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O trabalho visa divulgar resultados parciais de uma pesquisa realizada sobre a 
aprendizagem da leitura e escrita em crianças da 5ª série da rede estadual de 
Ensino Fundamental de 8 anos. Baseia–se nos dados nacionais da Prova Brasil e 
IDEB e análise de textos de crianças que frequentam uma escola no interior do 
Paraná. Pretende demonstrar a importância do papel da mediação pedagógica do 
professor na aquisição da leitura e escrita, posteriormente apresentar soluções que 
visem à melhoria da aprendizagem. No geral foram necessárias aproximadamente 
oito aulas, desenvolveu–se a atividade contos, para cada encontro um tema, com 
modalidade diversificada no ato de redigir os textos. Por intermédio das atividades 
coletadas, foi possível observar dificuldades dos estudantes tanto para interpretar e 
consequentemente para escrever a narração. Com base na teoria investigada o 
pesquisador–universitário, em colaboração com o professor–regente, pode 
contribuir com mudanças significativas na aprendizagem dos alunos. Utiliza–se de 
referencial a Teoria Histórico Cultural e a metodologia da pesquisa–ação. Defende a 
idéia de que a aquisição dos conceitos científicos pela criança não se dá de forma 
natural e espontânea: necessita que a aprendizagem seja corretamente organizada 
pelo professor para que ocorra o desenvolvimento. Por meio desta pesquisa, o 
intuito é contribuir com a formação dos professores de Língua Portuguesa para um 
enriquecimento da práxis pedagógica. 
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Introdução 

Este texto apresenta os resultados finais de uma pesquisa desenvolvida na 
Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão - FECILCAM. Trata-se de 
um projeto de Iniciação Científica que tem como tema o papel da mediação 
pedagógica na aquisição da leitura e escrita. Realizou-se a coleta de dados e 
trabalho em conjunto com os professores, em uma escola pública estadual, situada 
na cidade de Juranda- PR.  

   

O objetivo da pesquisa foi verificar o nível de desenvolvimento das crianças que 
frequentavam a 5ª série, no que se refere à produção do gênero conto escolar 
didatizado. Para desenvolver a pesquisa foi escolhida uma turma de 5ª série, com 
aproximadamente 26 alunos, na faixa etária entre 10 a 12 anos. O colégio totaliza 
quatro 5ª séries e a professora da disciplina Língua Portuguesa era a mesma para 
as demais turmas, por isso sua ajuda na seleção da classe foi de grande relevância.  

Certo número de crianças chega até a 5ª série ou mesmo concluem o ensino médio 
sem o nível de compreensão da leitura e a escrita. Os resultados que as escolas 
vêm registrando não têm sido satisfatórios e revelam um fracasso surpreendente 
da Língua Portuguesa. Baseia-se para um diagnóstico inicial, em dados nacionais do 



IDEB, Prova Brasil e SAEB que apresentam as condições de ensino no país. Esses 
indicadores revelam as dificuldades encontradas pelos alunos tanto na produção 
escrita quanto na interpretação de textos.  

Acredita-se que o sistema de aprovação automática, existente nas escolas, 
contribui, além de outros fatores para que os estudantes concluam a escola básica, 
sem ao menos compreender as capacidades da leitura e a escrita.  

O ensino superior tem muito que contribuir para a melhoria do ensino, por meio de 
suas pesquisas de modo a criar condições favoráveis que podem ajudar a reverter 
esta situação. 

A pesquisa sustenta-se teoricamente e metodologicamente em autores como 
Gasparin (2002), Claver (2006), Pimenta (2002 e 2006), Bronckart (2003). 
Embasa-se também em especial Vigotsky e seus seguidores, que considera a 
linguagem como forma inicial de entendimento entre a criança e o adulto, mas 
gradualmente vai transformando-se em uma forma de organização da atividade 
psicológica da criança.  

  

  

Desenvolvimento da Criança e Mediação do Educador 

A palavra consiste no elemento essencial da linguagem por isso Luria (2001) 
considera que a palavra codifica toda nossa experiência acumulada pela 
humanidade, no processo de desenvolvimento histórico, menciona ações, relações, 
alia objetos em determinados sistemas, isto é, a palavra individualiza suas 
características e designa signos e sistemas de signos, historicamente construídos 
para comunicar-se, ou seja, é totalmente abstrato, não tem, relação objetal. Com 
isso ao indicar o objeto, a criança primeiro analisa, posteriormente designa como 
base na experiência concreta. O significado de novas palavras para a criança é 
constituído com o auxílio da palavra do mediador ou de um adulto, em uma ação 
conjunta, ou seja, o mais experiente transmite a experiência acumulada na história 
social. Para Vigotsky, 

  

"A aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar. A 
aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem da criança na 
escola tem uma pré-história. Por exemplo, a criança começa a estudar aritmética, 
mas já muito antes de ir à escola adquiriu determinada experiência referente à 
quantidade, encontrou já várias operações de divisão e adição complexas e 
simples." (VIGOTSKY 2001: 109).  

  

Gasparin (2002) desenvolve os conceitos de Vigotsky e explica que o autor russo 
conceitua dois níveis de desenvolvimento de uma criança, que é a zona de 
desenvolvimento potencial, resultado daquilo que ela desenvolve com ajuda de 
alguém e nível de desenvolvimento real, se consiste naquilo que a criança consegue 
desempenhar sozinha.  



Neste caso considera-se a importância do acompanhamento do educador, pois nem 
todos os estudantes se enquadram no mesmo nível de aprendizagem. A partir 
desse ponto de vista avalia-se a importância da práxis pedagógica (teoria e prática) 
para o educador, como atividade humana em busca da transformação. Por isso, 
Pimenta enfatiza que; 

  

"A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou seja, é 
o conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem se realize 
como conseqüência da atividade de ensinar. Envolve, portanto, o conhecimento do 
objeto, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a 
realidade (não aprendizagem) seja transformada, enquanto realidade social." 
(PIMENTA 2002: 83) 

  

Apóia-se na teoria histórico-cultural por acreditar que a aquisição dos conceitos 
científicos pela criança não acontece de uma maneira natural e espontânea. Faz-se 
necessário que a aprendizagem seja estabelecida pelo mediador para que ocorra 
desenvolvimento.  

O objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou pelo menos esclarecer os 
problemas da situação observada. Por isso realizou-se um trabalho em conjunto 
com os professores de Língua Portuguesa e áreas afins para o enriquecimento da 
práxis pedagógica na aquisição da leitura e a escrita. Pimenta menciona a 
importância da pesquisa-ação no campo educacional, na qual: 

  

" A pesquisa-ação tem por pressuposto que os sujeitos que nela se envolvem 
compõem um grupo com objetivos e metas comuns, interessados em um problema 
que emerge num dado contexto no qual atuam desempenhando papéis diversos: 
pesquisadores universitários e pesquisadores (professores, no caso escolar). 
Constatando o problema, o papel do pesquisador universitário consiste em ajudar o 
grupo e problematizá-lo, ou seja, situá-lo em um contexto teórico mais amplo, e 
assim possibilitar a ampliação da consciência dos envolvidos, com vistas a planejar 
as formas de transformação das ações dos sujeitos e das práticas institucionais. 
(PIMENTA 2006: 26) 

  

Defende-se o conceito que o educador utilize-se da práxis pedagógica (teoria e 
prática) em busca da transformação. Pois depende da maneira como o professor 
mediar o conto é que irá despertar na criança o gosto pela leitura.  

Pode-se ressaltar que é a linguagem letrada que transmite o conhecimento para o 
estudante atingir o conhecimento científico. Ainda que pelo conhecimento 
espontâneo o estudante não consegue organizar uma história com introdução, 
desenvolvimento e conclusão, utilizar pontuação, paragrafação, discurso direto e 
indireto, evitar ambiguidades causadas por pronomes, capacidade de operar a 
sequência narrativa entre outros. 



O gênero textual Contos desperta na criança o gosto pela leitura, desenvolve seu 
intelecto e conhecimento, trabalha com o imaginário, criatividade e estimula a 
linguagem, sem imaginação não há criatividade.  

   

  

Gêneros e Tipologias no Ensino Aprendizagem da Escrita 

Todo texto é produzido pela ação humana. Assim Bronckart (2003) salienta que a 
noção de texto consiste em toda unidade da produção de linguagem que veicula 
uma mensagem linguísticamente organizada e que tende a produzir um efeito de 
coerência sobre o destinatário, pode ser aplicada na produção de linguagem, oral 
ou escrita. 

Deste modo, contar histórias é uma atividade humana, que visa ao entretenimento 
ou à preservação de culturas passadas e pode ser praticada, no cotidiano, por 
estudantes, professores, pais, amigos, avós, etc. Ou de forma mais complexa, por 
profissionais da literatura, como autores capazes de divulgar publicamente sua 
produção.  

O conto se caracteriza como uma narrativa curta e tem como peculiaridade causar 
conflito, emoções e ações. Por exemplo, no conto A Cinderela, uma garota que 
tolerava suas irmãs "por consideração", logo depois de ter suas necessidades 
realizadas por sua fada madrinha, vai ao baile e dança somente com o Príncipe. Por 
causa do sapatinho de cristal o Príncipe encontra a moça e se casam.  

Tem-se como base A Cinderela sem a meia-noite, seria uma história sem graça. O 
conflito é que permite ao leitor-ouvinte criar expectativas. O conto tem como 
objetivo apontar uma ideia que pretende transmitir, geralmente com o intuito de 
provocar uma emoção ao leitor. Por isso Gancho (2006) define que 

  

 "O conflito é qualquer componente da história (personagens, fatos, ambiente, 
idéias, emoções) que se opõe a outro, criando uma tensão que organiza os fatos da 
história e prende a atenção do leitor. Em geral, o conflito se define pela tensão 
criada entre desejo da personagem principal (isto é, sua intenção no enredo) e 
alguma força opositora, que pode ser uma outra personagem, o ambiente, ou 
mesmo algo do universo psicológico." (GANCHO, 2006: 13)  

  

Normalmente os contos estabelecem uma estrutura muito simples e definida, na 
situação inicial ("Era uma vez...") e no final ("... e viveram felizes para sempre") 
que caracteriza o pretérito perfeito (ou presente histórico). Vale ressaltar que na 
narrativa há elementos que operam como elementos de coesão e elementos de 
ordem gramatical. 

Optou-se, após a aproximação com a turma-objeto de trabalho por avaliar a 
capacidade dos estudantes na produção de contos escolares, ou seja, didatizados.  

Tradicionalmente, a escola de educação fundamental desenvolve três "tipos" 
básicos de produção de texto: a narração, descrição e a dissertação. Autores 



contemporâneos, principalmente baseados em Bakhtin têm contestado essa 
prática, afirmando que há uma diferença fundamental entre tipologia discursiva e 
gêneros de textos. Os gêneros seriam estruturas que comportam enunciados 
relativamente estáveis e servem de modelo para concretização de textos. Os 
autores explicam que os textos produzidos precisam ter um sentido para acriança 
escrever, um destinatário.   

De qualquer maneira, o gênero conto ainda possui uma frequência de ocorrência 
em sala de aula, como modelo, principalmente, para se desenvolver a prática da 
sequência narrativa, que tem intriga seu ponto central. É comum a escola 
reproduzir contos já canonizados pela literatura universal - tratando-se nesse caso, 
de contos fantásticos da literatura infanto- juvenil, ou solicitar às crianças que 
produzam seus próprios contos, pequenas histórias a partir de experiências 
pessoais. Retirados de suas ocorrências originais, ou seja, os livros de literatura, e 
tomados como modelos em sala de aula, podemos falar em contos escolares 
didatizados. Desta forma, a escola prática a paráfrase dos contos tradicionais, 
mantendo conteúdo e forma e explorando práticas como a síntese, o resumo ou 
simplesmente a reescrita. Os estudos de didática das práticas de linguagem 
demonstram que a redação com tema livre não ajuda a desenvolver a imaginação e 
a contação de histórias é uma forma de organizar as idéias e planejar a 
escrita.                            

  

  

Metodologia 

            Para desenvolver a atividade de coleta de dados, foram necessárias oito 
aulas. Procurou-se desenvolver, com algumas adaptações, a metodologia 
diferenciada proposta por Claver (2006), que prevê algumas sugestões de 
metodologia de como o professor mediar os estudantes em sala de aula.  

Para investigar o nível de produção escrita dos estudantes. Foram analisados os 
seguintes contos: A Cinderela, A Boneca Amaldiçoada e A Mulher e a Horta. Das 
etapas propostas, foram coletadas várias atividades para observar o nível de 
compreensão escrita dos estudantes.  

Elegeu as seguintes capacidades para serem avaliadas, na produção escrita, a) 
paragrafação; b) narração de verbos no pretérito de forma coerente; c) inclusão 
das vozes dos personagens no discurso dos narradores: discurso direto e indireto; 
d) capacidade de evitar ambiguidades causadas por pronomes; e) utilização de 
sequenciadores; f) inclusão dos personagens (indefinido para mais definido); g) 
utilização de referenciadores; h) capacidade de concluir o texto com coerência a 
partir da sequência narrativa; i) capacidade de operar a sequência narrativa; j) 
capacidade de utilizar pontuação; k) capacidade de criar narrador em terceira 
pessoa. 

Na pesquisa, como metodologia de trabalho em princípio a universitária narrou-se o 
conto "A Cinderela", na qual realizou-se um paralelo entre o livro e o filme "A nova 
Cinderela". No segundo momento cada aluno narrou um conto para a turma, em 
seguida, escolhessem entre eles o conto mais significativo. A narração que teve 
maior número de votos foi "A Boneca Amaldiçoada". No terceiro conto "A Mulher e 
a Horta", a pesquisadora narrou introdução e desenvolvimento, sugerindo que os 
estudantes concluíssem com coerência o final da história. 



Ao término das narrativas, solicitou-se que os alunos redigissem o conto em uma 
folha, com mediação da universitária.  

Nos encontros com os professores trabalhou-se os seguintes tópicos; a) Mediação, 
b) As três Concepções de Linguagem, c) Os dados coletados durante a pesquisa de 
campo e sua relação com a teoria estudada 

  

Análise dos resultados 

            Os resultados dos três contos analisados no decorrer da pesquisa se 
encontram no quadro abaixo. O primeiro conto corresponde A Cinderela, o segundo 
A Boneca Amaldiçoada e o terceiro A Mulher e a Horta. Além dos critérios adotados 
para análise dos contos anteriores. Neste último analisou-se também a capacidade 
dos estudantes em concluir o texto com coerência a partir da sequência narrativa.  

   

  

1ª 
CONTO  Porcentual de capacidades das crianças 

2ª 
CONTO 

3ª 
CONTO  

1) Capacidade de criar narrador em 3ª pessoa 100% 100% 100% 

2) Capacidade de operar a sequência 
narrativa 

64% . Situação inicial 57% 94% 
96% . Complicação 43% 72% 
92% . Ações 48% 67% 
72% . Resolução 43% 44% 
76% . Situação final 43% 28% 

3) Capacidade de narrar utilizando verbos no pretérito de 
forma coerente 100% 81% 78% 
4) Capacidade de incluir vozes das  44% . Discurso Direto  43% 44% 
personagens no discurso, dos narradores: 44% 

. Discurso 
Indireto 43% 33% 

5) Capacidade de utilizar sequenciadores 48% 10% 17% 
6) Capacidade de evitar ambiguidades causas por pronomes 64% 57% 67% 
7) Capacidade de paragrafação 56% 29% 22% 
8) Capacidade de utilizar pontuação 8% 10% 11% 
9) Capacidade de introduzir personagens (indefinido para 
mais definido) 36% 24% 22% 
10) Capacidade de utilizar referenciadores 16% 10% 11% 

  

Pode-se dizer que o primeiro item do quadro acima, todos os estudantes tiveram 
aproveitamento de 100% na capacidade de criar narrador em terceira pessoa. 
Acredita-se que esse alto índice de aproveitamento deve se que, os estudantes 
dominaram a temática estabelecida. 

            No segundo item observa uma oscilação nos resultados de um conto para 
outro, pressupõe que no primeiro conto seja mais conhecido para os estudantes. A 
partir daí defende-se o conceito sobre a importância do conhecimento prévio no ato 
da escrita.  Isso porque nesse momento vários elementos entram em jogo, por 
exemplo: elementos de coesão, paragrafação pontuação dentre outros. Considera-
se o papel da mediação para um bom desenvolvimento dos educandos. 



Enquanto que no segundo conto ocorreu uma redução do aproveitamento dos 
estudantes, motivo este, que foi narrado por um colega de classe. No conto 3 a 
pesquisadora deixou para que os estudantes concluíssem com coerência a história, 
mas na oralidade narrou-se introdução e desenvolvimento ficando somente o 
desfecho da história, dando maiores possibilidades aos educandos em atender os 
pré requisitos. Fazendo com que esses índices tivessem um ligeiro aumento em 
relação ao segundo.  

            No tópico 4 menos da metade dos estudantes não foram capazes de incluir 
vozes das personagens no discurso dos narradores: discurso direto e indireto. Tal 
dificuldade em incluir as vozes dos narradores na escrita, pode ser em decorrência 
da entonação de voz do narrador.   

No item 6 pouco mais da metade dos estudantes evitaram ambiguidade causadas 
por pronomes, isso justifica a falta de clareza na escrita e interpretação.  

Enquanto que nos elementos 7 e 8 considerou-se o baixo índice de 
desenvolvimento dos estudantes em paragrafar e utilizar pontuação. Neste sentindo 
esses aspectos devem ser trabalhados, visando à melhoria dos estudantes quanto à 
forma correta da grafia da Língua Portuguesa. 

  

  

Considerações finais 

Por intermédio das pesquisas realizadas e pelos dados coletados, concluiu-se que 
as crianças realmente chegam a 5ª série com dificuldade na escrita. Esses dados 
realmente confirmam o baixo nível de aprendizagem que os estudantes vêm 
adquirindo na escola básica.  

Nota-se também que a qualidade da educação a Nível Nacional precisa avançar, 
necessariamente na matéria de Língua Portuguesa. Defende-se o conceito de que 
se os estudantes apresentam dificuldade para redigir e interpretar textos 
consequentemente encontrarão dificuldade em outras disciplinas.  

Por fim, diante das dificuldades dos alunos em narrar, evitar ambiguidades, incluir 
vozes das personagens em discurso direto e indireto, paragrafação, pontuação 
entre outros.  

Acredita-se que as pesquisas das instituições de Ensino Superior podem dar suporte 
para as transformações necessárias da Escola Básica, pois os resultados de 
avaliações nacionais somente apontam à problemática, porém não podem oferecer 
os subsídios para mudança. Os subsídios para mudança necessitam conciliar a 
teoria prática, fundamentar as ações dos professores para a melhoria da qualidade 
do ensino. 

A Iniciação Científica pode oferecer tanto a o levantamento, análise de dados como 
a intervenção no espaço escolar por meio da pesquisa-ação colaborativa. 
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abstrato, não tem, relação objetal. Com isso ao indicar o objeto, a criança primeiro analisa, 

posteriormente designa como base na experiência concreta. O significado de novas palavras 

para a criança é constituído com o auxílio da palavra do mediador ou de um adulto, em uma 

ação conjunta, ou seja, o mais experiente transmite a experiência acumulada na história 

social. Para Vigotsky, 
 

A aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar. A 

aprendizagem escolar nunca parte do zero. Toda a aprendizagem da criança na 

escola tem uma pré-história. Por exemplo, a criança começa a estudar aritmética, 

mas já muito antes de ir à escola adquiriu determinada experiência referente à 

quantidade, encontrou já várias operações de divisão e adição complexas e 

simples. (VIGOTSKY 2001, p. 109).  

 

Gasparin (2002) desenvolve os conceitos de Vigotsky e explica que o autor russo 

conceitua dois níveis de desenvolvimento de uma criança, que é a zona de desenvolvimento 

potencial, resultado daquilo que ela desenvolve com ajuda de alguém e nível de 

desenvolvimento real, se consiste naquilo que a criança consegue desempenhar sozinha.  

Neste caso considera-se a importância do acompanhamento do educador, pois nem 

todos os estudantes se enquadram no mesmo nível de aprendizagem. A partir desse ponto 

de vista avalia-se a importância da práxis pedagógica (teoria e prática) para o educador, 

como atividade humana em busca da transformação. Por isso, Pimenta enfatiza que; 

 
A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou seja, 

é o conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem se realize 

como conseqüência da atividade de ensinar. Envolve, portanto, o conhecimento 



do objeto, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a 

realidade (não aprendizagem) seja transformada, enquanto realidade social. 

(PIMENTA 2002, p.83) 

 

Apóia-se na teoria histórico-cultural por acreditar que a aquisição dos conceitos 

científicos pela criança não acontece de uma maneira natural e espontânea. Faz-se 

necessário que a aprendizagem seja estabelecida pelo mediador para que ocorra 

desenvolvimento.  

O objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou pelo menos esclarecer os 

problemas da situação observada. Por isso realizou-se um trabalho em conjunto com os 

professores de Língua Portuguesa e áreas afins para o enriquecimento da práxis pedagógica 

na aquisição da leitura e a escrita. Pimenta menciona a importância da pesquisa-ação no 

campo educacional, na qual: 

 
 A pesquisa-ação tem por pressuposto que os sujeitos que nela se envolvem 

compõem um grupo com objetivos e metas comuns, interessados em um 

problema que emerge num dado contexto no qual atuam desempenhando papéis 

diversos: pesquisadores universitários e pesquisadores (professores, no caso 

escolar). Constatando o problema, o papel do pesquisador universitário consiste 

em ajudar o grupo e problematizá-lo, ou seja, situá-lo em um contexto teórico 

mais amplo, e assim possibilitar a ampliação da consciência dos envolvidos, com 

vistas a planejar as formas de transformação das ações dos sujeitos e das práticas 

institucionais. (PIMENTA 2006, p.26) 

 

Defende-se o conceito que o educador utilize-se da práxis pedagógica (teoria e 

prática) em busca da transformação. Pois depende da maneira como o professor mediar o 

conto é que irá despertar na criança o gosto pela leitura.  

Pode-se ressaltar que é a linguagem letrada que transmite o conhecimento para o 

estudante atingir o conhecimento científico. Ainda que pelo conhecimento espontâneo o 

estudante não consegue organizar uma história com introdução, desenvolvimento e 

conclusão, utilizar pontuação, paragrafação, discurso direto e indireto, evitar ambiguidades 

causadas por pronomes, capacidade de operar a sequência narrativa entre outros. 



O gênero textual Contos desperta na criança o gosto pela leitura, desenvolve seu 

intelecto e conhecimento, trabalha com o imaginário, criatividade e estimula a linguagem, 

sem imaginação não há criatividade.  

 

Gêneros e Tipologias no Ensino Aprendizagem da Escrita 

 

Todo texto é produzido pela ação humana. Assim Bronckart (2003) salienta que a 

noção de texto consiste em toda unidade da produção de linguagem que veicula uma 

mensagem linguisticamente organizada e que tende a produzir um efeito de coerência sobre 

o destinatário, pode ser aplicada na produção de linguagem, oral ou escrita. 

Deste modo, contar histórias é uma atividade humana, que visa ao entretenimento 

ou à preservação de culturas passadas e pode ser praticada, no cotidiano, por estudantes, 

professores, pais, amigos, avós, etc. Ou de forma mais complexa, por profissionais da 

literatura, como autores capazes de divulgar publicamente sua produção.  

O conto se caracteriza como uma narrativa curta e tem como peculiaridade causar 

conflito, emoções e ações. Por exemplo, no conto A Cinderela, uma garota que tolerava 

suas irmãs “por consideração”, logo depois de ter suas necessidades realizadas por sua fada 

madrinha, vai ao baile e dança somente com o Príncipe. Por causa do sapatinho de cristal o 

Príncipe encontra a moça e se casam.  

Tem-se como base A Cinderela sem a meia-noite, seria uma história sem graça. O 

conflito é que permite ao leitor-ouvinte criar expectativas. O conto tem como objetivo 

apontar uma ideia que pretende transmitir, geralmente com o intuito de provocar uma 

emoção ao leitor. Por isso Gancho (2006) define que 

 
 O conflito é qualquer componente da história (personagens, fatos, ambiente, 

idéias, emoções) que se opõe a outro, criando uma tensão que organiza os fatos 

da história e prende a atenção do leitor. Em geral, o conflito se define pela 

tensão criada entre desejo da personagem principal (isto é, sua intenção no 

enredo) e alguma força opositora, que pode ser uma outra personagem, o 

ambiente, ou mesmo algo do universo psicológico. (GANCHO, 2006, p.13)  

 



Normalmente os contos estabelecem uma estrutura muito simples e definida, na 

situação inicial (“Era uma vez...”) e no final (“... e viveram felizes para sempre”) que 

caracteriza o pretérito perfeito (ou presente histórico). Vale ressaltar que na narrativa há 

elementos que operam como elementos de coesão e elementos de ordem gramatical. 

Optou-se, após a aproximação com a turma-objeto de trabalho por avaliar a 

capacidade dos estudantes na produção de contos escolares, ou seja, didatizados.  

Tradicionalmente, a escola de educação fundamental desenvolve três “tipos” básicos 

de produção de texto: a narração, descrição e a dissertação. Autores contemporâneos, 

principalmente baseados em Bakhtin têm contestado essa prática, afirmando que há uma 

diferença fundamental entre tipologia discursiva e gêneros de textos. Os gêneros seriam 

estruturas que comportam enunciados relativamente estáveis e servem de modelo para 

concretização de textos. Os autores explicam que os textos produzidos precisam ter um 

sentido para acriança escrever, um destinatário.   

De qualquer maneira, o gênero conto ainda possui uma frequência de ocorrência em 

sala de aula, como modelo, principalmente, para se desenvolver a prática da sequência 

narrativa, que tem intriga seu ponto central. É comum a escola reproduzir contos já 

canonizados pela literatura universal - tratando-se nesse caso, de contos fantásticos da 

literatura infanto- juvenil, ou solicitar às crianças que produzam seus próprios contos, 

pequenas histórias a partir de experiências pessoais. Retirados de suas ocorrências 

originais, ou seja, os livros de literatura, e tomados como modelos em sala de aula, 

podemos falar em contos escolares didatizados. Desta forma, a escola prática a paráfrase 

dos contos tradicionais, mantendo conteúdo e forma e explorando práticas como a síntese, o 

resumo ou simplesmente a reescrita. Os estudos de didática das práticas de linguagem 

demonstram que a redação com tema livre não ajuda a desenvolver a imaginação e a 

contação de histórias é uma forma de organizar as idéias e planejar a escrita.                            

 

Metodologia 

 

  Para desenvolver a atividade de coleta de dados, foram necessárias oito aulas. 

Procurou-se desenvolver, com algumas adaptações, a metodologia diferenciada proposta 



por Claver (2006), que prevê algumas sugestões de metodologia de como o professor 

mediar os estudantes em sala de aula.  

Para investigar o nível de produção escrita dos estudantes. Foram analisados os 

seguintes contos: A Cinderela, A Boneca Amaldiçoada e A Mulher e a Horta. Das etapas 

propostas, foram coletadas várias atividades para observar o nível de compreensão escrita 

dos estudantes.  

Elegeu as seguintes capacidades para serem avaliadas, na produção escrita, a) 

paragrafação; b) narração de verbos no pretérito de forma coerente; c) inclusão das vozes 

dos personagens no discurso dos narradores: discurso direto e indireto; d) capacidade de 

evitar ambiguidades causadas por pronomes; e) utilização de sequenciadores; f) inclusão 

dos personagens (indefinido para mais definido); g) utilização de referenciadores; h) 

capacidade de concluir o texto com coerência a partir da sequência narrativa; i) capacidade 

de operar a sequência narrativa; j) capacidade de utilizar pontuação; k) capacidade de criar 

narrador em terceira pessoa. 

Na pesquisa, como metodologia de trabalho em princípio a universitária narrou-se o 

conto "A Cinderela", na qual realizou-se um paralelo entre o livro e o filme "A nova 

Cinderela". No segundo momento cada aluno narrou um conto para a turma, em seguida, 

escolhessem entre eles o conto mais significativo. A narração que teve maior número de 

votos foi "A Boneca Amaldiçoada". No terceiro conto "A Mulher e a Horta", a 

pesquisadora narrou introdução e desenvolvimento, sugerindo que os estudantes 

concluíssem com coerência o final da história. 

Ao término das narrativas, solicitou-se que os alunos redigissem o conto em uma 

folha, com mediação da universitária.  

Nos encontros com os professores trabalhou-se os seguintes tópicos; a) Mediação, 

b) As três Concepções de Linguagem, c) Os dados coletados durante a pesquisa de campo e 

sua relação com a teoria estudada 

 

Análise dos resultados 

 

 Os resultados dos três contos analisados no decorrer da pesquisa se encontram no 

quadro abaixo. O primeiro conto corresponde A Cinderela, o segundo A Boneca 



Amaldiçoada e o terceiro A Mulher e a Horta. Além dos critérios adotados para análise dos 

contos anteriores. Neste último analisou-se também a capacidade dos estudantes em 

concluir o texto com coerência a partir da sequência narrativa.  

 

Porcentual de capacidades das crianças 
1ª 

CONTO  

2ª 

CONTO 

3ª 

CONTO  

1) Capacidade de criar narrador em 3ª pessoa 100% 100% 100% 

2) Capacidade de operar a sequência narrativa 

. Situação inicial 64% 57% 94% 

. Complicação 96% 43% 72% 

. Ações 92% 48% 67% 

. Resolução 72% 43% 44% 

. Situação final 76% 43% 28% 

3) Capacidade de narrar utilizando verbos no pretérito de forma 

coerente 100% 81% 78% 

4) Capacidade de incluir vozes das  . Discurso Direto  44% 43% 44% 

personagens no discurso, dos narradores: . Discurso Indireto 44% 43% 33% 

5) Capacidade de utilizar sequenciadores 48% 10% 17% 

6) Capacidade de evitar ambiguidades causas por pronomes 64% 57% 67% 

7) Capacidade de paragrafação 56% 29% 22% 

8) Capacidade de utilizar pontuação 8% 10% 11% 

9) Capacidade de introduzir personagens (indefinido para mais 

definido) 36% 24% 22% 

10) Capacidade de utilizar referenciadores 16% 10% 11% 

 

Pode-se dizer que o primeiro item do quadro acima, todos os estudantes tiveram 

aproveitamento de 100% na capacidade de criar narrador em terceira pessoa. Acredita-se 

que esse alto índice de aproveitamento deve se que, os estudantes dominaram a temática 

estabelecida. 

 No segundo item observa uma oscilação nos resultados de um conto para outro, 

pressupõe que no primeiro conto seja mais conhecido para os estudantes. A partir daí 

defende-se o conceito sobre a importância do conhecimento prévio no ato da escrita.  Isso 

porque nesse momento vários elementos entram em jogo, por exemplo: elementos de 

coesão, paragrafação pontuação dentre outros. Considera-se o papel da mediação para um 

bom desenvolvimento dos educandos. 



Enquanto que no segundo conto ocorreu uma redução do aproveitamento dos 

estudantes, motivo este, que foi narrado por um colega de classe. No conto 3 a pesquisadora 

deixou para que os estudantes concluíssem com coerência a história, mas na oralidade 

narrou-se introdução e desenvolvimento ficando somente o desfecho da história, dando 

maiores possibilidades aos educandos em atender os pré requisitos. Fazendo com que esses 

índices tivessem um ligeiro aumento em relação ao segundo.  

 No tópico 4 menos da metade dos estudantes não foram capazes de incluir vozes das 

personagens no discurso dos narradores: discurso direto e indireto. Tal dificuldade em 

incluir as vozes dos narradores na escrita, pode ser em decorrência da entonação de voz do 

narrador.   

No item 6 pouco mais da metade dos estudantes evitaram ambiguidade causadas por 

pronomes, isso justifica a falta de clareza na escrita e interpretação.  

Enquanto que nos elementos 7 e 8 considerou-se o baixo índice de desenvolvimento 

dos estudantes em paragrafar e utilizar pontuação. Neste sentindo esses aspectos devem ser 

trabalhados, visando à melhoria dos estudantes quanto à forma correta da grafia da Língua 

Portuguesa. 

 

Considerações finais 

 

Por intermédio das pesquisas realizadas e pelos dados coletados, concluiu-se que as 

crianças realmente chegam a 5ª série com dificuldade na escrita. Esses dados realmente 

confirmam o baixo nível de aprendizagem que os estudantes vêm adquirindo na escola 

básica.  

Nota-se também que a qualidade da educação a Nível Nacional precisa avançar, 

necessariamente na matéria de Língua Portuguesa. Defende-se o conceito de que se os 

estudantes apresentam dificuldade para redigir e interpretar textos consequentemente 

encontrarão dificuldade em outras disciplinas.  

Por fim, diante das dificuldades dos alunos em narrar, evitar ambiguidades, incluir 

vozes das personagens em discurso direto e indireto, paragrafação, pontuação entre outros.  

Acredita-se que as pesquisas das instituições de Ensino Superior podem dar suporte 

para as transformações necessárias da Escola Básica, pois os resultados de avaliações 



nacionais somente apontam à problemática, porém não podem oferecer os subsídios para 

mudança. Os subsídios para mudança necessitam conciliar a teoria prática, fundamentar as 

ações dos professores para a melhoria da qualidade do ensino. 

A Iniciação Científica pode oferecer tanto a o levantamento, análise de dados como 

a intervenção no espaço escolar por meio da pesquisa-ação colaborativa. 
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