de ler e ouvir a leitura das narrativas
produzidas por eles.
Pode-se concluir que à utilização esquema de narração (GRANATIC, 1999, p.20), e
outros esquemas demandam um preparo maior e um trabalho exímio do professor, se
comparado aos exercícios que geralmente são propostos em sala de aula. Isto porque os
alunos não estão habituados com este tipo de metodologia e mesmo com o auxílio de
datashow e material impresso, como foi o caso desta oficina, os alunos no primeiro
exercício realizado, tiveram enorme dificuldade em compreender como seria redigir um
texto a partir de um esquema pré-montado. O esquema de Granatic (1999) traz alguns
tópicos que devem estar presentes no texto e em que parágrafo o aluno deverá abordá-lo
conforme demonstrado na Figura 3.

1º PARÁGRAGO

2º PARÁGRAGO

3º PARÁGRAGO

4º PARÁGRAGO

EXPLICAR O FATO QUE SERÁ
NARRADO, TEMPO E LUGAR

INTRODUÇÃO

CAUSA DO FATO E APRESENTAÇÃO
DOS PERSONAGENS

MODO COMO TUDO
OCORREU
(DETALHADAMENTE)
CONSEQUÊNCIAS DO FATO
(DESFECHO DA NARRAÇÃO)

DESENVOLVIMENTO

CONCLUSÃO

Figura 3 – Esquema de narração (GRANATIC, 1999, p.20).

Como os alunos apresentaram muitas dúvidas para compreender a nomenclatura
abordada no esquema fez-se necessário dividir o esquema e estudar um tópico por aula.
Na primeira, abordou-se a descrição de personagens, já que este recurso é
fundamental para o desenvolvimento de um texto rico em detalhes. Na segunda aula
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refletiu-se sobre o papel do narrador. Em seguida, uma explanação sobre conflito
(NASPOLINI, 1996, p.129), que ficou conhecido como “complicador” ou “momento de
suspense”. O momento da sanção (FIORIM; SAVIOLI, 2007, p.56), ou “conseqüência”,
(GRANATIC, 1999, p.20), ficou conhecido como “resolução do complicador”. Utilizou-se
ainda as “cenas da narrativa”, nomenclatura explicativa para “modo” utilizado por
Granatic (1999), para denominar os parágrafos em que são desenvolvidas as cenas da
narrativa.
A partir deste trabalho de familiarização com os elementos da narrativa, é que se
iniciaram os exercícios de produção de texto. Como resultado principal se pode salientar a
releitura que os alunos fizeram do esquema de narração (GRANATIC, 1999), o livreto
produzido a partir das narrativas escritas por eles, além do progresso individual. Em se
tratando deste, para que fosse observado e anotações mais precisas pudessem ser feitas,
cada aluno recebeu uma numeração para coleta de dados.
Observamos que o aluno número um e o número três apresentavam dificuldades
mais latentes quanto à utilização das normas do sistema de escrita, não apresentando
problemas para desenvolver uma narrativa e utilizar seus elementos, mas têm grande
dificuldade quanto à norma gramatical e ortografia. O aluno dois escrevia, a princípio,
narrativas curtas. Durante a realização das oficinas foi possível observar que ele
apresentou uma evolução quanto às idéias desenvolvidas mais detalhadamente e melhor
descrição de ambiente e personagens. O aluno número quatro Passou a desenvolver de
forma excelente a narrativa, mas este aluno tem problemas fonológicos graves, que talvez,
sejam o motivo pelo qual ele tenha sido indicado para participar do projeto, mesmo não
apresentando problema algum quanto à coerência e coesão textual. Já os alunos cinco, oito
e nove, apresentaram melhora considerável quanto à coerência textual, mas, apresenta
ainda problemas quanto à norma gramatical e ortografia.
É importante ressaltar que a utilização da norma culta da língua foi a principal
dificuldade apresentada pela maioria dos alunos, dos vinte e dois alunos treze
apresentaram dificuldades quanto a utilização ortográfica correta da língua. De uma
maneira geral a utilização das técnicas contribuiu para a elaboração de textos que
atendessem de maneira satisfatória a questão da utilização dos elementos da narrativa.
Todos os alunos utilizaram as ferramentas de produção de texto observadas
nestas aulas. O desenvolvimento das oficinas, os estudos dos elementos que compunham
os esquemas dos exercícios empregados, e a necessidade da utilização de uma
nomenclatura adaptada ao público alvo, deram origem a uma releitura do esquema de

Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente • Vol. XII, Nº. 15, Ano 2009 • p. 133-151

148

A aplicação de técnicas específicas de redação como contribuição para o desenvolvimento da competência escritora

Granatic (1999, p.20). Releitura esta que remete não apenas ao esquema já mencionado,
mas também, aos outros conceitos estudados (Figura 4).

Figura 4 – Esquema montado a partir da releitura das técnicas estudadas em sala.

Este esquema não foi apresentado aos alunos, ele surgiu a partir de uma releitura
oral, conjunta do esquema de Granatic (1999), sempre no início de um exercício, sendo
que, os próprios alunos já comentavam: “Vou começar a minha falando do meu
personagem, e você?”
Assim, foi possível identificar que os alunos mesmo que inconscientemente
adaptavam a nomenclatura utilizada por Granatic de forma a adaptá-la para uma
linguagem mais próxima a dele.
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As Figuras 5 e 6 apresentam alguns exemplos dos textos nos quais é
perfeitamente possível observar o emprego desta estrutura partindo do esquema
apresentado na Figura 4.

Figura 5 – Narrativa escrita a partir do esquema apresentado na Figura 4.

Figura 6 – Narrativa escrita a partir do esquema apresentado na Figura 4.
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Assim é possível perceber o quanto as técnicas e esquemas de produção de texto
podem contribuir de maneira perfeitamente eficaz para o desenvolvimento das
competências que estão ligadas a uma escrita bem estruturada, na qual, o escritor se faz
entender de maneira satisfatória. Mesmo exigindo um trabalho minucioso do professor,
os resultados são compensadores.
Alguns professores, consultados no momento da fundamentação teórica,
alegaram que esquemas como estes são muito trabalhosos e possuem termos técnicos de
difícil compreensão para os alunos e a prática não negou isso. Comprova-se aqui a
enorme contribuição que estas técnicas trazem para os alunos, e que também é
perfeitamente possível ao professor não ficar preso a elas como esquemas que os limitem,
e que é possível que eles assimilem as ferramentas que sentirem necessárias quando
estiverem realizando este tipo de exercício.

6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante salientar que seria relevante uma continuidade desta pesquisa, como uma
oportunidade de desenvolver atividades a partir da releitura surgida neste projeto e
outras atividades que auxiliassem os alunos na questão do uso da norma culta da língua.
Outra motivação se deve ao resultado dessa pesquisa, não apenas a releitura da técnica,
mas também a melhora na forma como os alunos passaram a observar seus próprios
textos e os exercícios de redação. As reações positivas dos alunos ao terem suas redações
lidas e elogiadas pelos colegas, a ansiedade em ler o resultado final do livro, demonstrou
que os participantes conseguiram compreender a importância de todo o trabalho
desenvolvido e a relevância dos resultados.
Vale ressaltar que para que o aluno transponha os desafios envolvidos no
processo de desenvolvimento de uma escrita coerente e coesiva, é necessário, lhe ser
oferecido ferramentas que o auxiliem nesta tarefa e permitam que se descubra capaz de
galgar o nível de letramento satisfatório para sua faixa-etária como parte do processo de
desenvolvimento da competência escritora.

REFERÊNCIAS
ABREU, A.S. Curso de Redação. São Paulo: Editora Ática, 2002.
A LENDA da Lápide de esmeralda. Direção geral de Russell Mulcahy. Estados Unidos, 2006. DVD.
BRANDÃO, V.B. Laboratório de redação. São Paulo: Editora Paulinas, 2004.

Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente • Vol. XII, Nº. 15, Ano 2009 • p. 133-151

Leyre Rose Magno da Guarda

151

BRASIL, Ministério da Educação, Secretária de Educação Média e Tecnologia. Parâmetros
Curriculares Nacionais, terceiros e quarto ciclos do Ensino Fundamental. Língua Portuguesa.
Brasília: MEC, 1998.
CARDOSO, D.P.; MACHADO, S.M.; VALENÇA, A.; VIANA, A.C. Roteiro de redação. São Paulo:
Scipione, 1998.
CORTEZ, J. História Macabra. Disponível em:
<http://quadrinholatra.blogspot.com/2007_07_01_archive.html>. Acesso em: 15 mar. 2009.
EEDSTUDIOS. Adaptação da lenda: A loira do banheiro. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=NeXKEdJIF7k>. Acesso em: 09 mar. 2009.
KEY, K. Você é o cara. Disponível em: <http://www.youtube.com>. Acesso em: 09 mar. 2009.
FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F.P. Para entender o texto. Programa do Livro Texto. São Paulo: Ática,
2007.
FREIRE, P. A importância do ato de ler. São Paulo: Editora Cortez, 1999.
GERALDI, J.W. (Org.). O texto na sala de aula. São Paulo: Editora Ática, 2003.
GRANATIC, B. Técnicas básicas de redação. São Paulo: Scipione, 1999.
GUERRA, T. Adaptação do conto Tentação de Clarice Lispector. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=9jpxcIxyNy8>. Acesso em: 10 mar. 2009.
GUARDA, L.R.M. A questão da coerência em textos produzidos por alunos universitário: uma
análise. Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente, v. 11, n.12, 2008. Disponível em:
<http://sare.unianhanguera.edu.br/index.php/anuic/article/viewArticle/701>. Acesso em: 13
jun. 2009.
MASSINI-CAGLIARI, Gladis. O Texto na Alfabetização. Coesão e Coerência. Campinas: Mercado
de Letras, 2005.
NASPOLINI, A.T. Didática de Português. Tijolo por tijolo: leitura e produção escrita. São Paulo:
FTD, 1996.
REVISTA Nova Escola. São Paulo: Editora Abril, 2009. Escrever de Verdade.
SÃO PAULO. Secretária do Estado de Educação, Caderno do Gestor. 2009
______. Secretária do Estado de Educação. Proposta Curricular do Estado, 2008.
SILVA, Maria Alice S. Souza e Silva. Construindo a leitura e a escrita. São Paulo: Ática, 2003.
SOARES, Magda. Letramento. São Paulo: Editora Autêntica, 2006.
VELOSO, C. Você é linda. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=jpR0E8LMftc>.
Acesso em: 19 mar. 2009.
VIANA, A.C. (Org.). Roteiro de Redação. São Paulo: Scipione, 1998.

Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente • Vol. XII, Nº. 15, Ano 2009 • p. 133-151

