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RESUMO 

 

Este trabalho focaliza a construção da narratividade por alunos do ensino fundamental, 

buscando identificar estratégias por eles empregadas na produção de textos narrativos 

representativos do gênero miniconto. Para tanto, tomamos por amostra quarenta textos 

produzidos por alunos do 6º e 9º anos do ensino fundamental, sendo vinte de alunos do 

6º ano (dez de escola pública e dez de escola particular) e vinte de alunos do 9º ano 

(distribuídos do mesmo modo entre o ensino público e o privado). Em linhas gerais, 

objetivamos compreender os mecanismos através dos quais os produtores constroem 

suas narrativas, bem como fornecer subsídios para análise da produção desse gênero 

textual/discursivo. Esta pesquisa assenta-se nos pressupostos da Linguística Funcional 

de vertente norte-americana, inspirada em Givón (2001), Thompson (2005), Hopper 

(1987), Bybee (2010), Traugott (2003), Martelotta (2008), Furtado da Cunha (2011), 

entre outros. Além disso, a partir do aporte teórico apresentado por Labov (1972) a 

respeito da narrativa, somado à contribuição de Batoréo (1998), observamos os 

elementos recorrentes na estrutura das narrativas em estudo: resumo, orientação, 

complicação, resolução, avaliação e coda.  Também abordamos, embora que de forma 

complementar, a noção de gênero apresentada em Marcuschi (2002). Trata-se de uma 

investigação de natureza quanti-qualitativa, com viés descritivo e analítico-

interpretativista. Na análise do corpus, consideramos as seguintes categorias: gênero 

discursivo miniconto; estrutura composicional da narrativa; informatividade (progressão 

discursiva; coerência temática e narrativa; distribuição tópico-referencial); relevo 

informativo (figura/fundo).  Ao término do trabalho, nossa hipótese inicial do melhor 

desempenho dos alunos de 9º ano em relação ao 6º e do contexto particular de ensino 

em relação ao contexto público não se confirmou, uma vez que, no estudo comparativo, 

ficou evidente que os grupos apresentam desempenho semelhante quanto à construção 

da narratividade, fazendo uso das mesmas estratégias em sua construção. 

 

Palavras-chave: Narratividade. Gênero miniconto. Linguística Funcional. Ensino 

Fundamental.  
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ABSTRACT 

 

This paper focuses on the construction of the narrative for elementary school students, 

searching to identify strategies they employed in the production of narrative texts 

representative of miniconto genre. Therefore, we take a sample forty texts produced by 

students of 6 and 9 years of basic education, twenty in the 6th year students (ten public 

school and ten private school) and twenty students in 9th grade (distributed similarly 

between public education and private). In general, we aim to understand the 

mechanisms by which producers build their narratives, as well as providing input for 

analysis of textual production of this genre. This research is based on Functional-

Linguistic assumptions of the American side, inspired by Givón (2001), Thompson 

(2005), Hopper (1987), Bybee (2010), Traugott (2003), Martelotta (2008), Furtado da 

Cunha (2011), among others. In addition, from the theoretical framework presented by 

Labov (1972) about the narrative, coupled with Batoréo contribution (1998), we 

observed the recurring elements in the structure of narratives under study: abstract, 

orientation, complication, resolution, evaluation and coda. Also approached, but that in 

a complementary way, the notion of gender presented in Marcuschi (2002). This is a 

research quantitative and qualitative, with descriptive and analytical-interpretive bias. In 

corpus analysis, we consider the following categories: gender discourse miniconto; 

compositional structure of the narrative; informativeness (discursive progression, 

thematic coherence and narrative, topical-referential distribution); informative relevance 

(figure / ground). At the end of the work, our initial hypothesis of the better 

performance of students in 9th grade, compared to 6, and the particular context of 

education in relation to the public context, not confirmed, since, in the comparative 

study revealed that the groups have similar performance as the construction of the 

narrative, making use of the same strategies in its construction. 

 

Keywords: Narrativity. Functional Linguistics. Elementary School. Genre/discourse 

flash fiction. 
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INTRODUÇÃO  

  

1. Apresentação do objeto de estudo 

 

A estrutura narrativa é uma das mais conhecidas, logo, uma das mais utilizadas, 

uma vez que, desde que começamos a falar, codificar o mundo que nos cerca, 

começamos também a ouvir e contar histórias, relatar fatos, além de outras atividades 

pertinentes à ordem do narrar.  Conforme Gardner (1994), já aos 5 anos de idade, as 

crianças possuem uma capacidade simbólica para a elaboração de histórias orais e é essa 

habilidade para a narrativa, inerente à cultura, que nos permite organizar as nossas 

vivências. Assim, nossa experiência diária e nossa experiência de acontecimentos 

humanos são organizadas principalmente sob a forma de narrativa. Desse modo é que 

criamos histórias, desculpas, mitos (BRUNER, 1991). Ainda conforme as ideias desse 

autor, narrar contribui para a estruturação da experiência humana.  

Também é através das histórias que vivemos, é através de histórias que 

pensamos, imaginamos e fazemos escolhas morais, de acordo com estruturas narrativas 

(OLIVEIRA, SEGURADO & PONTE, 1999). Logo, a habilidade de narrar, específica 

do ser humano, é parte integrante da sua competência linguística e simbólica.  

Clandinin e Connelly (1990), teóricos americanos dedicados a estudos sobre as 

narrativas, afirmam que nós somos organismos contadores de histórias, ou seja, essa 

prática é própria da nossa vida, seja na dimensão pessoal ou social. O estudo da 

narrativa, portanto, é o estudo da forma como nós, seres humanos, experienciamos o 

mundo, uma vez que tanto os professores como os alunos somos contadores de histórias 

e também personagens nas histórias dos demais e nas nossas próprias. 

Muitos estudos foram e ainda são feitos a respeito do texto narrativo. Assim 

como a Psicologia e a Antropologia, também a Sociolinguística tem se ocupado do 

estudo das narrativas. Exemplos consideráveis de tal fato estão nas pesquisas de 

William Labov e Joshua Waletzky, linguistas norte-americanos. Esses teóricos 

desenvolveram um modelo de análise que relaciona características textuais e funcionais 

de elementos constituintes da estrutura interna da narrativa. 

Para Labov (1972), a narrativa corresponde a uma forma de narrar 

acontecimentos passados, na qual a ordem das cláusulas coincide com a ordem em que 

os eventos ocorreram. Ainda segundo Labov (1972), narrativas gravitam em torno de 
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um ou mais pontos principais, que são os mais significativos para a experiência do autor 

do texto, e podem ser seccionadas em resumo, orientação, complicação, resolução, 

avaliação e coda. Tais elementos correspondem à macroestrutura proposta por Labov 

em seus estudos a respeito das narrativas. 

No presente trabalho, utilizaremos algumas noções e categorias analíticas 

relacionadas a gênero textual/discursivo, à narrativa e sua estrutura composicional, ao 

relevo informativo (figura/fundo) e à abordagem de aspectos relativos à 

informatividade, a saber, progressão discursiva, coerência temática e narrativa e 

distribuição tópico-referencial. 

Desse modo, desenvolvemos os estudos que culminaram nesta dissertação, 

voltando-nos para a construção da narratividade, por alunos matriculados em diferentes 

contextos de ensino, na busca de investigar o que está “nas entrelinhas” da confecção de 

minicontos, de uma forma geral, observando também as particularidades do contexto 

em que foram produzidos.  

 Assim sendo, propomos um estudo comparativo realizado a partir da análise de 

textos produzidos em diferentes realidades, partindo, inicialmente, de produções 

textuais representativas de séries que iniciam e finalizam o segmento de ensino 

fundamental II (6º e 9º anos). A partir do estudo da narratividade e da observação das 

estratégias empregadas na construção das narrativas, comparamos os textos que 

compõem nosso corpus, buscando respostas para nossas indagações.  

Uma vez que partimos do princípio de que todos nós, falantes/produtores de 

textos, temos internalizada uma estrutura textual própria para as narrativas, 

compreendemos que, à medida que vamos nos familiarizando com gêneros textuais 

diversos, grande parte deles de estrutura narrativa, vamos também assimilando 

esquemas mais complexos de produção textual.  

 

 

2. Justificativa para a escolha do tema 

 

O nosso interesse pela construção da narratividade surge na busca de estudar o 

modo como se dá esse processo na produção das histórias, na construção das narrativas, 

partindo da observação dessa questão em textos de alunos do ensino fundamental II, 

representativos, especificamente, da modalidade escrita. 
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Assim, a investigação desenvolvida neste estudo se justifica por fornecer 

subsídios para a análise da produção de textos narrativos escritos. A partir dessa 

observação, possibilita-se a percepção das estratégias que são empregadas na construção 

desses textos, e, assim, apontar caminhos que possam servir de sugestão na condução de 

um trabalho de produção de textos dessa natureza em sala de aula.  

Abordando a organização dessas narrativas, produzidas por alunos de 6º e 9º 

anos, séries que marcam o início e o término do ciclo fundamental II de ensino, 

buscamos, em alguma medida, contribuir para o conhecimento dos mecanismos que 

atuam em sua estruturação. 

Tendo em vista que “o homem se comunica através de textos” (TRAVAGLIA, 

1997), a compreensão dos fenômenos que envolvem a linguagem é fundamental para se 

desenvolver um trabalho reflexivo em relação à narratividade. 

 

3. Questões de pesquisa 

 

Através do estudo dessas produções, procuramos perceber se os alunos de uma e 

outra série fazem uso dos mesmos recursos, das mesmas estratégias para construir suas 

narrativas. Nesse sentido, buscamos responder as perguntas explicitadas a seguir.  

(1) Estariam os alunos do 9º ano, série que encerra o ensino fundamental II, 

empregando recursos distintos daqueles utilizados pelos do 6º ano? Que 

semelhanças e/ou diferenças poderiam ser encontradas ao observarmos a 

construção dessas narrativas?  

(2) Seria possível perceber, nos textos produzidos pelos alunos do 9º ano, evidências 

de um maior amadurecimento em relação à produção de textos de estrutura 

especificamente narrativa?  

(3) Poderíamos observar um melhor desempenho, nas produções narrativas, por 

parte dos alunos de escola particular, ou seja, a realidade social na qual o aluno 

está inserido interfere na estruturação da narrativa? 

Esta última questão surgiu porque, ampliando um pouco mais nossa 

investigação, direcionamos nosso olhar para duas realidades distintas, incluindo, no 

estudo, textos produzidos por alunos de uma escola pública, uma vez que, ao dar início 

à pesquisa, pretendíamos realizar a comparação apenas entre as produções de alunos de 

uma escola particular. 
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Desse modo, ao analisar essas produções, procuramos perceber estratégias de 

construção da narratividade semelhantes e/ou diferentes nos textos. 

 

 

4. Hipóteses 

 

Ao desenvolver esta investigação, orientamo-nos pelas seguintes hipóteses: 

(1) possivelmente, à medida que os alunos avançam nas séries de ensino, vão 

ampliando seu conhecimento com relação às estratégias de construção da 

narratividade, aprimorando assim a competência narrativa; 

(2) é possível que alunos de séries mais “avançadas” demonstrem um maior 

“preparo” em suas produções; 

(3) é provável que alunos de escola particular, por terem acesso a mais recursos 

pedagógicos, possam demonstrar também um melhor desempenho em relação a 

textos escritos do que alunos do contexto público de ensino. 

 

5. Objetivos 

 

Considerando os desafios de pesquisa e as hipóteses aqui levantadas com 

relação ao nosso objeto de estudo, traçamos como objetivos os que explicitamos a 

seguir. 

 

5.1 Geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo comparativo entre narrativas 

representativas do gênero miniconto produzidas no ensino fundamental, por alunos do 

6º e 9º anos, séries que iniciam e finalizam o referido segmento de ensino. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

Ao realizar uma análise da estrutura de textos narrativos produzidos pelo 

referido público, observando os recursos empregados nessa construção, pretendemos 
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(1) investigar se os alunos do 9º ano empregam, em seus textos, recursos diferentes 

daqueles empregados pelos alunos do 6º ano; 

(2) observar se os alunos fazem uso dos mesmos recursos e estratégias ou se é 

possível notar diferenças, considerando o contexto
1
 do qual os produtores fazem 

parte; 

(3) verificar se há um melhor desempenho por parte dos alunos de escola particular, 

ou seja, se a realidade na qual o aluno está inserido interfere na estruturação das 

narrativas. 

 

 

6. Metodologia 

 

Nesta seção, é apresentado o tipo de pesquisa utilizado na condução da presente 

dissertação, além da caracterização das escolas nas quais os minicontos foram 

produzidos. Também são apresentadas informações acerca da análise dos dados 

quantitativos e qualitativos que serviram de base para este trabalho. 

 

 

6.1 Natureza da pesquisa 

 

 No intercurso do nosso estudo, procedemos a uma pesquisa de caráter 

bibliográfico, buscando na literatura específica da nossa área de investigação, a 

Linguística Funcional de vertente norte-americana, respostas para nossas indagações. 

Para tanto, consultamos livros, teses e dissertações, abordando a mesma temática, com o 

intuito de fazer um levantamento de contribuições para este trabalho. O resultado desse 

procedimento pode ser constatado na seção em que fazemos a revisão de literatura. 

Em relação à abordagem do nosso objeto de estudo, as narrativas, esta pesquisa 

se caracteriza como quali-quantitativa, uma vez que articula as dimensões qualitativa e 

quantitativa, utilizando tabelas com quantificações importantes para a nossa análise e, 

ao mesmo tempo, analisando e descrevendo o fenômeno da narratividade. Assim sendo, 

podemos classificá-la, quanto aos objetivos, como explicativa, pois procura a 

                                                           
1 Contexto é aqui compreendido como um conjunto de circunstâncias que atuam na produção de um 

enunciado.  
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identificação de fatores que contribuem para a ocorrência dos fenômenos, aprofundando 

o conhecimento da realidade na tentativa de explicar o “porquê” dos fenômenos 

investigados.  

 

A pesquisa quantitativa lida com números, usa modelos estatísticos 

para explicar os dados, e é considerada pesquisa hard. [...]. Em 

contraste, a pesquisa qualitativa evita números, lida com 

interpretações das realidades sociais, e é considerada pesquisa soft. 

(BAUER; GASKELL, 2008, p. 22-23) 

 

 Logo, vemos como positiva essa interação entre os aspectos quantitativo e 

qualitativo em nossa pesquisa, uma vez que concordamos com Oliveira (2010, p.39), 

quando afirma que tal interação colabora para aumentar “o [...] nível de credibilidade e 

validade” da pesquisa e propicia a complementaridade entre elas.  

Nesse ponto, cabe mencionar que as pesquisas qualitativas são exploratórias. 

Nestas se pode pensar livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. Elas fazem 

emergir aspectos subjetivos e atingem motivações não explícitas, ou mesmo 

conscientes, de maneira espontânea. São usadas quando se buscam percepções e 

entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a 

interpretação (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

 

 

6.2 Contexto da pesquisa e caracterização do corpus 

   

A fim de procedermos a nossa investigação, tomamos como ponto de partida a 

coleta das produções de textos de estrutura tipicamente narrativa e, assim, iniciamos 

nosso percurso para reunir/organizar os dados que seriam utilizados no presente 

trabalho. 

Os alunos/produtores dos minicontos que formam nosso corpus estavam 

matriculados em uma escola da rede particular e em uma escola da rede pública de 

ensino, localizadas na Grande Natal/RN, e produziram essas narrativas em situação de 

sala de aula. Para a geração dos dados, foi solicitado aos alunos que escrevessem um 

texto contando uma história, com base no conhecimento prévio que possuíam acerca de 

narração. 
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 A escola particular, localizada na zona leste de Natal, atende a um total de 450 

alunos no ensino fundamental II, aproximadamente. Com alunos matriculados do ensino 

fundamental I até a 3ª série do ensino médio, funciona nos turnos matutino e vespertino.  

A outra escola está situada em Parnamirim, município localizado na zona sul da Grande 

Natal, e conta com um total aproximado de 600 alunos, matriculados nos turnos 

matutino, vespertino e noturno, em turmas de 6º a 9º ano. 

 

 

6.3 Constituição do corpus e procedimentos de coleta de dados 

 

 

Os dados aqui expostos foram obtidos a partir de amostras de textos elaborados 

em aulas de língua portuguesa, nas quais os informantes foram convidados a escrever 

textos narrativos, que, posteriormente, foram digitados tais quais foram produzidos 

pelos alunos. A partir de então, procedemos à análise dos dados, relacionando-os à 

teoria laboviana para estudo da narrativa. 

O nosso universo de informantes, conforme explicitado, é formado por alunos do 

6º e do 9º ano de uma escola pública e de uma particular, situadas na Grande Natal, os 

quais geraram quarenta textos narrativos, conforme o gênero textual/discursivo 

miniconto, sendo vinte de alunos do 6º ano (dez de escola pública e dez de escola 

particular) e vinte de alunos do 9º ano (distribuídos do mesmo modo entre o ensino 

público e o privado). 

Os minicontos que compõem nosso corpus foram produzidos primeiramente em 

sala de aula de uma escola privada e depois em sala de aula de uma escola pública. A 

partir da leitura desses textos, seria possível observar que construções linguísticas 

características das narrativas estavam sendo utilizadas, em detrimento de outras, por 

esses alunos.  

Para a coleta do material de análise, contamos com a colaboração da professora 

de Redação, na escola particular (onde as aulas de Língua Portuguesa se dividem em 

duas frentes: Português e Redação), e da professora de Português, na escola pública. 

Oralmente, as professoras solicitaram aos alunos que produzissem uma narrativa, como 

um exercício de produção textual.  
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Uma situação que ocorreu durante a coleta do material utilizado neste estudo se 

refere à produção das narrativas pelos alunos do 6º ano da escola particular. De início, a 

professora de Redação solicitou que cada um deles narrasse a história que considerou 

mais interessante durante a leitura do livro paradidático que havia sido trabalhado em 

sala de aula, As Maravilhas das Mil e Uma Noites.  

Ao realizarmos a leitura do material produzido, logo nos demos conta de que se 

tratava de narrativas recontadas e, nesse caso, os produtores haviam, naturalmente, 

“reproduzido” a estrutura prévia utilizada nos textos apresentados no paradidático lido. 

Por isso, foi realizada outra atividade de produção de textos narrativos, a partir da 

orientação de que a narrativa deveria ser criada por eles.  

Outro fato a ser mencionado, desta vez quanto às narrativas produzidas pelos 

alunos do 9º ano da escola particular, é que, ao serem convidados a escrever um texto 

narrativo, todos escolheram a fórmula dos contos de enigma, os quais se caracterizam, 

entre outros elementos, por apresentar um crime ou um mistério a ser desvendado. Por 

esse motivo, essas histórias, geralmente, apresentam a figura de um detetive ou de 

alguém que desempenha o papel de esclarecer o enigma, tornando-se um herói após 

desvendar todo o "problema".   

Assim sendo, os textos produzidos pelo referido grupo se diferenciam, de certo 

modo, daqueles produzidos pelos demais grupos (6º ano/escola particular, 6º ano/escola 

pública e 9º ano/escola pública). Essa ocorrência se deve ao fato de que, nas aulas da 

disciplina de Redação, havia sido trabalhado o texto Se eu fosse Sherlock Holmes, do 

autor Medeiros e Albuquerque, no qual há referência aos romances de Arthur Conan 

Doyle, escritor inglês que se tornou famoso em razão dos contos e romances policiais 

que escreveu – e, particularmente, à criação de uma célebre personagem, o detetive 

Sherlock Holmes, bem como seu inseparável companheiro, o médico Dr. Watson. 

Na escola pública onde ocorreu a coleta dos dados, não há um professor 

específico para a disciplina de Redação, tal como se dá na referida escola particular. 

Nesse caso, a produção dos minicontos foi realizada em uma aula de Português, também 

após breve explicação acerca da estrutura de textos narrativos.  

Portanto, nosso trabalho desenvolve um estudo a partir de quarenta textos 

narrativos, correspondentes ao gênero textual/discursivo miniconto, que serão 

analisados de modo a permitir um conhecimento detalhado de sua estrutura 

composicional e dos recursos empregados em sua construção. 
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Desta feita, foi selecionado um total de quarenta minicontos, que foram 

numerados e digitados, tal qual foram produzidos por seus escreventes, os quais não 

estão identificados. Para tal seleção, levamos em conta apenas o critério de legibilidade 

da letra, uma vez que alguns textos não apresentavam condições de leitura. Assim é que 

chegamos aos textos que formam o corpus em questão. 

 

 

6.4 Tratamento dos dados 

 

 Uma vez coletados os dados a partir dos quais desenvolvemos nosso estudo, 

procedemos à leitura e à seleção dos textos que nos serviram de base para 

desenvolvermos a análise.  

Esses textos foram transcritos e organizados por grupo, de acordo com indicação 

relacionada à série e ao contexto de ensino no qual foram produzidos, permitindo a 

nomeação dos subgrupos, conforme referenciados ao longo da seção de análise: 6PA, 

9PA / 6PU, 9PU, referindo-se, respectivamente, aos textos produzidos pelos alunos do 

sexto e nono anos da escola particular, e pelos alunos do sexto e nono anos da escola 

pública. 

Após tal procedimento, buscamos identificar, no material coletado, as categorias 

que nos propomos a analisar. Assim, procuramos perceber a forma como tais categorias 

se apresentavam nessas produções, considerando os respectivos contextos linguísticos.    

É válido ressaltar que o levantamento de hipóteses a respeito dos aspectos 

analisados esteve presente durante toda a pesquisa, desde a digitação dos textos, uma 

vez que não é possível isolar essa fase da pesquisa, se levarmos em conta o quanto o 

estudo se torna envolvente na medida em que o estamos realizando.   

Por fim, procuramos organizar e registrar a análise dos dados de modo a 

evidenciar a forma como interpretamos os resultados de nosso estudo. 
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7. Referencial teórico 

  

 A perspectiva teórica adotada no desenvolvimento desta pesquisa é a da 

Linguística Funcional, conjugada à proposta de Labov e Waletzky (1967) e de Batoréo 

(1998; 2007) sobre o estudo da narrativa.  

O Funcionalismo é uma corrente linguística que “se preocupa em estudar a 

relação entre a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos 

em que elas são usadas.” (FURTADO DA CUNHA, 2010). 

 Nesse sentido, a concepção da linguagem como um instrumento de interação 

social justifica o interesse do funcionalismo em investigar os fatos da língua além da 

estrutura gramatical. Assim, as circunstâncias discursivas que envolvem as estruturas 

linguísticas são o principal alvo dos estudos funcionalistas, uma vez que a situação 

comunicativa determina essa estrutura gramatical (FURTADO DA CUNHA; COSTA; 

CEZARIO, 2003). 

Os primeiros estudos mais representativos de tal teoria linguística datam de 

1916, com o Círculo Linguístico de Praga, encontrando-se em desenvolvimento na 

atualidade por meio de duas linhas de pensamento: a europeia e a norte-americana. Em 

nossa pesquisa, seguimos as ideias desta última no sentido de que buscamos, no estudo 

apresentado, abordar o nosso objeto de estudo, a construção da narratividade, 

considerando elementos do contexto comunicativo. 

 O interesse pela narrativa, por sua vez, remonta à antiguidade clássica, por volta 

de 335 a.C., com os estudos apresentados na Poética de Aristóteles (1992), o qual 

considerava a narrativa como uma dentre as formas de linguagem.  Estando presente em 

nosso cotidiano na heterogeneidade de textos, orais e escritos, que circulam em nossa 

sociedade, a narrativa despertou também em nós o desejo de investigar as estratégias 

que subjazem a sua construção. 

Encontramos embasamento para fundamentar nossa investigação a respeito da 

narratividade nos estudos de William Labov e Joshua Waletzky, linguistas norte-

americanos responsáveis por desenvolver um modelo de análise que relaciona 

características textuais e funcionais de elementos constituintes da estrutura interna da 

narrativa. 

 Na presente pesquisa, partimos das proposições de Labov acerca da 

macroestrutura narrativa, relacionando-as às ideias de Hanna Batoréo, uma vez que 
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ambos os autores apresentam ideias em consonância quanto à estrutura de textos de 

ordem narrativa, apesar de apresentarem nomenclatura diferenciada. 

 Os componentes da estrutura narrativa sugeridos por Labov e Waletzky (1967) e 

Labov (1972) são enfocados a partir de dois pontos de vista distintos, o formal e o 

funcional. Com relação a esse aspecto formal, Silva (2001, p. 85) o associa a “uma 

configuração discursiva marcada por padrões recorrentes e típicos tanto em nível de 

oração, quanto em nível de sequências mais amplas”; enquanto o ponto de vista 

funcional estaria relacionado a “duas funções que o discurso narrativo pode cumprir 

numa situação comunicativa: a avaliativa e a referencial.”  

 Essas duas funções apontadas por Silva (2001, p. 85) se entrelaçam nas 

narrativas, uma vez que a primeira diz respeito ao empenho do narrador em valorizar os 

feitos narrados e a segunda refere-se ao modo como as orações aparecem organizadas 

na construção do texto, atendendo à sequência temporal das ações, de forma a favorecer 

a compreensão de como se deram os fatos. 

 

 

8. Estrutura e organização do trabalho 

 

 

Esta dissertação organiza-se em três capítulos, nos quais apresentamos uma 

pesquisa desenvolvida em torno de quarenta textos de estrutura narrativa, 

representativos do gênero textual/discursivo miniconto. 

No primeiro capítulo, abordamos os fundamentos teóricos que nortearam nossa 

pesquisa, buscando apontar as ideias nas quais nos embasamos para desenvolver o 

presente estudo. 

O segundo capítulo traz um levantamento de estudos realizados a partir das 

narrativas, neles buscando caminhos que pudessem nos orientar, sedimentando nossa 

caminhada, ainda que por estradas divergentes.  

Na sequência, o terceiro capítulo, que corresponde ao núcleo deste trabalho, traz 

a “identidade” desta pesquisa, apresentando a análise dos dados, com base nas 

categorias utilizadas como foco para nosso estudo. Assim, tecemos considerações 

acerca dos resultados observados no decorrer da pesquisa, apontando nossas descobertas 
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quanto à configuração da narratividade após o estabelecimento das relações 

comparativas entre os textos estudados.  

Por fim, trazemos as considerações finais, seção na qual discorremos acerca das 

conclusões a que chegamos ao término deste estudo, sem a pretensão, no entanto, de 

esgotar as discussões que propomos acerca do tema. Dada a sua presença constante em 

nosso dia a dia, consideramos relevante e pertinente todo trabalho que se proponha a 

investigar e acrescentar novos rumos na direção do estudo das narrativas. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, apresentamos o aporte teórico-metodológico no qual nos 

embasamos para conduzir o presente trabalho. Assim é que, partindo da perspectiva 

funcional para analisar as produções que compõem nosso corpus, trazemos à discussão 

as ideias que caracterizam a linha teórica do funcionalismo, bem como sua relação com 

o cognitivismo.  

Desse modo, o capítulo está subdividido em quatro seções, a saber: 

caracterização da linguística funcional; categorias analíticas da Linguística Funcional 

utilizadas no presente trabalho; e o modelo de narrativa proposto por Labov e Waletzky 

(1967), relacionando-o à proposta de Batoréo (1998).  

Por fim, abordamos, de forma complementar, a noção de gênero 

textual/discursivo, tomando como base os estudos de Marcuschi (2002), cuja visão 

acerca de gênero é apropriada para a compreensão da escolha dos produtores pelos 

“tipos” de narrativas que encontramos em nosso corpus. 

 

 

1. A Linguística Funcional: caracterização geral e pressupostos teórico-

metodológicos 

 

 Este trabalho baseia-se nos pressupostos da Linguística Funcional, de vertente 

norte-americana, cuja preocupação está centrada no estudo da relação entre a estrutura 

gramatical das línguas e os diversos contextos comunicativos nos quais essas línguas se 

concretizam (FURTADO DA CUNHA, 2011). 

 A partir da visão funcionalista norte-americana, procuramos desenvolver nosso 

estudo, uma vez que, de acordo com essa perspectiva, os fenômenos linguísticos são 

analisados em condições reais de uso. Desse modo é que utilizamos a Linguística 

Funcional na abordagem do nosso objeto de estudo, tendo em vista que essa teoria se 

caracteriza por tomar o fenômeno linguístico como processo e produto da interação 

humana, da atividade sociocultural (THOMPSON, COUPER-KUHLEN, 2005).  
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Do funcionalismo norte-americano desenvolveram-se os estudos que, 

atualmente, são realizados sob o rótulo de Linguística Funcional Centrada no Uso, que 

identifica uma tendência funcionalista de estudo da língua também conhecida como 

linguística cognitivo-funcional (TOMASELLO, 1998). De certa forma, tal rótulo 

representa um novo nome para estudos realizados a partir dessa Teoria Baseada do Uso, 

ou Usage-Based Linguistics (BYBEE, 2010). 

Nessa perspectiva teórica, a linguagem é estudada com base nas regularidades 

apresentadas em situações reais de uso, observadas e explicadas no uso interativo da 

língua, analisando as condições discursivas em que se verifica esse uso. Ao lado da 

descrição sintática, investigam-se as circunstâncias discursivas que envolvem as 

estruturas linguísticas, seus contextos específicos de uso.  

Um estudo de caráter funcionalista enxerga a língua como uma atividade social, 

como um trabalho empreendido pelos falantes nativos em conjunto, sendo uma 

atividade por meio da qual eles constroem a identidade cultural de sua comunidade 

linguística. 

Assim sendo, o surgimento de diversas formas de narrar, dando origem a tantos 

gêneros textuais/discursivos relacionados à ordem do narrar, resulta das práticas 

discursivas que, por sua vez, têm sua origem em um exercício constante de 

simbolização do mundo. A partir dessa observação, pode-se dizer que tal fato evidencia 

a importância que assume a narrativa como forma de codificar nossas experiências; daí 

a relevância do presente estudo. 

Um dos vários pontos comuns que caracterizam e unem as diversas correntes 

funcionalistas é a relação entre cognição e linguagem. Partimos da visão funcionalista 

da linguagem, segundo a qual os falantes de uma língua estão no centro da construção 

do significado.  

Tomasello (2003) apresenta uma proposta funcionalista que aborda assuntos, tais 

como gramaticalização e repertório narrativo, na investigação dos processos de 

aquisição e desenvolvimento da linguagem simbólica. Acerca da “teoria da aquisição da 

linguagem baseada no uso” ou “linguística cognitivo-funcional”, esse autor enfatiza os 

aspectos biológicos e sócio-pragmáticos que atuam nos processos de aquisição e 

desenvolvimento das competências linguísticas.  

Tal teoria parte da hipótese central de que a aquisição e o desenvolvimento de 

competências linguísticas humanas são processos sociobiológicos que envolvem 
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habilidades sociocognitivas humanas de compreensão e compartilhamento de 

intencionalidade, além da participação em atividades sociocomunicativas, 

historicamente estabelecidas, com indivíduos humanos linguística e simbolicamente 

competentes. 

Assim sendo, em uma abordagem funcionalista da linguagem, ao mesmo tempo 

em que se processa a atividade de descrição sintática, também se torna fundamental, 

para esta teoria, investigar as situações discursivas que envolvem as estruturas 

linguísticas, como também os contextos específicos de uso de tais estruturas.  

Portanto, de acordo com a teoria funcionalista, a estrutura gramatical depende do 

uso que se faz da língua. Em outras palavras, a estrutura é motivada pela situação 

comunicativa, sendo, por isso, uma variável dependente, pois o uso da língua, ao longo 

do tempo, é que dá forma ao sistema. 

Uma vez que, ao analisar a produção textual de alunos de duas realidades 

distintas, procuramos reconhecer comparativamente a forma como as narrativas vão 

sendo construídas, buscamos nessa teoria linguística a explicação para as escolhas feitas 

pelos produtores dos textos. Assim é que, para nós, a seleção dos recursos empregados 

durante a construção dos textos deve ser justificada com base na situação comunicativa, 

envolvendo interlocutores, seus propósitos e o contexto, pois, nesses elementos, 

conforme afirmam os funcionalistas, é que se busca a motivação para os fatos da língua.     

Segundo Neves (2004, p.1), 

  

Caracterizar o funcionalismo é uma tarefa difícil, já que os rótulos que 

se conferem aos estudos ditos “funcionalistas” mais representativos 

geralmente se ligam diretamente aos nomes dos estudiosos que os 

desenvolveram, não a características definidoras da corrente teórica 

em que eles se colocam. Prideaux (1994) afirma que provavelmente 

existem tantas versões do funcionalismo quantos lingüistas que se 

chamam funcionalistas, denominação que abrange desde os que 

simplesmente rejeitaram o formalismo até os que criam uma teoria. A 

verdade é que, dentro do que vem sendo denominado – ou 

autodenominado – “funcionalismo”, existem modelos muito 

diferentes.  
 

Os trabalhos funcionalistas estão assentados na concepção de que a língua é um 

instrumento de interação social, reforçando ideia já expressa anteriormente, cabendo ao 

linguista a tarefa de investigar o modo como os falantes se comunicam pela língua. 

Portanto, trabalhos com base nessa perspectiva estão fundamentados na ideia de que a 

estrutura linguística não pode ser descrita satisfatoriamente sem a consideração do 
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evento comunicativo. Por isso, consideramos, em nosso estudo dados obtidos a partir de 

amostras de textos escritos em aulas de língua portuguesa, nas quais os escreventes 

produziram textos narrativos do gênero textual/discursivo miniconto.  

Desse modo, o fato de o funcionalista estudar a língua na interação social acaba 

levando-o, de certa forma, a rejeitar a autonomia da língua em face ao discurso. Em 

relação a essa ideia de rejeição de uma autonomia da língua, Neves (2004) cita os 

funcionalistas Givón (1995) e Nichols (1984), os quais advogam a ideia de que a 

compreensão satisfatória do mecanismo gramatical depende da consideração de fatores 

como cognição, comunicação, processamento mental, interação social, cultura, mudança 

e variação, aquisição e evolução.  

A gramática funcional, percebida como “uma teoria da organização gramatical 

das línguas naturais que procura integrar-se em uma teoria global da interação social” 

(NEVES, 2004, p. 15), segundo aqueles autores, não só se ocupa da análise da estrutura 

interna da língua, mas também, sobretudo, da análise da situação comunicativa, a qual 

abrange o propósito do evento de fala, os participantes desse evento e o contexto 

discursivo. A tarefa essencial de uma gramática funcional é, de acordo com Beaugrande 

(1993, cap. III. apud  NEVES, 2004, p. 3), “fazer correlações ricas entre forma e 

significado dentro do contexto global do discurso”.  

De acordo com o Funcionalismo, o termo função, em geral, é empregado na 

acepção de papel que uma entidade linguística exerce no processo comunicativo, ideia a 

partir da qual se infere a noção de “código linguístico”. Grande parte dos autores da 

Escola Linguística de Praga empregou o termo no sentido de “tarefas” ou de 

“propósito”. Desse modo, a linguagem desempenha uma série de tarefas ou serve a uma 

série de propósitos aos seres humanos. 

Conforme afirmam Furtado da Cunha et al (2003), o funcionalismo linguístico 

contemporâneo difere, em alguns aspectos, das abordagens formalistas, uma vez que a 

linguagem é concebida como instrumento de interação social. Essa divergência também 

se deve ao fato de o foco da investigação dessa abordagem teórica se concentrar no 

contexto discursivo, visto como principal motivação para os fatos da língua, indo além 

da estrutura gramatical. De acordo com o que expõem esses autores, existe uma relação 

de interdependência entre os domínios da sintaxe, da semântica e da pragmática, uma 

vez que cabe investigar as circunstâncias discursivas que envolvem as estruturas e seus 

contextos específicos de uso, ao mesmo tempo em que se realiza a descrição sintática.  
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Por esse motivo, ao mesmo tempo em que estudamos a estrutura narrativa, 

conforme se apresenta em nosso corpus, buscamos respostas para as escolhas feitas  

pelos escreventes, quando da construção da narratividade, no contexto discursivo. 

Assim, conduzimos a análise dos dados com base na teoria funcionalista. 

Ao analisar a produção textual de alunos de duas realidades distintas, 

procuramos reconhecer comparativamente a forma como as narrativas vão sendo 

construídas, buscando, nos contextos de uso das estruturas narrativas, a explicação para 

as escolhas feitas pelos produtores dos textos, realizando-a à luz da teoria funcionalista. 

Assim, compreendemos que a seleção dos recursos empregados durante a construção 

dos textos deve ser justificada com base na situação comunicativa, envolvendo 

interlocutores, seus propósitos e o contexto, pois nesses elementos, conforme afirmam 

os funcionalistas, é que se busca a motivação para os fatos da língua.     

 

 

2. Categorias analíticas da linguística funcional utilizadas neste trabalho 

 

Entre os principais temas funcionalistas abordados atualmente encontram-se os 

estudos envolvendo a gramaticalização, a relação entre gramática e cognição, a 

prototipia, a iconicidade, o embate de forças e o conflito de motivações na determinação 

da gramática, a pragmática na gramática, além das implicações que existem nas relações 

entre discurso e gramática (NEVES, 2006). Nesse sentido, elencamos algumas 

categorias observadas nas narrativas em geral, a fim de promover uma análise à luz de 

um olhar funcionalista. 

Partindo dessa compreensão, investigamos as produções de alunos do ensino 

fundamental, de realidades distintas, especificamente no tocante ao uso das seguintes 

categorias de análise: informatividade (progressão discursiva; coerência temática e 

narrativa; distribuição tópico-referencial) e relevo informativo (figura/fundo). Através 

da observação dessas categorias nos textos, buscamos evidenciar regularidades e/ou 

pontos divergentes nos textos que compõem o corpus. 

Dessa forma, nossa análise recai sobre as diferentes estratégias usadas na 

construção da narratividade, em textos produzidos por alunos matriculados em escola da 

rede privada e escola da rede pública, sob a perspectiva da teoria funcionalista, 

alinhando nosso estudo à tendência que analisa a relação entre linguagem e sociedade. 
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2.1 Informatividade 

 

A informatividade, que corresponde a um dos elementos organizadores do 

texto/discurso, refere-se ao conteúdo que os interlocutores compartilham, na interação. 

Do ponto de vista cognitivo e pragmático, ao comunicar-se, uma pessoa o faz para 

informar algo ao interlocutor. Essa informação que pretende compartilhar pode estar 

relacionada ao mundo externo, ao seu próprio mundo interior, ou a algum tipo de 

manipulação que o falante/escrevente pode exercer sobre seu interlocutor. 

Furtado da Cunha et al. (2013, p. 19) afirmam que  

 

A noção de informatividade refere-se ao conteúdo informacional que 

os interlocutores compartilham, ou supõem compartilhar, no momento 

da interação verbal. Isso porque, tanto do ponto de vista cognitivo 

como pragmático e interpessoal, um indivíduo comunica-se com outro 

para informar-lhe alguma coisa acerca do mundo externo ou de seu 

mundo interior, esperando provocar alguma alteração no 

conhecimento e/ou atitudes e ações do interlocutor.  

 

Desse modo, a informatividade determina a seleção das informações que irão 

compor o texto, bem como influencia a forma como o produtor organizará essas 

informações, de modo que o leitor do texto possa compreender a mensagem com maior 

ou menor facilidade. 

Prince (1981, p.235) traz a noção de conhecimento partilhado, ao dizer que “o 

falante assume que o ouvinte conhece, admite ou pode inferir algo particular (sem estar 

necessariamente pensando nisso)”, organizando, ainda, as informações apresentadas 

pelos produtores de textos em três grupos: novas, evocadas e inferíveis. 

Em Furtado da Cunha et al (2003), temos que, ao ser introduzido pela primeira 

vez no discurso, um referente é classificado como novo, sendo novo-em-folha se é 

completamente novo. É considerado como disponível, se já está na mente do ouvinte no 

caso de ser um referente único em um determinado contexto. Porém, no caso de o 

referente já ter sido empregado no texto, é chamado de evocado ou velho, como também 

ocorre se esse referente está disponível na situação comunicativa. Para ser considerado 

inferível, o referente precisa ser identificado através de outras informações dadas no 

texto, por meio de um processo de inferência.  

 A fim de ilustrar essa categoria, recorremos ao excerto a seguir:  
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(1) “Em uma casa muito antiga moravam dois irmãos Luic o mais velho, o mai 

novo Fernando e o mordomo. E depois da morte de seus pais continuaram 

morando lá, e a herança seria dividida entre os irmãos e uma pequena parte 

para o mordomo que já trabalhava para a mesma família a muitos anos.” (9PA) 

 

 No recorte apresentado, o produtor do texto traz informações consideradas 

importantes para que o leitor compreenda os fatos narrados. Ao informar a respeito da 

divisão da herança, após a morte “dos pais” dos personagens Luic e Fernando, 

acrescenta que o mordomo também foi beneficiado, juntando a tal informação à de que 

esse profissional “já trabalhava para a mesma família a muitos anos.”  

 A informatividade designa a possibilidade de uma informação ser esperada ou 

não esperada pelo leitor/ouvinte, previsível ou não previsível para os receptores do 

texto. Assim, no trecho transcrito, a informação quanto ao tempo que o mordomo servia 

àquela família parece ser necessária para justificar aos leitores o motivo pelo qual esse 

personagem veio a receber parte da herança. 

De acordo com Chafe (1976), aquela informação que o falante/escritor considera 

ser de conhecimento de seu interlocutor corresponde a uma “informação velha” ou 

dada. Enquanto isso, a “informação nova” está relacionada ao conhecimento que, na 

concepção do falante/escritor, não faz parte do universo de seu interlocutor, sendo, 

portanto, uma novidade em seu texto/discurso. 

 

 

2.1.1 Progressão discursiva 

 

A progressão discursiva diz respeito à introdução e retomada de referentes 

textuais, por meio de diversas estratégias que garantem o encadeamento dos termos, e, 

consequentemente, das ideias apresentadas no texto. Assim sendo, observamos que, no 

excerto apresentado, o produtor compromete a progressão discursiva na medida em que 

não mantém o encadeamento das ideias apresentadas em: 1º) “fui la no fundo do rio e 

pegei um Baiacu bem Grandão mas depois eu pegei um Pirarocú,” e 2º) “amanhã e o 

dia que jamas Aconteceu o interro de um amigo, que morreu atacado por um tubarão 

muito grande.” 
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Assim sendo, a construção de um texto pressupõe a sucessão de seus segmentos 

numa progressão constante, de modo a garantir a compreensão do leitor quanto ao seu 

conteúdo. Desse modo, cada segmento que o constitui deve ir acrescentando 

informações novas aos enunciados anteriores, por meio de mecanismos linguísticos que 

encaminham/orientam a leitura, atribuindo “fluidez” ao texto. De igual modo, a 

retomada adequada de itens já apresentados também faz parte dos recursos que auxiliam 

a progressão discursiva.  

Logo, faz sentido uma ideia, apropriada a essa noção de progressão discursiva, 

que associa a palavra “texto” à palavra tecido, uma vez que ambas possuem a mesma 

origem. Tal associação torna possível a compreensão de que os vocábulos, as frases, os 

enunciados que formam o texto devem estar entrelaçados, de forma harmônica, na 

composição de um todo significativo. 

 É possível observar tal fenômeno neste trecho: 

 

(2) “(a) - Olá meu nome Zézinho eu moro na Africa e surfo muito, um dia eu 

tava surfando e apareceu uma coisa imensa no mar mas continuei. No outro dia 

apareceu na TV que um surfista desapareceu e apareceu na margem da praia 

cheio de mordida e sem os braços e sem as pernas, mas continuei surfando. (b) 

No outro dia eu fui pescar no barco do meu pai, fui la no fundo do rio e pegei 

um Baiacu bem Grandão mas depois eu pegei um Pirarocú, amanhã e o dia que 

jamas Aconteceu o interro de um amigo, que morreu atacado por um tubarão 

muito grande. No outro dia eu fui no interro de pois eu fui tomar banho com o 

sabonete melhor do mundo O protex, Depois eu peguei minha prancha pra 

viajar para o Avai e pegar uma onda gigante e falei e fiz, mas se eu cai eu me 

ferro e depois de 1 semana eu voutei pra casa.” (6PA) 

 

O que se pode perceber, através da observação dessa amostra, é que em (a) a 

progressão discursiva se dá de forma satisfatória, sem comprometer o entendimento dos 

leitores quanto à sequência dos fatos apresentados. No entanto, em (b), ao dar 

prosseguimento à sua narrativa, o produtor vai, aos poucos, “se perdendo” em relação 

aos fatos narrados, ou melhor dizendo, em relação à forma de narrar os fatos. Estes são 

apresentados em construções linguísticas truncadas, como em: “mas depois eu pegei um 

Pirarocú, amanhã e o dia que jamas Aconteceu o interro de um amigo”.  
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2.1.2 Coerência temática e narrativa 

 

À relação que se estabelece entre as partes de um texto, responsável pela 

formação de uma unidade de sentido, atribui-se o nome de coerência. Assim sendo, em 

relação às narrativas, esse aspecto se constrói na medida em que se respeitam as 

implicações lógicas existentes entre as partes que as constituem. 

A coerência diz respeito à construção do sentido textual, seja na perspectiva da 

produção, seja na da recepção linguística pelos interlocutores envolvidos na situação 

comunicativa. Trata-se, portanto, da possibilidade, e mesmo da necessidade, de 

atribuição de sentido às produções textuais, condição básica para que essas produções 

sejam entendidas e assumidas como tais. Desse modo, a coerência corresponde a 

uma propriedade articulada no âmbito da situação comunicativa, levando-se em conta os 

domínios linguístico e extralinguístico para se chegar a essa articulação. 

A coerência narrativa diz respeito àquela que observamos ao longo de uma 

sequência de fatos narrados, os quais não podem estar em contradição uns com os 

outros. Segundo Koch (1997, p. 41), a coerência “diz respeito ao modo como os 

elementos subjacentes à superfície textual vêm a constituir, na mente dos interlocutores, 

uma configuração veiculadora de sentidos.”  

Koch (1997) define ainda a coerência como princípio de interpretabilidade e 

compreensão do texto. Tem a ver com a continuidade de sentidos, que resulta da 

conexão conceitual-cognitiva entre os elementos textuais. Essa conexão não é apenas do 

tipo lógico, mas depende também de fatores socioculturais diversos e deve ser vista 

como fruto de processos cognitivos e de fatores interpessoais.  

Observemos a coerência no trecho de narrativa apresentado abaixo: 

 

(3)“- Quando Eu fui surfa eu peguei uma onda com um tubarão atrás de mim so 

que um goufinho me ajudou mas o tubarão matou ele e continuei Na onda mas o 

tubarão tentou  me atacar mas eu dei umchute Nele e ele dismaiou. Quando eu 

estava saindo do mar ele estava morto Na margem sem a barbatana, No outro 

dia eu fiquei com trauma dele me atacar mas fui sufar, quando eu peguei a onda 

ele pulo e Arranco minha cabeça e eu morri!” (6PA) 
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Percebe-se que a coerência, na amostra em questão, fica comprometida no 

momento em que o produtor informa que, após o chute dado por ele no tubarão, este 

desmaiou. No período seguinte, acrescenta que, quando estava saindo do mar, o tubarão 

estava morto, na margem. E prossegue informando que, no dia seguinte, foi surfar e, ao 

pegar a onda, não somente foi atacado pelo tubarão, como teve sua cabeça arrancada 

pelo animal e morreu: “ele pulo e Arranco minha cabeça e eu morri!”. 

 

 

2.1.3 Distribuição tópico-referencial 

 

Segundo Koch e Marcuschi (1998), a progressão referencial se dá com base 

numa complexa relação, estabelecida no discurso, entre linguagem, mundo e 

pensamento. Assim, os referentes não são tomados como entidades estáveis, mas como 

objetos de discurso. 

A progressão referencial parte do pressuposto de que, no entendimento da 

relação entre a linguagem e o mundo, a referenciação é uma atividade discursiva 

(MONDADA, 2003; KOCH, 2004, 2006; MARCUSCHI, 2002, 2006), pois língua e 

linguagem são vistas como não-referenciais, ou seja, na relação entre palavras e coisas, 

há uma instabilidade resultante da ação dos sujeitos em determinados contextos 

interacionais. Em outras palavras, a forma como os sujeitos categorizam o mundo está 

relacionada às suas formas de percepção e reação (MARCUSCHI, 2007). 

Diferentes estratégias de referenciação são fundamentais para a manutenção da 

progressão referencial e tópica na estrutura de um texto. Algumas dessas estratégias 

podem ser observadas nesta amostra: 

 

(4) “[...] Na minha conversa com a senhorita Lionel ela parecia muito nervosa, 

pois sabia por que havia sido chamada, inicialmente procurei acalmá-la para 

então conversarmos.  A senhorita Lionel me falou que foi chamada para a sala 

do reitor por um pequeno erro que houve em sua matrícula, nada muito grave, 

mas oque mais me chamou atenção foi que de acordo com a senhorita antes de 

entrar na sala do reitor ela havia ouvido uma briga entre a vítima e seu irmão 

Marco Grogan, o vice diretor da universidade, depois de conversar com a 
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senhorita ela me fez uma última pergunta que era o porque de eu estar ali e não 

na cena do crime [...]” (9PA) 

 

Percebe-se que o produtor, ao referir-se à senhorita Lionel, o faz empregando o 

termo senhorita repetidas vezes, bem como empregando os pronomes ela e la em 

substituição ao termo referido anteriormente. Também faz a retomada do termo através 

de referência não explícita, ao omitir o sujeito em construções como “havia sido 

chamada” e “foi chamada para a sala do reitor”.   

Desse modo, percebemos que um referente, a senhorita Lionel, é apresentado no 

texto e depois reaparece, por meio de várias estratégias que contribuem para a 

progressão textual (senhorita, ela, -la). Assim sendo, o encadeamento dos termos 

relacionados entre si garante a compreensão do todo.   

 

 

2.2 Relevo informativo (figura/fundo) 

 

O relevo informativo corresponde a um aspecto que está diretamente relacionado 

ao fluxo de informação do texto, sendo representado pelo par figura (linha principal do 

enunciado) e fundo (porção adicional), conforme apresentado por Givón (1990).  

Para Travaglia (2006), o relevo é definido como o grau de saliência de certos 

elementos no desenvolvimento dos tópicos discursivos de um texto e pode ser do tipo 

contraste entre figura e fundo. Uma vez que os textos se apresentam em diversos planos 

discursivos, as informações centrais se diferenciam das periféricas e equivalem à 

distinção entre as dimensões figura e fundo. 

Vale salientar que, no estudo das narrativas, a categoria plano foi utilizada 

inicialmente na busca de identificar a oposição entre as sequências de movimento 

(figura) e as sequências estáticas (fundo). A exemplo disso, Hopper (1979) distingue os 

eventos dinâmicos, responsáveis pela progressão sequencial do enredo, daquelas 

situações que se caracterizam pelos comentários do narrador.  Assim, estabelece a 

relação entre figura, isto é, os eventos dinâmicos, e fundo, ou seja, os eventos estáticos. 

Silva (2000) informa que as dimensões de figura e fundo, observadas na noção 

de plano desenvolvida primeiramente pela psicologia gestaltista, possuem um 

fundamento cognitivo, uma vez que as entidades que aparecem em primeiro plano (com 
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maior grau de saliência) são, em decorrência disso, percebidas com mais facilidade do 

que aquelas que se encontram fora de destaque. Assim, identificamos mais prontamente 

as entidades que se apresentam em primeiro plano, como figuras bem-recortadas e 

focalizadas, em oposição a tudo o mais, que passa a ser percebido contrastivamente 

como em plano de fundo. 

Essa ideia nos leva à conclusão de que, apesar do fato de esses conceitos não 

estarem restritos apenas ao domínio da narrativa, a abordagem dessa categoria em nosso 

trabalho é significante em um estudo desenvolvido a partir de textos com estrutura 

narrativa. 

O contraste entre figura e fundo pode ser observado no trecho a seguir: 

 

(5) “Era uma vez uma princesa que não sabia que era uma princesa, o pai dela 

era um principe e ele já tinha falecido, a mãe da princesa não contou a princesa 

sobre ela e seu pai. 

Certo dia a rainha (avó da princesa) convidou a sua neta (princesa Mia) para 

tomar um chá em seu castelo, e a Rainha inssistio muito para que Mia 

aceitace o cargo de Princesa de Genovia” (6PU) 

 

 Na amostra apresentada, percebemos que os trechos em negrito representam as 

informações que podemos associar à ideia de figura, por serem as informações 

principais em relação à narrativa que está sendo apresentada. Enquanto isso, os demais 

trechos representam o fundo no qual as ações principais se desenrolam, são informações 

complementares que servem para compor “o cenário”, para explicar a situação 

comunicativa, ajudando o leitor a construir o sentido global do texto.   

 

 

3. Estrutura da narrativa 

 

 Nesta seção, apresentamos os fundamentos a partir dos quais Labov (1967) e 

Batoréo (1991) embasaram seus estudos acerca das narrativas. Em suas pesquisas, 

Labov e Waletzky (1967) demonstraram que o esforço para compreender uma narrativa 

é responsável por uma estrutura formal, particularmente na definição de narrativa como 

a escolha de uma técnica linguística específica para reportar eventos passados.  
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Segundo esses autores, a narrativa é o protótipo, talvez o único exemplo de um 

evento de fala bem formado, com um começo, um meio e um fim, e pode ser definida 

como “um método de recapitulação de experiências passadas, combinando uma 

sequência verbal de orações a uma sequência de eventos que ocorreram efetivamente” 

(1967, p.20). 

Ao produzir textos, o escritor/escrevente
2
 constrói sentidos, conjuntamente, 

numa atividade de simbolização do mundo.  Nessa atividade constante de produção 

textual e, portanto, de simbolização do mundo, destaca-se a estrutura narrativa, uma das 

mais conhecidas e utilizadas pelos falantes, uma vez que está presente em nosso 

cotidiano desde a infância, quando aprendemos a falar e a fazer uso dessa estrutura nas 

mais variadas situações de comunicação. 

Portanto, julgamos também necessário apresentar, brevemente, ideias 

relacionadas à estrutura da narrativa proposta por Labov (1972), uma vez que, ao 

estudarmos a construção de textos que seguem especificamente tal padrão, partimos da 

perspectiva de narrativa laboviana.   

Ao desenvolver métodos de trabalho na condução de suas pesquisas de 1966 e 

1968, no campo sociolinguístico, William Labov e Joshua Waletzky deram início aos 

estudos em relação às narrativas. Na tentativa de compreender tanto quanto podiam a 

estrutura de narrativas de experiências pessoais, bem como a forma como tais narrativas 

eram introduzidas nas conversas do dia a dia, Labov e Waletzky (1967) apresentaram 

uma estrutura que poderia ser relacionada às narrativas em geral. 

O modelo proposto por Labov e Waletzky (1967), conhecido como a 

macroestrutura laboviana, organiza a narrativa em seis elementos: resumo, orientação, 

complicação, avaliação, resolução e coda. O resumo, de caráter facultativo, é uma 

introdução do texto que, em geral, traz os principais pontos que serão apresentados 

durante a construção da narrativa. A orientação dá informações sobre tempo, pessoas, 

lugares e situação, necessárias para a compreensão dos eventos narrados. A 

complicação é basicamente o conteúdo da narrativa e descreve os fatos ocorridos. A 

avaliação, que geralmente faz uma interrupção da narrativa propriamente dita, revela a 

                                                           
2 O escritor é aquele que trabalha a sua palavra e absorve-se funcionalmente nesse trabalho. Ele tem 

finalidade estética, postula o belo, o alargamento da realidade através do encantamento, da arte literária. 

Já o escrevente é um profissional que não postula um fim estético com seu discurso (quer, por exemplo: 

testemunhar, explicar, ensinar, catequizar). Para esse profissional, a palavra não é um fim em si mesma, 

mas apenas um meio na consecução de outros objetivos. 
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atitude do narrador frente à narrativa. A resolução (ou desfecho), em geral, é a solução 

para o conflito da narrativa. E, finalmente, a coda, também facultativa (como o resumo), 

encerra a narrativa, retornando os leitores/ouvintes ao momento da enunciação. 

Essa estrutura, desenvolvida inicialmente para análise de narrativas orais de 

experiência pessoal, mostrou-se útil na abordagem de diversos gêneros 

textuais/discursivos relacionados às narrativas, de contos tradicionais a histórias banais 

da vida diária, entre outras, evidenciando que textos narrativos são formas privilegiadas 

do discurso.   

Segundo Vieira (2001), Labov e Waletzky definem uma narrativa mínima como 

“uma sequência de duas proposições narrativas restritas, temporalmente ordenadas, de 

maneira que uma mudança em sua ordem resultará na mudança na sequência temporal 

da interpretação semântica original” (p. 27). 

Ainda em Vieira (2001, p. 603), que apresenta uma revisão das principais teorias 

responsáveis pela elaboração do conceito de estrutura narrativa, encontramos a ressalva 

de que  

 

autores empenhados em construir o conceito de estrutura narrativa 

buscaram o que se poderia chamar de esqueleto do enunciado 

narrativo. Eles procuraram reduzir a narrativa a sua forma mais 

simples e elementar, encontrando, assim, uma estrutura básica que 

revela a forma geral dos enunciados narrativos. 

 

Para esse autor, se fosse possível fazer uma síntese dos estudos realizados, 

poderíamos chegar a dois princípios essenciais para se considerar a existência da 

narrativa: 1) uma relação cronológica e lógica entre os eventos e as ações dos atores; e, 

2) que os eventos tenham uma organização macroproposicional. Na verdade, este 

segundo requisito é uma consequência do primeiro, pois a estrutura macroproposicional 

da narrativa, tal como vista por Vieira (2001), implica um ordenamento sequencial dos 

eventos segundo uma lógica própria do enunciado narrativo. 

Segundo o esquema proposto por Labov e Waletzky (1967), a narrativa, além de 

uma dimensão cronológico-sequencial que ordena os elementos um após outro, 

compreende também uma dimensão figuracional, na forma de uma macroestrutura 

semântica, na qual é a "figura" que ordena os elementos um ao lado do outro. Dessa 

forma, a narrativa apresenta uma superestrutura textual composta das macroproposições 

de orientação, complicação, ação ou avaliação, resolução, conclusão ou moral, dentro 
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das quais se agrupam as proposições, estas as menores unidades da narrativa. As 

proposições são as sentenças, frases ou subfrases que compõem o texto, podendo, 

conforme suas características, ser divididas em uma dessas categorias ou 

macroproposições. Labov e Waletzky (1967) definem uma narrativa mínima como 

"uma sequência de duas proposições narrativas restritas, temporalmente ordenadas, de 

maneira que uma mudança em sua ordem resultará na mudança na seqüência temporal 

da interpretação semântica original" (p. 27). 

Batoréo (2007), em trabalho que estuda o enquadramento cognitivo para as 

narrativas, afirma que estudar a narrativa significa não se limitar às características 

tipológicas do discurso narrativo, mas abranger a globalidade dos contextos narrativos 

que são determinantes para a análise da construção das próprias histórias. 

Concordamos com essa ideia, no sentido de que buscamos encontrar, em relação 

à estruturação das narrativas que analisamos, explicações que vão além da observação 

das caraterísticas próprias de uma narrativa. 

Abordando a questão da competência narrativa, Batoréo (1998) a define como 

um tipo especial de competência interativa, cuja aquisição se dá em um determinado 

meio cultural, no contexto social do dia a dia, que visa à construção coerente de uma 

história, isto é, de um texto. Conforme apresenta a autora, estudar tal capacidade 

significa levar em conta tanto os fatores de caráter textual, ou seja, linguístico, 

envolvidos na construção do discurso, como também os fatores de caráter cognitivo e 

social, que determinam o processo da sua produção, entre os quais estão a idade, a 

classe social a que pertence o falante/produtor, a identidade cultural do seu meio, etc.  

Desse modo, contar uma história significa obedecer à sua estrutura interna, 

conforme afirma Batoréo (2007), apontando a existência do que ela denomina de uma 

gramática das histórias, subjacente ao processo de narração, cujos estudos apresentariam 

dois objetivos principais, sendo um de caráter descritivo e outro de caráter cognitivo. O 

objetivo descritivo estaria relacionado à ideia da construção de uma gramática universal 

das histórias, tão sistemática quanto a gramática de frase, enquanto o objetivo de caráter 

cognitivo teria o intuito de validar os esquemas das histórias considerados como fios 

condutores no reconhecimento feito pelos ouvintes no processamento das narrativas.  

Assim, de acordo com Batoréo (2007), a existência de tal gramática seria 

indispensável para provar que uma narrativa é mais do que uma simples sequência de 

enunciados sobre um tema. Portanto, é necessário haver o princípio da história, um 
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acontecimento principal que vale a pena destacar, assim como uma quantidade 

equilibrada de informação tanto nova como dada para prevenir uma ruptura no 

intercâmbio da informação. 

Ao propor um esquema geral para a estruturação das narrativas, a autora faz 

inicialmente a distinção entre setting e episódio, situando aquele como informação 

básica de fundo da história e este como o corpo principal da narrativa, que se segue ao 

estabelecimento do setting.  

Para ela, é na seção denominada de setting que são apresentados os protagonistas 

e demais personagens da narrativa, além de informações a respeito da caracterização 

geral das pessoas e das atividades desenvolvidas e do estabelecimento de noções 

relativas ao espaço e ao tempo em que os acontecimentos narrados ocorrem.  

O episódio, por sua vez, compreende, geralmente, cinco unidades e as relações 

que existem entre elas, levando a referida autora a concluir que a gramática das histórias 

determinaria que uma narrativa plena é composta por seis unidades, uma para o setting e 

cinco para o episódio.    

Esta capacidade de compor narrativas, a que Batoréo (1998) se refere como 

gramática das histórias, não estaria disponível ao ser humano desde o seu nascimento, 

sendo um objeto de aquisição. Assim, somente aos 4 ou 5 anos os falantes aprendem a 

tornar operacional esse modelo. 

Nessa perspectiva, concordamos com a autora no que se refere à ideia da 

competência narrativa, adquirida num determinado meio cultural e no contexto social do 

dia a dia (BATORÉO, 1998), e que internalizamos desde pequenos pelo fato de 

estarmos constantemente em contato com essa forma de produção textual, seja na 

modalidade oral ou escrita. A esse respeito, destacamos as palavras de Barthes (1976, p. 

19-20), considerado mestre na arte das narrativas, o qual afirma que 

 

A narrativa está presente em mito, lenda, fábula, conto, novela, 

epopéia, história, tragédia, drama, comédia, mímica, pintura, vitrais de 

janelas, cinemas, histórias em quadrinhos, notícias, conversação. 

Além disso, sob esta quase infinita diversidade de formas, a narrativa 

está presente em cada idade, em cada lugar, em cada sociedade; ela 

começa com a própria história da humanidade e nunca existiu, em 

nenhum lugar e em tempo nenhum, um povo sem narrativa [...] ela 

está simplesmente ali, como a própria vida. 
 



34 

 

Estabelecendo uma relação de comparação entre as ideias de Labov e Batoréo, 

podemos perceber que ambos dividem a narrativa em seções, que se assemelham quanto 

à função e ao conteúdo. Enquanto Labov aponta, na macroestrutura narrativa, as seções 

de resumo, orientação, complicação, resolução, avaliação e coda, Batoréo divide essa 

estrutura em apenas duas seções principais, setting e episódio.  

Apesar disso, o episódio, por sua vez, é dividido em cinco seções, que 

correspondem ao “corpo da narrativa”. E o setting é definido, normalmente, no início da 

narrativa, assemelhando-se à seção orientadora de Labov, e fornece, em geral, as 

informações de fundo.   

Desse modo, é possível concluir que ambos os modelos de estudo aplicados às 

narrativas, apesar de se diferenciarem quanto à nomenclatura, convergem em relação ao 

conteúdo apresentado em suas seções. Observando as seções apresentadas pelas 

narrativas que compõem nosso corpus, chegamos a essa constatação. 

 Em nossa análise, optamos por utilizar as macroproposições de Labov, em 

detrimento das seções propostas por Batoréo, por se tornar mais compreensível ao 

leitor, uma vez que consideramos mais didático segmentar a narrativa em um maior 

número de seções. 

 

 

4. Gênero textual/discursivo 

 

A noção de gênero adotada neste trabalho apoia-se em Marcuschi (2002), que o 

considera como fenômeno histórico, vinculado à vida cultural e social. 

 

 

4.1 Noção de gênero textual/discursivo 

 

Para Marcuschi (2002), todo gênero textual/discursivo surge de uma necessidade 

comunicativa como entidade sociodiscursiva e, de acordo com o autor, os gêneros 

contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São, 

portanto, entidades sociodiscursivas e formas de ação social em qualquer situação 

comunicativa. 
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 Pelo fato de se caracterizarem como eventos textuais altamente maleáveis, 

dinâmicos e plásticos, os gêneros se multiplicam no âmbito da narração, apresentando-

se, no dia a dia, nos mais variados modelos. A esse respeito, Marcuschi declara que o 

surgimento dessa variedade de gêneros textuais/discursivos está relacionado a 

necessidades e atividades socioculturais, assim como também na relação com as 

inovações tecnológicas. Esse fato pode ser percebido ao se comparar a quantidade de 

gêneros hoje existentes em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita.  

  Por esse motivo, justifica-se a grande quantidade de gêneros que circulam na 

sociedade. E com o tipo narrativo não é diferente, uma vez que encontramos, entre os 

textos de esquema narrativo, muitas variações que vão desde os minicontos a narrativas 

de aventura, com estrutura mais elaborada, envolvendo mais personagens e ações.   

 Quanto à distinção entre tipo textual e gênero textual, o mesmo autor esclarece 

que a primeira expressão designa uma espécie de construção teórica definida por 

elementos ligados a aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, isto é, 

relacionados à natureza linguística de sua composição. Desse forma, os tipos textuais 

correspondem a categorias conhecidas como narração, argumentação, exposição, 

descrição e injunção, sendo, portanto, de número reduzido. 

Por outro lado, a expressão gênero textual/discursivo é usada para se fazer 

referência aos textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 

possuem determinadas características, de ordem sociocomunicativa, relacionadas ao 

conteúdo, às propriedades funcionais, ao estilo e à composição característica. Logo, 

apresentam-se em número quase ilimitado. 

 Em nosso estudo, faz-se necessária tal distinção, uma vez que compreendemos 

ser a narrativa um tipo básico, no sentido de que faz parte da vida dos 

falantes/escreventes desde cedo. Portanto, acreditamos ser necessário não haver dúvidas 

quando nos referimos a essa estrutura.  

 

4.2 Gênero textual/discursivo miniconto 

 

Em nossa investigação acerca das produções de cunho tipicamente narrativo, 

achamos necessário abordar a noção de gêneros do discurso com base em Marcuschi 

(2002), embora de forma complementar. Tal abordagem se justifica pelo fato de a 
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escolha do gênero exercer influência na estruturação da narrativa, conforme 

constatamos na análise dos textos do corpus. 

De acordo com Marcuschi (2002), é impossível se comunicar verbalmente a não 

ser por algum gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por 

algum texto. Assim sendo, a comunicação verbal só é possível por meio de algum 

gênero textual. Essa posição, defendida por Bakhtin (1997) e também por Bronckart 

(1999), é adotada pela maioria dos autores que tratam a língua em seus aspectos 

discursivos e enunciativos. 

O enunciado, visto como uma unidade discursiva estritamente social, que 

provoca uma atitude responsiva por parte do sujeito, é produzido para alguém, com uma 

intenção comunicativa pré-definida. Estas intenções, conforme o autor, determinam os 

usos linguísticos que originam os gêneros.  

Assim, cada situação social origina um gênero, com suas características que lhe 

são peculiares. Ao pensarmos na infinidade de situações comunicativas e que cada uma 

delas só é possível graças à utilização da língua, podemos perceber que infinitos 

também serão os gêneros, existindo em número ilimitado e heterogêneo.  

Desse modo, podemos observar, entre os textos que circulam socialmente, que 

grande parte desses gêneros se constitui de sequências narrativas, com características 

linguísticas próprias, tais como a materialização através de fatos e ações e a progressão 

temporal essencial para seu desenrolar, em uma linha de tempo e em um determinado 

espaço.   

 Apesar de sabermos que o texto narrativo não está restrito a contos, ao 

mencionarmos a palavra “narrativa”, aparentemente, acionamos na memória 

comunicativa dos produtores de texto uma ‘fórmula textual’ que, via de regra, leva-os a 

produzirem narrativas, mais ou menos semelhantes, em seu modo de organização.   

Desse modo, é comum os produtores de textos tipicamente narrativos optarem 

por produções as quais podem ser denominadas de miniconto, por serem narrativas 

pouco extensas, com pequeno número de personagens, concentração de espaço, tempo e 

ação, cujo início se dá, geralmente, através do uso da expressão “Era uma vez...” ou 

outra equivalente a um passado longínquo e indeterminado. No final, geralmente 

terminam com “... e viveram felizes para sempre”. As indicações de tempo são sempre 

limitadas e vagas e não permitem determinar com rigor a duração da ação ou a 
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localização dos fatos num contexto histórico preciso. O mesmo acontece em relação ao 

espaço: um palácio, um castelo, uma fonte, uma floresta... 

 As referências espaço-temporais aparecem pelo fato de ser uma exigência da 

narrativa, já que nada acontece fora do tempo e do espaço. O que interessa é “o que” 

acontece, a “ação”, e não o “onde” ou o “quando”. Os personagens, o espaço e o tempo 

indeterminados permitem que as histórias adquiram um caráter atemporal e universal, 

admitindo uma constante reatualização, pois é algo que poderia acontecer em qualquer 

tempo e em qualquer lugar. 

 Assim sendo, em nosso corpus, observamos a recorrência a esse gênero 

textual/discursivo, visto que a maioria dos alunos reproduziu, na estruturação dos textos 

narrativos, as características supracitadas. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A NARRATIVA 

 

 

O presente capítulo apresenta uma retomada de trabalhos desenvolvidos tendo 

como base a estrutura narrativa e suas contribuições, situando a partir daí o nosso 

estudo. 

O ato de narrar é uma manifestação que acompanha o homem desde sua origem. 

Assim também, refletir sobre o ato de narrar é quase tão antigo quanto o próprio narrar, 

dando origem à discussão sobre a relação entre o modo de narrar, a representação da 

realidade e os efeitos sobre os ouvintes e leitores, o qual teve início na tradição 

ocidental, com Platão e Aristóteles, e continua até os dias atuais (GANCHO, 1998; 

LEITE, 1994). 

Portanto, percebe-se que o interesse pelas narrativas remonta a tempos 

longínquos, uma vez que contar e ouvir histórias faz parte da existência humana e 

corresponde a uma valiosa herança para a sociedade moderna, sobretudo em um tempo 

em que a dinamicidade do cotidiano compromete o saudável hábito de parar para ouvir 

relatos abordando temas variados, envolvendo a todos, independentemente da idade.  

Para Barthes (1976), a narrativa começa com a nossa história, com a história da 

humanidade, estando assim presente em todos os tempos, em todos os lugares, em todas 

as sociedades. Nas palavras do autor, considerado mestre na arte das narrativas, tal 

modelo se encontra em uma gama variada de textos presentes em nosso cotidiano, 

apresentando-se sob a forma de imagens, fixas ou móveis, gestos, linguagem articulada, 

oral ou escrita, ou até mesmo se configura através da articulação de todas essas formas 

juntas. Assim, observamos que  

 

sob esta quase infinita diversidade de formas, a narrativa está presente 

em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; ela 

começa com a própria história da humanidade[...] ela está 

simplesmente ali, como a própria vida. (BARTHES, 1976, p. 19-20) 
 

O referido autor (1976, p. 25) afirma ainda que “o ser humano é essencialmente 

um contador de histórias que extrai sentido do mundo através das histórias que conta.” 

Na mesma perspectiva, Connelly e Clandinin (1990), teóricos americanos dedicados a 
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estudos sobre as narrativas, lembram-nos que os seres humanos são, por essência, 

contadores de histórias, seres que individual e socialmente, vivem vidas relatadas. O 

estudo da narrativa, portanto, é o estudo da forma como nós, seres humanos, 

experimentamos o mundo. 

Nesse sentido, voltar nosso olhar para os textos de estrutura tipicamente 

narrativa corrobora a ideia de que o ser humano possui uma espécie de habilidade para a 

narratividade, tendo em vista que nasce e cresce em um contexto no qual as narrativas 

lhe são familiares. Portanto, a competência narrativa, grosso modo, se revela nos textos 

dos alunos, independentemente do contexto no qual estão inseridos. 

O estudo das narrativas se torna significativo para nós porque concordamos com 

Gregorin (2012, p. 15) quando afirma que  

 

As imagens míticas, oriundas de tempos antigos, recuperam temas que 

sempre deram sustentação à existência humana, construíram 

civilizações no decorrer dos séculos e carregam íntima relação com os 

mais profundos problemas interiores, com os mais complexos 

mistérios, com as situações-limite de nossa travessia pela vida. 

 

Para Eco (2004, p.93), as narrativas, especialmente as de ficção, permitem ao 

leitor desfrutar de uma espécie de encantamento e, ao mesmo tempo, preparar-se para 

lidar com os acontecimentos da vida real, estejam eles situados no passado, presente ou 

futuro, tal qual a relação que se dá entre as crianças e um brinquedo. Assim, afirma o 

autor que a narrativa cumpre uma função consoladora, na medida em que nos ajuda a 

fugir “da ansiedade que nos assalta quando tentamos dizer algo de verdadeiro a respeito 

do mundo.” Na visão do referido autor, esta seria “a razão pela qual as pessoas contam 

histórias [...] desde o início dos tempos”.  

Logo, torna-se justificada para nós a preferência que os alunos, em geral, 

demonstram pela estrutura narrativa, quando se solicita que escrevam um texto, ainda 

que não se especifique essa forma de composição. Trata-se de uma “competência 

narrativa”, “um tipo especial de competência interativa, adquirida num determinado 

meio cultural e no contexto social do dia a dia, que visa a construção coerente de uma 

história” (BATORÉO, 1992, p.31).  

Essa competência narrativa se manifesta a todo momento, quando se verifica a 

tendência que a maioria das pessoas apresenta em produzir textos de estrutura 

tipicamente narrativa, na modalidade oral ou escrita.  
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Desde a antiguidade clássica, quando Aristóteles definiu as características do 

drama, os estudos abordando a estrutura narrativa se diversificaram e se desenvolveram, 

passando pelo teórico russo Vladimir Propp, que publicou "A Morfologia dos Contos de 

Fadas", em 1928, estudo em que estabelece os elementos narrativos básicos que ele 

havia identificado nos contos folclóricos russos. 

Passando por Bremond (1996) e Jung (1945/1984), cujos estudos apontavam a 

existência de uma estrutura nos enunciados narrativos, chegamos aos trabalhos de 

Labov e Waletzky (1967), os quais iniciaram suas pesquisas a partir de narrativas orais, 

produzidas em diversas culturas. Para esses autores, a narrativa é definida como “um 

método de recapitulação de experiências passadas, combinando uma sequência verbal 

de orações a uma sequência de eventos que ocorreram efetivamente” (LABOV e 

WALETZKY, 1967, p. 20). Esses autores observaram a existência de uma 

superestrutura textual composta pelas cinco macroproposições de orientação, 

complicação, ação ou avaliação, resolução, conclusão ou moral. Posteriormente, Labov 

(1972) acrescentou o resumo, antes da seção orientadora da narrativa. Apresentamos a 

seguir uma breve caracterização dos elementos apresentados: 

 

1. Resumo – Sobre o que é? (sumário da substância da narrativa; fornece o 

assunto da narrativa) 

2. Orientação – Quem? Quando? O quê? Onde? (participantes, tempo, situação, 

lugar; informação referente às personagens, tempo e lugar em que ocorrem os 

acontecimentos) 

3. Complicação da ação – Então o que aconteceu? (sequência de acontecimentos 

temporalmente ordenados que constituem o núcleo do relato) 

4. Avaliação – E então? (o significado da ação, a atitude do narrador)  

5. Resolução – O que aconteceu finalmente? (indica o final da série de 

acontecimentos) 

6. Coda (opcional) – Transporta a narrativa para o presente. (assinala que os 

acontecimentos que se seguem não acrescentam mais nada ao desenvolvimento da 

narrativa) 

Quanto à avaliação, Labov (1972) informa ser uma estratégia de que se vale o 

narrador para conferir interesse à história que está contando e reveste-se de considerável 

importância, pois é ela que vai contribuir para a constituição do fulcro de interesse da 
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história. O autor apresenta ainda dois tipos de avaliação: a avaliação interna e a 

avaliação externa. Na avaliação externa, o narrador volta-se para o ouvinte e comunica 

seu ponto de vista sobre o que está sendo narrado, podendo também expressar um 

comentário, como se ele estivesse sendo feito no momento da ocorrência dos 

acontecimentos, ou ainda colocar os comentários avaliativos na boca de outras 

personagens. Nos dois últimos casos, não há quebra de continuidade da ação da 

narrativa, sendo, por isso, chamadas de avaliações encaixadas. Já a avaliação interna 

pode ocorrer por meio de vários mecanismos, tais como: comparadores, correlativos, 

orações explicativas e intensificadores. 

Com relação à natureza dos elementos obrigatórios numa narrativa, a estrutura 

básica é composta por início, meio e fim. Segundo Chafe (1990, p.94), uma narrativa 

precisa de uma introdução, de um momento (quando?), um local (onde?), personagens 

atuantes (quem?) e uma situação de fundo (“background activity”), em que o conteúdo 

da narrativa se desenvolve. O conteúdo, por sua vez, deve ser constituído por uma série 

de eventos conectados que foram realizados ou experienciados pelos sujeitos (BAL 

1985, p.8).  

Além desses autores, muitos outros se dedicaram ao estudo das narrativas, 

especialmente na modalidade oral, buscando evidenciar como se constituem seus 

enunciados. Entre eles, Hanke (2003, p.119), que analisa as narrativas orais como uma 

espécie de comunicação do cotidiano, afirma que  

 

o narrador tem obrigações tais como terminar a narrativa 

corretamente, esclarecer partes que precisam informações 

suplementares, etc. No final da narrativa, o pacto sobre essas 

obrigações é anulado e as regras do discurso não-narrativo 

reinstaladas. Sendo assim, é indispensável uma sinalização de que a 

narrativa chegou ao fim. Uma vez identificadas através das marcações 

de início e fim, as narrativas podem ser isoladas como partes de um 

discurso e, assim segmentadas, terem a sua estrutura analisada. 
 

 Apesar de analisar tal aspecto em narrativas orais, podemos perceber em nosso 

corpus, representativo da modalidade escrita, uma quase que necessidade de sinalizar o 

término da narrativa, tendo em vista que muitos alunos encerram o miniconto com 

expressões tais como “fim”, “the end”, e “foram felizes para sempre”.  

Vieira (2001, p. 607), fazendo uma rápida passagem pela história das ideias 

acerca do enunciado narrativo no Século XX, conclui que “os estudos da narrativa 
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aplicam-se a um universo muito mais amplo do que o dos contos.” Ainda segundo esse 

autor,  

 

estudar a narrativa significa estudar a forma como os seres humanos 

vivenciam e representam o tempo. Por outro lado, o estudo da 

narrativa também envolve o estudo de como o homem vivencia e 

significa o próprio mundo, a própria vida.  
 

 O que se pode perceber, partindo desse pensamento, é que a narrativa se 

confunde com a vida do homem, no sentido de que é através dessa forma de representar 

as experiências vividas que vamos atribuindo significado à vida.    

Ressaltando a importância do estudo das narrativas, também encontramos em 

Brunner (1997, p. 52) a ideia de que 

 

Começa a ficar claro porque a narrativa é um veículo tão natural para 

a psicologia popular. Ela lida (quase que a partir da primeira fala da 

criança) com o material da ação e da intencionalidade humana. Ela 

intermedeia entre o mundo canônico da cultura e o mundo mais 

idiossincrático dos desejos, crenças e esperanças. Ela torna o 

excepcional compreensível e mantém afastado o que é estranho, salvo 

quando o estranho é necessário como um tropo. Ela reitera as normas 

da sociedade sem ser didática. Ela pode até mesmo ensinar, conservar 

a memória, ou alterar o passado.  
 

Portanto, inspirando-nos em pesquisas como as supracitadas e em outras que 

consultamos, pretendemos também adentrar nesse universo de estudos acerca da 

narrativa, tratando especificamente de sua concretização na modalidade escrita, através 

de uma investigação das estratégias que os produtores utilizam em sua estruturação.  
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Neste capítulo, fazemos a descrição, análise e discussão dos dados observados a 

partir do estudo das narrativas coletadas, primeiramente, procurando descrever e 

caracterizar os textos produzidos por cada subgrupo que faz parte do estudo. Em 

seguida, estabelecemos as comparações entre as características observadas em cada 

grupo de textos.  

 Para tanto, retomamos as questões que nortearam nosso estudo, as quais 

serviram de ponto de partida e caminho a conduzir nosso olhar sobre as narrativas 

produzidas pelos alunos dos 6º e 9º anos, de escolas particular e pública. Ao darmos 

início à nossa investigação, pretendíamos responder os questionamentos acerca da 

construção da narratividade, postos a seguir. 

(1)  Estariam os alunos do 9º ano empregando recursos distintos daqueles 

empregados pelos do 6º ano? Que semelhanças e/ou diferenças poderiam ser 

encontradas ao observarmos a construção dessas narrativas?  

(2)  Os textos produzidos pelos alunos do 9º ano evidenciariam um maior 

amadurecimento em relação à produção de textos de estrutura especificamente 

narrativa?  

(3)  Os alunos de escola particular mostrariam um melhor desempenho, nas 

produções narrativas, ou seja, a realidade na qual o aluno está inserido interfere 

na estruturação da narrativa? 

Desse modo, após o estudo do material coletado, abordamos o gênero 

textual/discursivo miniconto e a estrutura composicional da narrativa, considerando tais 

elementos em relação ao corpus estudado. Além disso, procuramos ainda estabelecer 

relações entre a observação dos aspectos em destaque nas narrativas e as categorias 

funcionalistas já mencionadas neste trabalho: informatividade (progressão discursiva, 

coerência temática e narrativa, distribuição tópico-referencial) e relevo informativo 

(figura/fundo).  

Em nossa investigação, observamos de que forma as categorias mencionadas são 

evidenciadas nos textos analisados.  Desse modo, a partir da análise das narrativas em 
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questão, alguns pontos se destacaram e, a partir deles, desenvolvemos a discussão 

apresentada a seguir.  

 Nos textos produzidos pelos alunos, observamos que a forma como os 

produtores construíram suas narrativas segue, de modo geral, uma espécie de “fórmula”, 

que, a nosso ver, representaria naturalmente a estrutura geral de enunciados narrativos 

ficcionais. Assim, a maioria dos textos analisados apresenta uma situação inicial, uma 

transformação e um estado final. 

Essa “fórmula” a que nos referimos corresponderia à competência narrativa, 

mencionada por Batoréo (1998, p. 33), para quem “é indispensável que haja o princípio 

da história, um acontecimento principal que vale a pena destacar, assim como uma 

quantidade equilibrada de informação”. Procurando esse núcleo na “superestrutura” 

proposta por Labov, chegamos às macroproposições de orientação, complicação e 

resolução, as quais foram encontradas em todas as narrativas analisadas, conforme será 

apresentado adiante.    

Também é necessário destacar que boa parte desses textos se configura de modo 

semelhante aos textos conhecidos tradicionalmente como contos de fadas, mais 

especificamente aqueles produzidos pelos alunos da escola pública. 

Essa ocorrência se justifica para nós pelo fato de estarmos, desde pequenos, em 

contato com esses gêneros narrativos, com essa espécie de “fórmula”, 

independentemente do contexto do qual fazemos parte, pois concordamos com Barthes 

(1976, p. 19-20), quando afirma que “a narrativa está presente em cada idade, em cada 

lugar, em cada sociedade; ela começa com a própria história da humanidade e nunca 

existiu, em nenhum lugar e em tempo nenhum, um povo sem narrativa”. 

Dessa forma, pudemos constatar inicialmente que os textos produzidos seguem, 

por assim dizer, modelos de narrativas previamente conhecidas pelos alunos. Por isso, 

os alunos do 6º ano reproduziram em suas narrativas esquemas semelhantes aos 

encontrados em narrativas de aventura, e os alunos do 9º ano, conforme já explicitado, 

esquemas semelhantes ao encontrado nos contos de enigma.  

 Entre os dez textos produzidos pelo grupo do 6º ano, encontram-se dois que se 

assemelham a sinopses de filme, finalizados com as expressões “trailer” e “breve nos 

cinemas”, e um corresponde a um relato de experiência, em que o narrador/personagem 

relata um assalto do qual foi vítima. Os demais apresentam as características de textos 
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de aventura, nos quais os personagens realizam feitos marcantes, com peripécias e ações 

inesperadas. A seguir, apresentamos um excerto que serve para ilustrar essa informação: 

  

(6)“Estava quase perto da Antartica e de repente houve uma turbulência forte e 

todos ficaram aperriados. A asa do avião pegou fogo e o avião começou a cair. O 

avião caiu sobre a neve e era muito difícil de que alguém sobrevivesse mais por 

sorte Ana Bell e mais duas pessoas tinham sobrevivido. Eles tinham que procurar 

ajuda o frio era tão grande que os três pegaram os casacos das pessoas que 

haviam morrido. Eles fizeram uma toca para passar a noite ou dias até que 

alguém viesse o ajudar-los.” (6PA) 

 

Nessa amostra, observamos o trecho em que o narrador apresenta a complicação 

da narrativa, quando a asa do avião pega fogo e o leva a cair sobre a neve, onde era 

“muito difícil que alguém sobrevivesse”. Ana Bell e outras duas pessoas sobrevivem e 

conseguem resistir às condições adversas até serem resgatadas.  

 Os alunos do 9º ano, representantes do mesmo contexto escolar (escola privada), 

utilizaram em suas produções uma forma mais “padronizada” de narrativa, visto que os 

dez textos narram histórias em que o narrador/personagem (em sete textos) e o 

narrador/observador (em três textos) encontram-se diante de situações de mistério, 

enigmas a serem desvendados. Tomemos como exemplo este excerto: 

 

(7)“Tudo aconteceu no inverno de 2007 em Londres, na Inglaterra, o reitor da 

Universidade de Londres, Alfonse Grogan, que após receber algumas cartas o 

ameaçando de morte desapareceu, e alguns dias depois encontraram seu corpo 

em um beco próximo a um hotel.” (9PA) 

 

No excerto apresentado, percebemos a seção de orientação e parte da 

complicação, em que o reitor recebe cartas com ameaças de morte e, logo em seguida, 

desaparece. Seu corpo é encontrado dias depois e o narrador é chamado para investigar 

o caso. Destacamos que a sequência de ações apresentadas nesse fragmento assemelha-

se à narrativa de enigma. 
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Por outro lado, e confirmando a nossa ideia exposta anteriormente, os textos 

produzidos pelos alunos da escola pública reproduzem, em sua maioria, esquemas e 

ideias próprias dos contos de fadas tradicionais.    

As dez produções do 6º ano, escritas em 3ª pessoa, aproximam-se dessa 

“fórmula” tanto no aspecto linguístico quanto no aspecto temático, o que pode ser 

observado através do uso de expressões linguísticas próprias desse gênero 

textual/discursivo, como também de outros elementos da narrativa, tais como espaços 

(reinos), personagens (reis, rainhas, príncipes, princesas, madrastas). Observemos esses 

aspectos nesta amostra: 

 

(8) “Era uma vez, a muito tempo atrás em um reino distante uma rainha teve 

uma filha, que botaram nela o nome de Carolayne. [...] No outro reino nasceu 

um príncipe chamado Haryy [...]” (6PU) 

 

 Entre os textos produzidos pelos alunos do 9º ano, é possível identificar quatro 

produções que correspondem a uma “retomada” de algumas narrativas conhecidas, no 

sentido de que se baseiam nas histórias de Rapunzel, Cinderela, Patinho feio e Conan, o 

bárbaro (filme norte-americano famoso na década de 80).  Através dos trechos 

apresentados a seguir, tal afirmação pode ser comprovada: 

 

(9) “Era uma vez numa aldeia que o povo de lar é muito feliz e estava tendo 

uma festa e eles estavam cantando e se alegrado, veio um grupo de rebelde. Foi 

atacar aquela vila e eles iam matando todos mais eles cossigueram sobreviver o 

ataque dos rebelde e no mesmo dia do ataque nasseu um menino no meio da 

guerra Pai féis o aborto da criança mais a mãe não resitio e ela morreu, e o 

menino creceu e o pai dele encinou ele sobreviver e algum dias depois veio um 

outro grupo de revelde eles tocaram fogo em tudo e pegaram o menino que si 

chama cona [...]” (9PU) 

 

(10) “Era uma vez uma linda garota que se chamava Rapunzel. Ela vivia em 

uma tore, em um castelo. Rapunzel tinha tudo o que ela queria, ela morava com 

sua madrasta uma mulher muito boa, só queria o seu bem, e vivia cercada de 

amigos. Mais Rapunzel não era uma pessoa completamente feliz, ela sempre 
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reclamava que faltava alguma coisa em sua vida, principalmente dos seus pais 

que morreram em um acidente.”  (9PU) 

 

(11) ““Patinho feio” desde sua fomação no ventre de sua mãe ele era uma 

aberração, “Patinho feio” quando nasceu em sua mãe onca recebeu este nome 

pois sua mãe lembrou de um grande pato que coencera quando pequena mais 

que se tornou um lindo cisnei. com esperança ela chamou seu filho de “Patinho 

feio”, feio era muito assustador quando um caçador vinha caçar, ao entrar na 

floresta e ver o “Patinho” saia correndo com o passar do tempo “patinho” 

cresceu ficou conhecido como Bicho patão [...]” 

 

(12) “Era uma vez uma garota muito Bonita mais ela sempre estava 

desarrumada. Porque ela trabalhava para a propria Madrasta ela era UMA 

empregada MAIS sempre SONHO eM sai da li. MAIS NUNCA SONHO eM se 

casar COM UM PRINCIPE MUITO LINdO, CHarMOSO e elegaNTe 

COMPLICAÇÃO e ela se APAIXONOU-Se MAIS Ele NÃO SE APAIXONOU-Se 

por ela ela sofreu MAIS ela Tinha UM AmIGO e ele gostava MUITO dela só 

que ela NÃO sabia MAIS ela tinha duas Irmãs eram Muito chatas e arrogantes 

faziam de tudo para ela não ficar com o príncipe [...]” (9PU) 

 

Desse modo, os aspectos presentes nos contos de fadas podem ser observados 

em comparação à forma de narrar escolhida pelos produtores dos textos. Assim, 

percebemos que a maioria das narrativas produzidas pelo grupo da escola pública 

apresenta alguma(s) ou todas as características que descreveremos a seguir. 

Observamos que, ao iniciar sua narrativa, a maioria dos alunos faz uso da 

expressão “Era uma vez”, equivalente a um passado longínquo e indeterminado, para 

contar uma história que pode ser facilmente relacionada a fatos do cotidiano atual. 

Alguns destes aspectos podem ser constatados nas narrativas em questão: a 

pequena extensão da narrativa, o número reduzido de personagens, a concentração de 

espaço, que, embora nem sempre mencionados textualmente, podem ser inferidos; 

assim também se dá em relação ao tempo e à ação dentro da narrativa. 
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No final, os contos de fadas tradicionais geralmente apresentam a expressão “... 

e viveram felizes para sempre”, que equivale aos trechos a seguir, encontrados nas 

narrativas produzidas no contexto da escola pública:  

 

(13) “Todos os dias Eles se encontravam, até que um dia Ele pedio para eles se 

casarem ela aceitou e viveram felizes para Sempre” (6PU) 

(14) “E terminou com um final feliz. Princesa Mia como princesa de Genovia, e o 

rapaz que ela gostava ficou com ela, e viveram felizes para sempre.” (6PU) 

 

(15) “Ao chegar na casa do homem, ele levou o cachoro imediatamente para o seu 

escritorio, passou remedio nós ferimentos do cachoro, é ele ficou bóm. Ele adotou o 

garoto eo chachoro, e eles ficaram muito felizes.” (6PU) 

 

(16) “E assim a menina cresceu E se lembra que   No começo da histo era uma 

reles plebeia e agora virou uma Rainha uma RAINHA plebeia  

Para todo sempre felizes para sempre.” (6PU) 

 

As indicações de tempo são sempre limitadas e vagas nos contos de fadas e não 

permitem determinar com rigor a duração da ação ou a localização dos fatos num 

contexto histórico preciso. O mesmo acontece em relação ao espaço: um palácio, um 

castelo, uma fonte, uma floresta... As vagas referências espaço-temporais aparecem 

porque são uma exigência da narrativa, já que nada acontece fora do tempo e do espaço. 

O que mais interessa é “o que” acontece, a “ação”, e não o “onde” ou o “quando”. 

Esta última característica observada nos textos analisados diz respeito à presença 

de um elemento de localização temporal fundamental no texto narrativo, uma vez que 

remete a um mundo próprio, com um tempo necessariamente distinto daquele do 

momento da escrita. A localização inicial pode ser feita de diversas formas, no entanto, 

na literatura infantil, a forma mais convencional de o fazer é através da expressão “era 

uma vez”, conforme já explicitado. 

A observação em relação à tendência em assemelhar essas produções a contos de 

fadas, de um modo geral, leva-nos a retomar a ideia de que esse gênero 

textual/discursivo sempre esteve presente em nosso dia a dia. Podemos dizer que, em 

muitos casos, correspondem à primeira forma de narração com a qual as crianças 
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normalmente entram em contato, através das sessões de contação de histórias 

promovidas pelos próprios pais e/ou avós.  

Outra estratégia para introduzir a noção de tempo consiste em colocar uma 

expressão adverbial de tempo no início da frase de abertura. Nesses casos, observamos 

estruturas como as seguintes: Uma vez, Um dia, Num dia de sol. Vejamos alguns 

trechos que mostram o modo como a localização temporal é sinalizada nos textos que 

constituem o nosso corpus: 

 

(17) “Certo dia, uma mulher de 20 anos com cabelos longos e pretos, chamada 

Ana Bell, resolveu fazer uma viagem a Antártica para uma pesquisa de estudo.” 

(6PA) 

 

(18) “Em 2012 na cidade de Natal começou a competição mais cobiçada do 

mundo.” (6PA) 

 

(19) “Era uma vez, a muito tempo atrás em um reino distante uma rainha teve 

uma filha, que botaram nela o nome de Carolayne.” (6PU) 

 

Entre os textos produzidos por alunos do contexto privado de ensino, 

encontramos doze ocorrências dessa natureza. No contexto público de ensino, tal uso 

corresponde a um total de dezesseis situações. 

Nos textos analisados, é possível observar a frequência com que a expressão 

tradicional “Era uma vez” é utilizada, tal como nos excertos 17 a 19, o que ocorre nos 

textos produzidos pelos alunos da escola pública, na maioria das vezes. Quando não 

aparece tal expressão, os produtores dos textos recorrem a outras com sentido tão vago 

quanto aquela. 

Tal fato evidencia a consciência da necessidade da localização temporal na 

narrativa, reforçando o que dissemos anteriormente. Isso mostra que os alunos fazem 

uso dessa referência, ao produzirem suas narrativas, independentemente do contexto do 

qual fazem parte, se escola particular ou pública. Contudo, observamos que a maioria 

dos alunos de escola pública emprega um modelo tradicional para indicar essa 

referência temporal, enquanto os alunos de escola particular tendem a diversificar essa 

indicação ou, por vezes, nem a utilizam. Em um total de vinte produções colhidas na 
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escola particular, sete alunos do 6º ano e cinco do 9º empregam era uma vez ou outra 

expressão indefinida para fazer a localização temporal. Enquanto isso, na escola pública, 

nas vinte produções analisadas, observamos que dez alunos do 6º ano e seis do 9º 

utilizam, especificamente, a expressão era uma vez. 

Tabela 1: Uso da expressão “Era uma vez” no início da narrativa 

Grupo Esc. Particular 

Nº de alunos 

Esc. Pública 

Nº de alunos 

6º 7 10 

9º 5 6 

 

É válido ressaltar, nesse ponto, que tais características também se devem ao fato 

de que os produtores dos textos analisados escolheram como forma de narrar, 

consciente ou inconscientemente, estruturas semelhantes a contos de fadas tradicionais, 

semelhantes a  minicontos, narrativas mais frequentes em nosso cotidiano e 

internalizadas desde a infância, conforme deixamos claro anteriormente.   

 

 

Estrutura composicional da narrativa 

 

A estrutura geral de uma narrativa, conforme o modelo proposto por Labov e 

Waletzky (1967), compreendia, inicialmente, as seções de orientação, complicação, 

avaliação, resolução e coda. Posteriormente, Labov (1972) acrescenta o resumo, 

antecedendo a orientação. Cada seção, por sua vez, é definida pelo posicionamento na 

sequência narrativa, pelos tipos de oração que a constituem e pela função que exercem 

dentro dessa narrativa. Tais aspectos serão observados na construção dos textos 

selecionados, para efeito de análise dos dados.  

Tomamos como unidade de análise a narrativa transcrita a seguir, a fim de 

exemplificar a macroestrutura laboviana. 

 

(20) “Era uma vez trez garoto. eles jogavam bola. e um menino falou eu quero se 

jogador de futebol. o outro falou eu também que se. e o outro queria se soldado da 

euronaltica. os dois menino que queria se jogador de futebol. foi fazer um teste no 

são Paulo. eles ficaram no são Paulo eles jogaram no proficinal. ficarão famoso e o 
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outro que queria se soldado da euronaltica ele foi fazer um teste na euronaltica mais 

não conseguio ficar ai ele andando com os vagabundo foi preso e a mãe dele foi fala 

com ele perguntou o que ele estava fazendo ele falou estava com os vagabundo a 

mãe falou poriso você foi preso e não soutou. Os irmão dele agora e tudo famoso e 

ele ta na cadeia”  (6PU) 

 

Considerando os elementos estruturais apontados por Labov, observamos, na 

narrativa apresentada, os seguintes pontos: 

 

1. Síntese (resume a narrativa e apresenta a natureza do seu conteúdo)   

 

“Era uma vez trez garoto. eles jogavam bola.” 

 

Conforme pode ser observado, nesse trecho, há um direcionamento inicial da 

narrativa, situando os leitores em relação ao que vai ser narrado: a história de três 

garotos que jogavam bola. 

 

2. Orientação – quem? quando? o quê? onde? – (apresenta referências das pessoas 

envolvidas, da cena e do local)  

 

“[...] e um menino falou eu quero se jogador de futebol. o outro falou eu também 

que se. e o outro queria se soldado da euronaltica.” 

 

Apesar do fato de os elementos, nessa seção, não estarem apresentados de forma 

organizada, trazendo as referências de local, cena e pessoas envolvidas de forma 

completa, percebe-se a orientação quando o produtor situa-nos em relação aos 

personagens da narrativa: os três meninos (quem) e o desejo que tinham, de serem 

jogadores de futebol e soldado da aeronáutica (o quê). 

 

3. Complicação – O episódio inesperado (o que aconteceu?) 

 

“[...] os dois menino que queria se jogador de futebol. foi fazer um teste no são 

Paulo. eles ficaram no são Paulo eles jogaram no proficinal. ficarão famoso e o 
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outro que queria se soldado da euronaltica ele foi fazer um teste na euronaltica 

mais não conseguio ficar [...]”  

 

Nesse trecho, temos a informação de que os meninos que queriam ser jogadores de 

futebol foram fazer um teste no São Paulo, passaram a jogar no time profissional e 

ficaram famosos. Enquanto isso, o outro, que queria ser militar, foi fazer o teste na 

aeronáutica, mas não conseguiu ficar. Este último episódio corresponderia à ação 

inesperada. 

   

4. A avaliação (qual reação?), que está ligada ao foco central. 

 

“[...] ai ele andando com os vagabundo foi preso e a mãe dele foi fala com ele 

perguntou o que ele estava fazendo ele falou estava com os vagabundo [...]” 

 

O trecho acima é associado à avaliação na medida em que apresenta uma espécie de 

“explicação” para o fato de o menino que queria ser soldado, e que foi reprovado ao 

fazer um teste para ingressar na aeronáutica, não ter obtido êxito.  

  

5. Resolução/coda – Uma solução ou um resultado (qual o desfecho?) 

 

“[...] a mãe falou poriso você foi preso e não soutou. Os irmão dele agora e tudo 

famoso e ele ta na cadeia.”   

 

Essa seção traz o desenlace dos acontecimentos, pois nos informa como a história 

dos três meninos terminou, com os irmãos “tudo famoso” e “ele”, que queria ser 

soldado da aeronáutica, na cadeia.  

A resolução pode ser seguida pela coda, uma seção opcional que marca o fim da 

narrativa e tem como função trazer o leitor de volta ao tempo presente, deixando-o com 

um sentimento de conclusão. A nosso ver, o que ocorre no trecho final da narrativa em 

análise é a “mesclagem” das seções resolução e coda, uma vez que, no trecho acima 

destacado, ao mesmo tempo em que tomamos conhecimento do que aconteceu com os 

personagens da narrativa, somos “trazidos” ao tempo presente pelo advérbio “agora”. 
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Associando a estrutura laboviana às narrativas que compõem nosso corpus, 

percebemos que as seções propostas por Labov (1972) para estudo das narrativas são 

evidenciadas de forma semelhante nos textos analisados. A maioria dos quarenta textos 

não apresenta todas as seções identificadas por Labov e Waletzky: resumo, orientação, 

complicação, avaliação, resolução e coda.  

Desse modo, no primeiro grupo de produções analisado, 6º ano/escola particular, 

encontramos duas produções que apresentam o esquema completo, proposto por Labov, 

na estrutura da narrativa, enquanto quatro delas não apresentam o resumo, cinco não 

apresentam coda e em quatro produções não se encontra a seção avaliação.  

Quanto à observação da estrutura laboviana no grupo de narrativas do 9º 

ano/escola particular, foi possível constatar que apenas duas possuem todas as seções, 

assim como observado entre as narrativas do 6º ano. Em relação às demais seções, cinco 

não possuem resumo e em sete delas não há coda nem avaliação. 

As narrativas produzidas pelos alunos da escola pública seguem praticamente o 

mesmo padrão em relação à presença ou não das seções labovianas na estruturação da 

narrativa. No grupo de narrativas do 6º ano, destacam-se as seções orientação, 

complicação e resolução, uma vez que estão presentes nas dez produções, ao contrário 

do resumo, que não aparece em nenhuma dessas narrativas. Quanto às seções avaliação 

e coda, um total de seis narrativas não apresenta a primeira e sete delas não apresentam 

a segunda. 

No grupo do 9º ano, assim como os textos do 6º ano, todos apresentam orientação, 

complicação e resolução, sendo possível perceber a seção do resumo em apenas uma 

narrativa, enquanto a coda não aparece em nenhuma. Sete narrativas não                                     

apresentam a avaliação.   

A seguir, apresentamos uma tabela na qual sintetizamos informações, com o total 

de produções nas quais as respectivas seções labovianas estão presentes. 

 

Tabela 2: Distribuição das narrativas do corpus / macroproposições labovianas  

Grupo Resumo 

n (%) 

Orientação Complicação Resolução Avaliação Coda 

6PA 6 (60,0) 10 (100,0) 10 (100,0) 10 (100,0) 6 (60,0) 5 (50,0) 

9PA 5 (50,0) 10 (100,0) 10 (100,0) 10 (100,0) 3 (30,0) 3 (30,0) 

6PU 0 (00,0 10 (100,0) 10 (100,0) 10 (100,0) 4 (40,0) 3 (30,0) 
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9PU 1 (10,0) 10 (100,0) 10 (100,0) 10 (100,0) 3 (30,0) 0 (00,0) 

Total 12 (30,0) 40 (100,0) 40 (100,0) 40 (100,0) 16 (40,0) 11 (27,5) 

  

A partir desses dados, é possível observar que, em todas as narrativas, podemos 

encontrar as seções de orientação, complicação e resolução. Isso se deve ao fato de tais 

seções constituírem o núcleo das narrativas, apresentando informações indispensáveis, 

especialmente as seções complicação e resolução, uma vez que nos trazem as ações que 

correspondem ao início da narrativa propriamente dita e ao desenlace dos 

acontecimentos, levando ao estabelecimento de um novo estado, diferente do estado 

inicial da narrativa.  É o que podemos constatar na amostra apresentada a seguir: 

 

(21) “Ela preparou suas malas e foi para um avião que era do lugar que ela 

trabalhava. Ela entrou e após o avião decolou. O tempo estava chuvoso e podia 

acontecer um grave acidente, mais todos acreditavam que isso não ia acontecer. 

Estava quase perto da Antartica e de repente houve uma turbulência forte e 

todos ficaram aperriados. A asa do avião pegou fogo e o avião começou a cair. O 

avião caiu sobre a neve [...]até que um Helicoptero chegou e os três forma 

resgatados. [...]” (6PA) 

 

O resumo, que cumpre a função de estimular o leitor para o que vai ser narrado, é 

apontado como uma seção facultativa (LABOV, 1995). Essa informação pode ser 

confirmada pelo número de ocorrências nos textos analisados, nos quais tal seção é 

encontrada em apenas doze narrativas (em um total de 40, equivalente a 30,0%). 

Apesar de a seção orientadora ser apontada como um componente facultativo 

(SILVA, 2001), percebemos sua ocorrência em todos os textos analisados, sendo 

utilizada com a função de trazer informações importantes em uma narrativa, tais como o 

lugar, o tempo, as pessoas e a situação em que se desenrolam as ações dos personagens 

e os fatos narrados.  

Acreditamos que a “não obrigatoriedade” da seção orientadora, conforme a 

proposta de Labov, deve-se ao fato de que a estrutura desenvolvida pelo referido autor 

correspondia a estudos em relação a narrativas orais. Os primeiros passos na análise da 

narrativa dados por Waletzky e Labov resultaram da tentativa de compreender a 

RESOLUÇÃO 

COMPLICAÇÃO 

ORIENTAÇÃO 
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estrutura das narrativas e como elas eram introduzidas nas conversas do dia a dia. Já em 

nosso estudo, consideramos narrativas escritas, produzidas em situação escolar.  

Ademais, no caso das narrativas que formam nosso corpus, além da modalidade 

escrita, o gênero textual/discursivo também contribui para a presença da seção 

orientadora, uma vez que há a necessidade de informar ao leitor a respeito do lugar, o 

tempo, as pessoas e a situação em que se desenrolam as ações dos personagens e os 

fatos narrados. É o que se pode observar nestes excertos, nos quais apresentamos, 

especificamente, a seção orientadora: 

 

(22) “Fui a praça andar de bicicleta como sempre faço, encontrar-me com meus 

amigos e brincar-mos juntos [...]” (6PA) 

 

(23) “Era uma vez um menino que sonhava em correr numa corrida de carros do 

futuro O ? ouviu no rádio um apresentador afirmando que haveria uma corrida 

mortal. O menino ficou com medo mas se ele queria correr numa corrida tinha que 

ser nessa.” (6PA) 

 

A complicação e a resolução, por sua vez, aparecem, porque são pontos essenciais 

nas narrativas. Isso porque uma corresponde ao “corpo” da narrativa propriamente dita e 

a outra apresenta o “desenlace” dos acontecimentos, conforme afirmamos 

anteriormente. Nessas seções, localiza-se o núcleo das narrativas, aquelas informações 

que se encontram em “figura”, evidenciando o que de principal ocorre no desenrolar das 

ações.  

Como uma seção que marca o fim da narrativa, trazendo o leitor de volta ao 

tempo presente, a coda também é vista como um elemento opcional. Entre as seções 

formuladas por Labov, a coda foi a menos observada nos textos que analisamos (11 em 

um total de 40, o que significa 27,5%). 

Já a avaliação, que tem a finalidade de informar ao leitor o ponto de vista do 

narrador em relação à narrativa, foi observada em 16 narrativas (correspondentes a 

40,0%), sendo mais presente no primeiro grupo analisado (6º ano/escola particular), que 

apresenta essa seção em seis narrativas. 

Quanto à seção de avaliação, Labov (1972) aprofunda o conceito, classificando-a 

em tipos diferentes. Segundo ele, a avaliação não é um gesto isolado, feito num instante 
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exato e único da narrativa, mas está presente de forma contínua e diversificada no 

desenrolar da narrativa.  

É o que podemos constatar na narrativa a seguir, em que o produtor relata um 

assalto do qual foi vítima. No trecho transcrito, a avaliação se encontra entre a 

complicação e a resolução, sendo retomada mais adiante, em um comentário 

“avaliativo” do narrador:   

 

(24) “[...] quando chegei la não tinha nada, um dos meninos me empurrou e saiu 

correndo na bike e então eu pensei como minha vó sempre diz: “cai no conto do 

vigario”! voltei pra casa chorando, [...]  e foi com a 2ª pessoa do delegado e 

encontrou minha bicicleta toda desmontada, parte por parte, parafuso por 

parafuso, e o interessante: o dono do desmanche era o pai do ladrão!” (6PA) 

 

 Esses dados evidenciam que o modo de narrar escolhido pelos produtores dos 

textos analisados, no que se refere à estruturação da narrativa do ponto de vista 

laboviano, apresenta um esquema mais “completo” no grupo de narrativas do 6º ano da 

escola particular. Comparando essas produções com as demais, percebemos que elas 

possuem mais elementos, principalmente em relação às vinte narrativas do contexto da 

escola pública. 

 

Gênero textual/discursivo miniconto 

 

 Sabemos que o texto narrativo não está restrito a contos e a relatos de 

experiência; no entanto, ao se falar em “narrativa”, evocamos na memória comunicativa 

dos produtores de texto uma “fórmula textual” que, via de regra, leva-os a produzirem 

contos mais ou menos semelhantes em seu modo de organização.   

 Essa forma de estruturação de textos narrativos, os minicontos, foi reproduzida 

na maioria dos textos a partir dos quais desenvolvemos nosso trabalho. Dos quarenta 

selecionados para análise, é possível observar que, entre os textos produzidos por alunos 

da escola pública, em um total de vinte, dezesseis iniciam, especificamente, com a 

expressão “era uma vez”, característica marcante de contos de fadas, ou com expressão 

de sentido equivalente. O mesmo não ocorre nos textos produzidos na escola particular, 

entre os quais, de um total de vinte, apenas seis apresentam, no parágrafo inicial, 
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expressões que fazem referência a tempo de forma vaga: “Era uma vez...”, “Certo 

dia...”, “Um dia...” , entre outras.  

 Além da característica de iniciar o texto com tais expressões, consideramos 

também, para efeito comparativo entre as produções analisadas e textos de gênero 

textual/discursivo tal qual o miniconto, traços como: extensão do texto e número 

reduzido de personagens, concentração dos elementos espaço, tempo e ações dentro da 

narrativa, além de finalizar com o uso da expressão “e foram felizes para sempre” ou 

outra equivalente. 

 

 

Informatividade  

 

A informatividade é uma das categorias analíticas utilizadas por pesquisadores 

funcionalistas no estudo dos fenômenos linguísticos (VOTRE, 1994) que não está 

ligada apenas a narrativas. Achamos relevante o seu estudo em nosso corpus porque, 

através de sua observação, é possível identificar estratégias empregadas pelos 

produtores dos textos na busca da interação com o leitor (SILVA, 2000). 

Do ponto de vista cognitivo, ao comunicar-se, uma pessoa o faz para informar 

algo ao interlocutor. Essa informação que pretende ‘compartilhar’ pode estar 

relacionada ao mundo externo, ao seu próprio mundo interior, ou a algum tipo de 

manipulação que o falante pode exercer sobre seu interlocutor. Assim, a 

informatividade refere-se ao que os interlocutores compartilham, na interação. 

Recorremos a este trecho, a fim de analisar as narrativas à luz da 

informatividade. 

 

(25) “voltei pra casa chorando, meu avô foi a delegacia e deu parte o (B.O.) 

Boletim de ocorrência meu avô (a) fez uma investigação pela área e no outro 

dia descobriu um desmanche de bicicleta (b) e foi com a 2ª pessoa do delegado 

e encontrou minha bicicleta toda desmontada [...]” (6PA) 

 

Nessa amostra, o produtor relata o episódio do roubo de sua bicicleta, 

informando que, após chegar à própria casa chorando, o avô foi até a delegacia, onde 

registrou um boletim de ocorrência. No dia seguinte ao registro do roubo, o avô do 
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narrador faz “uma investigação pela área”, na companhia da “2ª pessoa do delegado”, à 

procura da bicicleta.  

Nos trechos destacados no exemplo, observamos que, em (a), o produtor 

explicita o local onde o avô e a “2ª pessoa do delegado” fizeram a investigação, fazendo 

uso do referente novo “pela área”, e em (b) essa informação é omitida, visto ser uma 

informação já disponível no contexto. A nosso ver, a construção de (b) pode 

comprometer, de certa forma, a compreensão do leitor se este não levar em 

consideração que o referente usado anteriormente para designar o local da investigação 

está em elipse nesta construção: (b) e foi com a 2ª pessoa do delegado. 

Outro fato que nos chama a atenção nesse exemplo é o uso da expressão “2ª 

pessoa do delegado”, que, ao ser empregada pelo produtor do texto, faz referência a 

uma expressão usada na linguagem do cotidiano quando, em um determinado contexto 

profissional, queremos nos referir a alguém que tem tanta importância quanto outra e 

está apta a substituí-la eventualmente. Em razão de o sentido de tal expressão ser um 

conhecimento partilhado entre os falantes, o produtor do texto dispensou a apresentação 

desse novo personagem que acompanhou seu avô na busca pela bicicleta roubada.       

 Ao analisarmos a informatividade nos textos que compõem nosso corpus, 

podemos perceber que tal categoria fica comprometida, em algumas das narrativas, em 

razão falta de informações suficientes para que se possa acompanhar a sequência de 

ações apresentadas nas narrativas. A forma de organização das informações na narrativa 

também pode comprometer, de certo modo, a compreensão dessa sequência de ações. 

Ocorre que, muitas vezes, o aluno escreve como se o leitor já tivesse conhecimento dos 

elementos ali apresentados.  

É possível observar a falta de explicitação dos dados, por exemplo, neste 

excerto:  

 

(26) “Em 2012 na cidade de Natal começou a competição mais cobiçada do            

mundo. Quem caçase o maior urso ganharia o prêmio de 5 trilhões de euros 

então as 5 da noite os caçadores chegaram e começaram a busca. 

         Os caçadores acharam a fera tinha no mínimo 15 metros de altura e 10 

de largura e no meio da floresta as 10 da noite um caçador desapareceu. 

          Na outra noite Troy encontra o urso sosinho mas a pedaços de ossos no 

chão porisso ele desiste de caçar o urso. [...]” (6PA) 
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Ao produzir um texto, o autor seleciona, consciente ou inconscientemente, a 

quantidade e a qualidade das informações que serão utilizadas nessa construção. 

Escolhe se utilizará uma informação menos ou mais conhecida, ou absolutamente nova, 

ou ainda com maior ou menor riqueza de detalhes. No trecho analisado, o personagem 

Troy foi apresentado como se o leitor já tivesse conhecimento de sua existência, sendo, 

no entanto, a primeira vez que se faz menção a ele no texto. 

Aspectos relativos à informatividade, como a organização da linguagem no texto 

e o modo como a sequência de ações é colocada na narrativa, contribuindo para a 

manutenção temática, não se constata na amostra a seguir: 

(27) “Meu nome é Jéri eu sou um onitorinco mais conhecido como Jéri o 

onitorino tudo comesol normalmente depois de FINIAS e FERBE sai para fora e 

a minha xase eu virei agente cecreto foi deter o meu inimigo de abrir um portal 

para 2 dimesão e quando eu chegei La os meus donos estavam ajudando o meu 

inimigo quase ia sabendo meu disfases e PAN PAN PAN!!! 

Uma nova dimensão abril e nois fomos ver o meu inimigo na 2ª D e me 

discubriram ele tentol dominar a terra da 1ª D breve nos cinemas.”  (6PA) 

 

O que se observa, nessa amostra, é que a forma de organização das ideias, na 

apresentação das ações na narrativa, dificulta a compreensão do texto. “FINIAS e 

FERBE”, dois personagens de desenho animado, são referidos no texto, como se 

fizessem parte da ação narrativa, entretanto são mencionados e depois deixados de lado. 

O narrador personagem, por sua vez, informa que foi deter o seu inimigo de abrir um 

portal para a segunda dimensão e, chegando lá, depara-se com seus donos ajudando o 

inimigo. Em seguida, temos: “quase ia sabendo meu disfases e PAN PAN PAN!!!”. 

Nesse caso, não se sabe quem “ia ficar sabendo” o disfarce: os donos dele ou o inimigo? 

Já no excerto que se segue, há referência, no último parágrafo da narrativa, a um 

elemento que não havia sido apresentado no texto: larva escaldante.  Ainda que se trate 

de uma narrativa ficcional, tal fato pode causar certa estranheza no leitor, uma vez que 

não há como justificar o surgimento de larva escaldante, no contexto apresentado. 

Observemos como são organizadas as informações no referido trecho: 
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(28) “A poucos metros da linha de chegada o menino ainda na frente foi 

atingido por larva escaldante que fizeram as rodas derreter o carro dele. O 

menino desesperado desceu do carro e concertou, trocando o pneu entrou no 

carro e avançou, Kintim então apertou um botão que atirou na roda do inimigo 

fazendo ele capota e explodir o carro [...]” (6PA) 

  

Nas narrativas produzidas no contexto particular de ensino, no grupo do 6º ano, 

consideramos que o grau de informatividade se dá de forma equilibrada, no sentido de 

que não se observa disparidade ao compararmos essas narrativas entre si. Com exceção 

das amostras (26), (27) e (28), as demais narrativas se configuram de modo semelhante, 

apresentando as informações de modo satisfatório para o estabelecimento da 

compreensão. 

Em relação às narrativas produzidas pelos alunos do 9º ano, fizemos 

constatações semelhantes. A infomatividade se dá de forma equilibrada, tal qual ocorre 

na maioria dos textos do 6º ano. Entretanto, destacamos o fato de que algumas 

narrativas apresentam muitas informações novas, na estruturação da narratividade, o que 

pode dificultar a compreensão dos fatos narrados. Assim sendo, a quantidade excessiva 

de informações novas pode acabar comprometendo o interesse do leitor. Vejamos esta 

amostra: 

 

(29) “Tudo começou com um simples telefonema, para minha surpreza, era o 

prezidente. A rainha da Inglaterra havia sido assassinada no seu própio quarto. 

Comecei a vasculhar o quarto, havia um frasco de remédio dentro do armário e estava 

vazil, e perto do carpete do chão do quarto havia um cabelo muito longo de mulher.  

 Isso não bastava, interroguei todos os possíveis suspeitos. 

 Primeiro o seu própio marido, muito difícil, primeiro que ele não tem 

nada a ganhar e no dia ele estava numa viagem para um convento. Os empregados eles 

não quiseram falar mais um quando ia falar parou, o jardineiro só vem uma vez ao mês 

cortar grama, o dia que ele cortou grama foi exatamente no dia do crime, seu parente 

mais próximo Karl, ele estava hospedado na casa da família real, isso foi um motivo 

para eu investigar mais um pouco a casa, isso me fez pensar então conclui que se tinha 

frasco de remédio vazio, empregada desconfiada e foi pela noite alguém alterou seus 

remédios para pressão alta, sendo um envenenamento. 
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 Eu cheguei na empregada e com calma falei que poderia ser ela, isso fez 

ela repensar na sua bobagem e acabar se denunciando a si próprio e o rei condenou 

prisão perpétua e até hoje ninguém sabe o motivo.” (9PA)  

 

No 3º parágrafo, há referência ao jardineiro, que “só vem uma vez ao mês” e que 

havia cortado grama no mesmo dia do crime, e “seu parente mais próximo” (Karl), que 

estava hospedado na casa da família real. Segundo o narrador, “isso foi um motivo” para 

que ele investigasse a casa de forma mais cuidadosa e, ao concluir seu raciocínio, 

afirma: “se tinha frasco de remédio vazio, empregada desconfiada e foi pela noite (que) 

alguém alterou seus remédios para pressão alta”, o(a) culpado(a) pelo crime só poderia 

ser a empregada.  

Ora, a forma de selecionar e organizar tais informações no parágrafo acarreta um 

truncamento das ideias, visto que o jardineiro e Karl, seu parente mais próximo, não 

representam, necessariamente, um motivo que levasse o narrador personagem a 

investigar melhor a casa, a ponto de desconfiar da empregada, a qual não havia sido 

referida no texto anteriormente.  

Por se tratar de textos semelhantes às narrativas de enigma, os alunos do 9º ano 

da escola particular procuram apresentar ações inesperadas, personagens misteriosos, na 

tentativa de surpreender o leitor. Nesse caso, é necessário equilibrar a quantidade de 

informações novas e a forma de apresentá-las no texto, de modo a não comprometer a 

informatividade. 

De acordo com Prince (1981), as entidades (ou referentes) podem ser 

classificadas como: novas, velhas (dadas ou evocadas) e inferíveis. Uma entidade é 

classificada como nova se for introduzida no discurso pela primeira vez. Prince (1992) 

subdivide essa classificação em brand-new (nova-em-folha ou totalmente nova) e 

disponível, sendo compreendido como disponível aquele referente considerado de 

conhecimento do interlocutor, embora não tenha sido previamente inserido no discurso.  

Nas narrativas produzidas no contexto da escola pública, não constatamos 

diferenças em relação às narrativas escritas pelos alunos da escola particular. 

Acreditamos que, por se tratar do tipo narrativo, a previsibilidade das informações não é 

muito alta, no sentido de que aquilo que se vai narrar é, naturalmente, informação nova. 

A questão da informatividade está relacionada ao modo de organização dessas 
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informações, que pode se dar de forma equilibrada, tornando o texto interessante e 

compreensível para o leitor.  

Logo, para o funcionalismo a distribuição dos elementos em uma sentença está 

ligada ao dinamismo comunicativo, sendo a informatividade compreendida por 

motivações pragmáticas. 

   

 

Coerência temática e narrativa 

 

A noção de coerência é estabelecida numa situação comunicativa entre dois 

usuários da língua, podendo, portanto, ser vista como um princípio de interpretabilidade 

do texto, “ligada à intelegibilidade dele numa situação de comunicação, é a capacidade 

que o receptor da mensagem [...] tem para calcular o seu sentido” (Koch; Travaglia, 

1989, p. 105). 

A coerência narrativa diz respeito àquela que observamos ao longo de uma 

sequência de fatos narrados. Portanto, coerência narrativa é a que ocorre quando se 

respeitam as implicações lógicas existentes entre as partes da narrativa. Por exemplo: 

para que uma personagem realize uma ação, é preciso que ela tenha capacidade, ou seja, 

saiba e possa fazê-la. Em outras palavras, a realização de uma ação implica, pressupõe 

um poder e um saber. 

Analisando a coerência narrativa em um trecho de um dos textos analisados, 

percebemos um comprometimento desse elemento textual. 

 

(30) “(...) Mais a sorte não estava mesmo do lado deles (a) o clima começou a 

mudar a chuva veio e o céu começou a escurercer. Sem tenda para ir os 

paleontólogos foram explora o teritorio mais a sorte não existia no dicionario 

deles, porque sem quere eles ivadirão o território de uma tribo de canibais que 

amararão eles nua corda presa em uma arvore com um fogo num seus pés, (b) 

mais a sorte veio e a chuva começou a aparecer e apago o fogo felismente eles 

escaparam dos canibais com vida (...)” (6PA) 

 

Nesse trecho, podemos observar um comprometimento da coerência, 

inicialmente, na sequência de fatos apresentada pelo produtor na parte destacada: “o 
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clima começou a mudar a chuva veio e o céu começou a escurecer.” Por meio do 

conhecimento de mundo, os interlocutores sabem que, quando o clima começa a mudar, 

primeiro o céu escurece e depois vem a chuva, de modo contrário ao que diz o produtor 

em seu texto. Mais adiante, apresenta a informação que (b) “a sorte veio e a chuva 

começou a aparecer e apago o fogo”, que pode ser questionada pelos interlocutores 

em razão de a chuva já ter sido mencionada como um fato ocorrido. 

Essa construção compromete a coerência do texto em dois sentidos: por ser 

informação velha apresentada como se fosse informação nova e, principalmente, pelo 

fato de o produtor do texto ter dito inicialmente que a sorte não estava do lado dos 

personagens, pois começou a chover e, algumas linhas adiante, porém na mesma cena, 

afirma que a sorte veio, pois a chuva apareceu. 

 Nos demais textos que compõem nosso corpus, os alunos procuram manter a 

coerência textual, consciente ou inconscientemente, através da continuidade temática e 

da progressão, procurando apresentar os personagens e a sequência de ações de modo a 

envolver o leitor. 

 Neste sentido, referindo-nos à coerência global do texto, sem aprofundar a 

discussão acerca dos diferentes tipos de coerência, percebemos que algumas das 

narrativas analisadas apresentam uma construção textual que pouco colabora para o 

estabelecimento da coerência. As escolhas lexicais bem como sua forma de estruturação 

se dão de forma a comprometer o sentido das ideias apresentadas. Essa constatação 

refere-se a narrativas produzidas tanto na escola particular quanto na escola pública, não 

havendo diferenças significativas, em relação a essa categoria de análise, nas referidas 

realidades. 

 Recorremos ao excerto a seguir a fim de ilustrar essas ideias a respeito da 

coerência:       

 

(31) “- Olá meu nome Zézinho eu moro na Africa e surfo muito, um dia eu tava 

surfando e apareceu uma coisa imensa no mar mas continuei. No outro dia 

apareceu na TV que um surfista desapareceu e apareceu na margem da praia 

cheio de mordidas e sem os braços e sem as pernas, mas continuei surfando. No 

outro dia eu fui pescar no barco do meu pai, fui la no fundo do rio e pegei um 

Baiacu bem Grandão mas depois eu pegei um Pirarocú, amanhã e o dia que 

jamas Aconteceu o interro de um amigo, que morreu atacado por um tubarão 
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muito grande. No outro dia eu fui no interro de pois eu fui tomar banho com o 

sabonete melhor do mundo O protex, Depois eu peguei minha prancha pra 

viajar para o Avai e pegar uma onda gigante e falei e fiz, mas se eu cai eu me 

ferro e depois de 1 semana eu voutei pra casa.” (6PA) 

 

(32) “Era uma vez num serto dia A madrasta do menino dissi... va deixa esse 

comer para seu pai o pai dele trabalhava muito longe ele ficou com fome e 

comeu o almoço do pai dele Quando chegou la no pai dele o pai dele abrio o 

comer e dissi meu filho cade o frango assado não sei ela tava comento frango 

quando eu sai de la. 

O pai dele pego o carro i quando chegou la o começaram a brigar e o 

menino foi para cima da arvore e ficou dizendo aja pou, aja pou a sogra dele 

disse e Bom que você vire um mostro ele virol um pássaro feio ele avão dizendo 

a já pai essa história foi realidade.” (6PU) 

 

 Nas amostras acima apresentadas, podemos perceber o grau de 

comprometimento da coerência textual, à medida em que a construção de sentidos fica 

prejudicada, em parte por causa dos recorrentes desvios quanto ao uso da língua. A 

ausência ou o uso inadequado da pontuação também afeta a construção de sentidos da 

narrativa, dificultando a compreensão do leitor, como neste recorte da amostra (31): 

“[...] amanhã e o dia que jamas Aconteceu o interro de um amigo, que morreu atacado 

por um tubarão muito grande.[...]”  

 Já em (32), os problemas com relação à coerência são similares aos que se pode 

observar em (31), uma vez que, para se construir o sentido da narrativa, também é 

preciso a colaboração do leitor no sentido de completar as lacunas deixadas na 

estruturação do texto. Por exemplo, quando o narrador informa que o menino vai deixar 

o almoço para o pai, mas acaba comendo no caminho. No momento em que o garoto 

entrega o almoço ao pai, há um breve diálogo entre ambos, sem, no entanto, marcação 

do que seria a fala de um ou de outro personagem: “[...] o pai dele abrio o comer e dissi 

meu filho cade o frango assado não sei ela tava comendo frango quando eu sai de 

la.[...]” Além disso, também a ausência de pontuação contribui para afetar a coerência 

textual, como um todo. 
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 Koch (1987) define a coerência como um princípio de interpretabilidade e 

compreensão do texto, relacionado à continuidade de sentidos resultante da conexão 

conceitual-cognitiva entre os elementos textuais. Tal conexão depende também de 

fatores socioculturais diversos, devendo ser vista como fruto de processos cognitivos e 

de fatores interpessoais.  

Em contrapartida, apresentamos a seguir uma amostra na qual se pode perceber 

uma condução satisfatória em relação à coerência textual:  

  

(33) “Era uma vez uma menina bem sapeka ela morava la em fortaleza. Ela 

cresceu e teve uma filha chamada “AMANDA” – ela morava com a sua mãe 

APARECIDA, que era a quela menina muito sapeka de antigamente 

 Ela teve outro filho chamado Junior e depois teve mais um chamado 

Israel – Ela estava grávida de outra menina e resolveu sair lá de Fortaleza pois 

ela estava com muita vergonha da sua família e ate dela mesmo, e resolvel 

morar aqui no RN lá no municípil de São José de Mipibu. 

 Ela teve a menina que se chamou Jéssica, depois teve mais uma menina 

chamada Luana Iasmim, depois teve mais outra chamada Clara e por hutimo 

teve outro menino chamado José Lucas – Mas apesar desse Arrudeio todo ela 

não ficou com nenhum marido apenas o pai de Lucas (ARNOD). 

 Ela teve no total 7 filhos mais deixou 3 lá em fortaleza com a sua mãe – 

Amanda – Israel e Junior pois ela não sabia o que fazer ela tinha apenas 15 

anos na época. 

 Aparecida a menina sapeka de antigamente a gora tem 33 anos vai 

completar 34 esse mês, dia 28 de Agosto, ela aprendeu muito com o destino 

agora ja faz 8 anos que a menina sapeka de antigamente não ver a sua família. 

 

É SABE QUEM É ESSA MENINA SAPEKA DE ANTIGAMENTE? E A MINHA 

MÃE MARIA APARECIDA.” (9PU) 

 

Embora tenhamos constatado o comprometimento da coerência textual na 

maioria dos textos produzidos pelos alunos da escola pública, é desse grupo de textos 

que retiramos a amostra (33), na qual percebemos um grau de coerência satisfatório. Na 

amostra apresentada, o narrador conta, aos poucos, a história de uma menina sapeca que 
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morava em Fortaleza, mudou-se para o RN, teve 7 filhos  e “aprendeu muito com o 

destino”. O acréscimo das informações novas, ao longo do texto, possibilita a 

progressão temática do texto e não oferece dificuldades à compreensão do leitor. 

Desse modo, podemos observar que problemas relacionados à coerência textual 

são constatados nos textos, de modo geral, independentemente do grupo ao qual a 

narrativa pertence, haja vista que os alunos do 6º e 9º anos de ambas realidades 

configuram suas narrativas de modo razoavelmente semelhante, em relação à categoria 

analisada. 

 

Distribuição tópico-referencial 

 

De acordo com Neves (2006), na visão do funcionalismo linguístico, a 

referenciação  

 

diz respeito à própria constituição do texto como uma rede em que 

referentes são introduzidos como objetos-de-discurso (Apothéloz e 

Reichler-Béguelin, 1995), e como tais são mantidos, segundo 

determinadas estratégias dependentes da formulação textual. 

 

Quanto à escolha de diferentes estratégias de referenciação, fundamentais para a 

manutenção da progressão referencial e tópica na estrutura de um texto, Koch (2006, 

p.132) explica que  

 

caracterizam-se por operar uma seleção, dentre as diversas 

propriedades caracterizadoras de um referente reais co(n)textualmente 

determinadas ou intencionalmente atribuídas pelo locutor -, daquelas 

que, em dada situação de interação, são relevantes para o propósito do 

locutor. 

 

Observemos esta amostra retirada de um dos textos em análise. 

 

(34) “Certo dia, uma mulher de 20 anos com cabelos longos e pretos, chamada 

Ana Bell, resolveu fazer uma viagem a Antártica para uma pesquisa de estudo. 

Ela preparou suas malas e foi para um avião que era do lugar que ela 

trabalhava. Ela entrou e após o avião decolou. O tempo estava chuvoso e podia 
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acontecer um grave acidente, mais todos acreditavam que isso não ia 

acontecer.” (6PA) 

 

Nesse exemplo, é possível observar que o escritor manteve a progressão 

referencial fazendo uso de expressões nominais e do pronome pessoal para retomar o 

referente textual “uma mulher de 20 anos”. A personagem central Ana Bell é 

primeiramente categorizada pela expressão nominal “mulher de 20 anos” e 

recategorizada com o pronome “ela”, oferecendo novas informações sobre o objeto de 

discurso em questão. 

Nos textos analisados, estratégias semelhantes podem ser observadas, 

construindo assim a referenciação, que é vista como um processo contínuo e 

socialmente construído, isto é, os participantes da ação comunicativa estão todo o tempo 

influenciando direta ou indiretamente a construção de referentes (CAVALCANTE, 

2011).  

Assim sendo, os alunos lançam mão de estratégias linguísticas para introduzir 

um novo referente no universo do texto e promover, por meio de expressões 

referenciais, a continuidade dos referentes utilizados no universo do texto. Desse modo, 

encontramos, nas narrativas analisadas, estratégias tais como uso de pronomes e formas 

nominais definidas para retomar elementos já mencionados no texto, como nestas 

amostras: 

 

(35) “Era uma vez uma princesa que não sabia que era uma princesa, o pai dela 

era um príncipe e ele já tinha falecido, a mãe da princesa não contou a princesa 

sobre ela e seu pai. 

Certo dia a rainha (avó da princesa) convidou a sua neta (princesa Mia) 

para tomar um chá em seu castelo, e a Rainha inssistio muito para que Mia 

aceitasse o cargo de Princesa de Genovia. 

E terminou com um final feliz. Princesa Mia como princesa de Genovia, 

e o rapaz que ela gostava ficou com ela, e viveram felizes para sempre.” (6PU) 

 

Nesta amostra, percebemos, de início, a referência a “uma princesa”, retomada 

ao longo do texto por meio das expressões “o pai dela”, “ela”, “a sua neta”, “princesa 

Mia”, “Mia”, “Princesa de Genovia”. Ainda encontramos “a mãe da princesa”, “a 
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avó da princesa” e “o rapaz que ela gostava”, destacando o ponto principal desse 

miniconto, cujo título é “A princesa”.  

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, percebemos que os alunos 

empregaram, também em relação a esta categoria, estratégias semelhantes. Observamos 

que não se percebe preocupação com o uso ou não das estratégias de referenciação. Os 

alunos fazem uso desses elementos de forma natural. Portanto, não há como afirmar que 

um ou outro grupo emprega estratégias mais elaboradas, contrariando a nossa 

expectativa inicial. 

 

 

Relevo informativo: figura X fundo 

 

A ideia de figura corresponde à parte do texto narrativo que apresenta a 

sequência temporal de eventos concluídos, pontuais, afirmativos, sob a responsabilidade 

de um agente, que constitui a comunicação central; enquanto isso, a ideia de fundo está 

relacionada à descrição de ações e eventos simultâneos à cadeia da figura, além da 

descrição de estados, da localização dos participantes da narrativa e dos comentários 

avaliativos.  

Tal informação nos leva a constatar, nas narrativas analisadas, que a sequência 

de ações que caracteriza a narrativa está colocada em figura, ou seja, corresponde à 

informação central, enquanto encontramos as informações periféricas no plano de 

fundo, constituindo um suporte àquelas que se encontram em figura.   

Para fins de observação desta categoria, recorremos a trechos encontrados em 

algumas narrativas analisadas, em que podemos observar informações básicas, tais 

como o local ou o momento em que as ações acontecem, apresentadas como fundo, para 

contextualizar as ações principais da narrativa. 

 

(36) “(a) Um dia em que aconteceu um biodezastre, em que um vírus escapou da 

sala de testes e afetou as pessoas, e as transformaram em zumbis, (b) duas 

pessoas foram salvar o planeta, (c) mais quem eram essas pessoas? (d) Eram 

Percy e Petter foram reconquistar o mundo. (e) Mas como? Percy um semideus 

que aparentemente roubou um raio e Petter com suas regras de sobrevivência, 

(f) eles vão tentar salvar o mundo. (g) E assim continua...” 
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Observamos, nessa narrativa transcrita na íntegra, que os trechos em destaque, 

(b), (d) e (f), correspondem ao plano do discurso que se encontra em figura, uma vez 

que apresentam o que acontece de mais importante na narrativa, enquanto os demais 

trechos, (a), (c), (e) e (g), trazem informações que compõem o cenário no qual as ações 

centrais ocorreram.  No trecho inicial (a), o produtor do texto faz uma espécie de 

introdução, situando o leitor em relação ao que vai acontecer, o evento principal, o 

salvamento do planeta pelos “heróis” Percy e Petter, que são apresentados e 

caracterizados pelos comentários que constituem o plano de fundo dessa narrativa. 

Vale ressaltar que, nessa análise, foi possível notar que os produtores das 

narrativas, em sua maioria, estruturam seus textos empregando os elementos 

figura/fundo em uma proporção que evidencia certa tendência em dizer o essencial, as 

ações centrais, sem acrescentar muitas informações periféricas. Apontamos como 

evidência dessa afirmação, a pouca extensão da maioria dos minicontos que formam 

nosso corpus: em um total de 40 textos, 18 deles são formados por um máximo de 3 

parágrafos (6PA – 7, 6PU – 6 e 9PU – 8) e 4 deles apresentam apenas 4 parágrafos 

(9PA – 4 textos). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta seção apresenta uma retomada geral do que foi discutido ao longo da nossa 

pesquisa, realizando uma síntese dos elementos constantes no trabalho, ao mesmo 

tempo em que evidenciamos os resultados obtidos ao término deste curso.  

Ao darmos início à pesquisa, nosso objetivo geral foi realizar um estudo 

comparativo entre narrativas, representativas do gênero miniconto, produzidas no 

ensino fundamental, por alunos do 6º e 9º anos, matriculados em uma escola particular e 

uma escola pública da Grande Natal. Através desse estudo, pretendíamos enfocar a 

construção da narratividade, buscando identificar e descrever as estratégias utilizadas na 

produção dos textos.  

Nessa investigação, tomamos como hipótese inicial a ideia de que os alunos do 

9º ano apresentariam mais facilidade em relação à produção do texto narrativo, 

considerando que, à medida que os alunos avançam nas séries de ensino, também vão 

ampliando seu conhecimento com relação às estratégias de construção do texto 

narrativo.  

Em se tratando dos alunos da escola particular, havia a dúvida de que esse 

contexto influenciaria nas narrativas, principalmente levando em conta as produções de 

alunos do 9º ano, tanto em razão de estarem na série que encerra o ensino fundamental, 

como também pelo fato de terem acesso mais facilmente a recursos pedagógicos 

diversificados, os quais poderiam contribuir positivamente no processo de 

aprendizagem. Assim sendo, os alunos do 9º ano da escola particular poderiam 

demonstrar um maior “amadurecimento” quanto à competência narrativa. 

Para tanto, investigamos se os alunos faziam uso das mesmas estratégias, nessa 

atividade de construção da narratividade, considerando 6º e 9º anos de uma escola 

particular e de uma escola pública. Também pretendíamos confirmar ou negar a 

possibilidade de os alunos da escola particular apresentarem mais facilidade na 

estruturação escrita de seus textos. 

Em contrapartida, considerando o contexto público de ensino, hipotetizamos que 

os alunos dessa realidade específica poderiam demonstrar mais dificuldade em construir 

textos narrativos, evidenciando uso de menos estratégias na construção de tais textos. 
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Apesar de os resultados não poderem ser generalizados, visto que se tratou de 

um estudo de caso em apenas duas instituições de ensino, pode-se afirmar que o 

trabalho é válido, posto que a realização desse estudo trouxe contribuições significativas 

quanto ao nosso objeto de estudo, a construção da narratividade, desmistificando a ideia 

de que o contexto discursivo, nesse caso, influenciaria no melhor desempenho dos 

alunos com relação à escrita de textos narrativos.  

Portanto, tendo como base a análise dos resultados, foi possível identificar que a 

hipótese inicial, após a conclusão do nosso estudo, não pôde ser confirmada no corpus 

da pesquisa, uma vez que, ao estabelecer a relação de comparação entre os grupos de 

textos (6º X 9º ano; contexto privado X contexto público), os resultados obtidos 

apontaram que são, de certa forma, equivalentes no que se refere às estratégias de 

estruturação das narrativas. 

 Ao darmos início à investigação, partimos das hipóteses iniciais de que alunos 

do 9º ano apresentavam, em seus textos, estruturas mais elaboradas, empregando assim 

mais recursos, ao construírem as narrativas, do que alunos do 6º ano; além disso,  alunos 

da escola particular poderiam evidenciar um “melhor preparo” em suas produções. 

Desse modo, ao considerarmos a estrutura da narrativa proposta por Labov como 

base para nossas observações, associando-a aos quatro grupos de textos narrativos que 

compõem o nosso corpus, percebemos que os minicontos apresentam, em sua 

estruturação, a maioria das seções labovianas, a saber: todas as narrativas analisadas 

apresentaram as seções de orientação, complicação e resolução, isso por se tratarem de 

seções que apresentam informações indispensáveis, pois correspondem ao início da 

narrativa, às ações que constituem o ponto alto da narrativa e ao desenlace dos 

acontecimentos. O resumo, apontado por Labov (1967) como uma seção facultativa, foi 

encontrado em doze das quarenta narrativas analisadas.  

No entanto, comparando a ocorrência de tal seção nos minicontos oriundos da 

escola particular, constatamos que estes apresentam onze narrativas iniciadas com a 

seção do resumo. Interpretamos essa informação como um indício de que, no contexto 

da escola pública, os alunos reproduzem em seus minicontos aquelas seções que 

constituem o núcleo da narrativa, as partes principais, sendo o resumo dispensável à 

compreensão total do que está sendo narrado. 

Assim sendo, no contexto particular de ensino, as narrativas produzidas pelos 

alunos do 6º ano evidenciaram uma estruturação mais elaborada do que aquelas 
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produzidas pelo grupo do 9º ano. As seções a partir das quais Labov estrutura a 

narrativa aparecem de forma mais completa na maior parte dos textos. Essa evidência 

contraria nossa hipótese inicial de que os alunos do 9º ano empregariam mais recursos e 

estratégias em suas produções narrativas. 

Essa mesma constatação pode ser feita em relação aos textos produzidos no 

contexto público de ensino, cujas narrativas se assemelham às do 9º ano (PA) no que 

tange à estrutura. Nesses três grupos (9PA, 6PU e 9PU), o que ocorre é a presença das 

seções orientação, complicação e resolução em todas as narrativas, tal como acontece 

nos textos do 6º ano. As demais seções (resumo, avaliação e coda) tornam-se menos 

frequentes. 

Destarte, o estudo comparativo conduzido neste trabalho nos permite concluir 

que, à medida que os alunos/produtores de textos de ordem narrativa vão avançando nas 

séries de ensino, as estratégias por eles utilizadas na produção dos textos não vão se 

“sofisticando”, tampouco se tornam mais “elaboradas”. Eles continuam empregando 

aquelas que formam a base das narrativas, a parte essencial que se concentra no “miolo” 

correspondente às seções de orientação, complicação e resolução.  

Se no 6º ano da escola particular percebemos uma tentativa, por parte dos 

alunos, de enriquecer suas narrativas por meio do uso de mais elementos, mais 

informações, o mesmo não ocorreu nos demais grupos de narrativas analisadas, talvez 

pelo fato de o conteúdo “narrativa de aventura” fazer parte das aulas de Redação, na 

ocasião da produção das narrativas. 

Outra conclusão a que chegamos ao término desta dissertação é a consciência da 

necessidade de continuação desta pesquisa, até mesmo como perspectiva futura, após a 

divulgação deste trabalho, tendo em vista alcançar uma quantidade mais expressiva de 

instituições e estender a coleta de dados a um maior número de alunos, a fim de 

investigar melhor o fenômeno da narratividade. Dessa forma, partindo de textos de 

estrutura tipicamente narrativa, acreditamos poder contribuir com estratégias que 

possam aprimorar a competência da escrita, inclusive considerando outros gêneros 

textuais/discursivos. 
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I. Textos escritos por alunos de escola particular 

 

6º ANO 

 

TEXTO 1 

Santa giboia (Suas aventuras) 

 

 RESUMO Tudo começou no Mexico onde um paleontologo chamado Tomas 

Red fasia suas pesquisas sobre dromeosauros, ORIENTAÇÃO até que um dia o paceiro 

dele chamado Armando le comunicou que amuito tepo ele estudava sobre os 

dromeosauros: 

 - Tomas Red, Tomas Red não acredito no que eu discubri, a um esqueleto 

completo de dromeosauro no Amazonas: 

 - E aonde fica o Amazonas? 

 - No Brasil. 

 - E aonde a o maior carnaval do mundo? 

 - E sim Tomas red! 

 - Então arrume as malas, procima parada o Amazonas! 

 Então eles se organisarão, pegando todo o material necerssario e até um  robo de 

pesquisa. 

 Xegando no Amazonas eles armarão o acampamento, armarão as tendas e 

separaram o material. No amanhecer Armando acordou com um olho de coruja: 

 - Tomas Red tira o lençou da sua cabeça mais não faça nenhu movimento. 

 COMPLICAÇÃO Era uma grande giboia, Tomas Red entrou em pânico! Ele 

deu um pulo grande quebrou o baraco, pisotiou o rabo e acabou chutando suplimento de 

alimento, que deceu pela colina e caio na cachuera e segio pelo seu caminho. 

AVALIAÇÃO Mais a sorte não estava mesmo do lado deles o clima começou a mudar 

a chuva veio e o céu começou a escurercer. Sem tenda para ir os paleontólogos foram 

explora o teritorio AVALIAÇÃO mais a sorte não existia no dicionario deles, porque 

sem quere eles ivadirão o território de uma tribo de canibais que amararão eles nua 

corda presa em uma arvore com um fogo num seus pés, AVALIAÇÃO mais a sorte 

veio e a chuva começou a aparecer e apago o fogo felismente eles escaparam dos 

canibais com vida depois de oras caminhando eles resouverão busca ajuda voutarão ao 
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acampamento e usarão o único material que tinha sobrado um radio amado, depois de 

oras tentando um retorno e nada então resouverão explora o local. 

 Enquanto isso no Mexico uma mensagem chegava na central de radio amado, 

dizendo: 

- Socorro! estamos perdidos no meio do Amazonas, grandes perigos estamos 

enfrentando, mande reforço o mais rápido posivel! 

 Enquanto isso no Amazonas os paleontólogos andaram por horas para ver se 

encontravão ajuda, depois de oras andando eles encontraram uma porta trancada por 

maderas pregado, quando olharam para cima virão escrito uma frasi que dizia uma frasi 

aonde Armando leu em voz alta: 

 - Velha mina abandonada. 

 RESOLUÇÃO Então vendo a mina Tomas Red queria entra la dentro pois o 

esqueleto de dromeoçauro poderia esta naquela mina, então tirarão as maderas e entrão, 

mais eles não perceberão uma pedra no meio do caminhão e acabaram atropessando e 

escuregam por uma caminho de trilhos de trem e só pararam num belo local aonde 

estava pregado nas paredes diamantes, olhando pra um canto os paleontologos virão um 

esqueleto pregado na parede então eles compreenderão que era o esqueleto de 

dromeosauro então ovirão uns passos era a ajuda que eles pedirão, além de encontra o 

esqueleto encontrarão bastante diamantes e ficarão ricos. 

 CODA Quando voutaram ao México a primera coisa que fiserão foi agradecer a 

giboia que pareles tem otro nome “Santa giboia”. 

 

DICIONARIO 

Dromeossauro – tipo de dinossauro carnívoro 

Paleontólogo – profição que estuda sobre dinossauros 

 

TEXTO 2 

Narrativa de aventura 

 

 RESUMO Certo dia, uma mulher de 20 anos com cabelos longos e pretos, 

chamada Ana Bell, resolveu fazer uma viagem a Antártica para uma pesquisa de estudo. 

ORIENTAÇÃO Ela preparou suas malas e foi para um avião que era do lugar que ela 
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trabalhava. Ela entrou e após o avião decolou. O tempo estava chuvoso e podia 

acontecer um grave acidente, mais todos acreditavam que isso não ia acontecer. 

 Estava quase perto da Antartica e COMPLICAÇÃO de repente houve uma 

turbulência forte e todos ficaram aperriados. A asa do avião pegou fogo e o avião 

começou a cair. O avião caiu sobre a neve AVALIAÇÃO e era muito difícil de que 

alguém sobrevivesse mais por sorte Ana Bell e mais duas pessoas pessoas tinham 

sobrevivido. Eles tinham que procurar ajuda o frio era tão grande que os três pegaram os 

casacos das pessoas que haviam morrido. Eles fizeram uma toca para passar a noite ou 

dias até que alguém viesse o ajudar-los. 

Os dias foram passando e o frio aumentando RESOLUÇÃO até que um Helicoptero 

chegou e os três forma resgatados. CODA Ana Bell voltou para sua casa e refletiu que a 

vida é mais importante que tudo. 

 

TEXTO 3 

O roubo da minha bicicleta 

 

RESUMO – NÃO TEM 

ORIENTAÇÃO Fui a praça andar de bicicleta como sempre faço, encontrar-me com 

meus amigos e brincar-mos juntos COMPLICAÇÃO quando dois meninos se 

aproximaram de mim e disseram: sabe aquela rua que é atrás da igreja? tem umas 

lombadas pra a gente pular, quando chegei la não tinha nada, um dos meninos me 

empurrou e saiu correndo na bike AVALIAÇÃO e então eu pensei como minha vó 

sempre diz: “cai no conto do vigario”! voltei pra casa chorando, meu avô foi a delegacia 

e deu parte o (B.O.) Boletim de ocorrência meu avô fez uma investigação pela área e 

RESOLUÇÃO no outro dia descobriu um desmanche de bicicleta e foi com a 2ª pessoa 

do delegado e encontrou minha bicicleta toda desmontada, parte por parte, parafuso por 

parafuso, e AVALIAÇÃO o interessante: o dono do desmanche era o pai do ladrão! 

CODA Mandei refazer toda a bicicleta e ainda estou com ela e tô ai andando de novo. 
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TEXTO 4 

O caçador de ursos 

 RESUMO Em 2012 na cidade de Natal começou a competição mais cobiçada do 

mundo. Quem caçase o maior urso ganharia o prêmio de 5 trilhões de euros 

ORIENTAÇÃO então as 5 da noite os caçadores chegaram e começaram a busca. 

 COMPLICAÇÃO Os caçadores acharam a fera tinha no mínimo 15 metros de 

altura e 10 de largura e no meio da floresta as 10 da noite um caçador desapareceu. 

 Na outra noite Troy encontra o urso sosinho mas a pedaços de ossos no chão  

porisso ele desiste de caçar o urso. 

No outro dia Troy e seus amigos saem as 6 horas da manhã e se separam troy com o 

mesmo azar encontra o urso sozinho e o urso corre atrás dele RESOLUÇÃO o amigo 

dele salta do alto da  

árvore e segura o urso o seu amigo batendo bem (?) AVALIAÇÃO ese urso tem 

fragilidade nas pernas RESOLUÇÃO e bate um pau nas pernas do urso e troy mata o 

urso com uma faca. 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 5 

O homem que foi atacado 

 

 RESUMO - Olá meu nome Zézinho eu moro na Africa e surfo muito, 

ORIENTAÇÃO um dia eu tava surfando e apareceu uma coisa imensa no mar mas 

continuei. COMPLICAÇÃO No outro dia apareceu na TV que um surfista desapareceu 

e apareceu na margem da praia cheio de mordida e sem os braços e sem as pernas, mas 

continuei surfando. No outro dia eu fui pescar no barco do meu pai, fui la no fundo do 

rio e pegei um Baiacu bem Grandão mas depois eu pegei um Pirarocú, amanhã e o dia 

que jamas Aconteceu o interro de um amigo, que morreu atacado por um tubarão muito 

grande. No outro dia eu fui no interro de pois eu fui tomar banho com o sabonete 

melhor do mundo O protex, Depois eu peguei minha prancha pra viajar para o Avai e 

pegar uma onda gigante e falei e fiz, AVALIAÇÃO mas se eu cai eu me ferro e depois 

de 1 semana eu voutei pra casa. 

 - Quando Eu fui surfa eu peguei uma onda com um tubarão atrás de mim so que 

um goufinho me ajudou mas o tubarão matou ele e continuei Na onda mas o tubarão 
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tentou  me atacar mas eu dei umchute Nele e ele dismaiou. Quando eu estava saindo do 

mar ele estava morto Na margem sem a barbatana, RESOLUÇÃO No outro dia eu 

fiquei com trauma dele me atacar mas fui sufar, quando eu peguei a onda ele pulo e 

Arranco minha cabeça e eu morri! 

CODA – NÃO TEM 

FIM 

 

TEXTO 6 

Uma noite na selva 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma noite assombrosa na Espanha, eu estava no restaurante 

onde trabalho, quando Nicolas me chamou “Francisco, venha ouvir uma coisa na 

rádio!” COMPLICAÇÃO quando fui ouvir o que era, entendi por que havia me 

chamado o locutor da rádio anunciou “quem conseguir três dentes de piranha receberá 

1.000 euros”, no mesmo instante ele disse “Nos temos que tentar conseguir esses dentes 

de piranha!” e no mesmo instante falei “Mas também temos que levar meu filho João!” 

e em seguida Nicolas perguntou “Por que?” e respondi “Porque minha mulher quer que 

eu passe mais tempo com ele.” 

 No dia seguinte perguntei ao meu filho “João você quer ir com meu amigo 

Nicolas acampar perto do lago?” depois de pensar um pouco falou “Claro, por que 

não?” e depois falei “Então vá arrumar sua mala, pois nós vamos amanhã.” E ele 

respondeu “OK pai!” 

 Na manhã seguinte eu estava muito ansioso AVALIAÇÃO pois meu grande 

sonho sempre foi se aventurar pelo mundo e hoje vou me aventurar na selva. 

 Quando nós chegamos eu e Nicolas preparamos a barraca enquanto João ficava 

brincando, “João!” eu chamei, mas ninguém havia respondido, então chamei de novo 

“João!” e ninguém respondeu e em seguida falei “Temos que procurá-lo e já!” e Nicolas 

respondeu “OK, vamos!” 

 Iniciamos a busca atrás de João, quando nos deparamos com nosso primeiro 

perigo: os terríveis pares de olhos olhando direto para nós “Jacarés á vista!” Nicolas 

gritou e agora o que faremos?” depois de pensar um pouco respondi “Vamos usar 

nossos cochonetes como barcos!” e Nicolas falou “Boa ideia!” e lá fomos nós com 
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nossos barcos, quando chegamos no meio do lago, os jacarés furaram nossos barcos! E 

eu pensei “E agora? O que nós vamos fazer?” e em seguida nadei o mais rápido que 

consegui e Nicolas me seguiu e com sorte nós conseguimos chegar ao outro lado do 

lago e começamos a chamar “João!” e depois de chamarmos a voz de João respondeu 

“Socorro!” e nós corremos em direção a voz, quando chegamos um grupo de leões 

estava se aproximando de João, RESOLUÇÃO quando eu e Nicolas fomos tentar salva-

lô, os leões se aproximaram mais e começaram a rugir alto para Nicolas, tentamos 

salvar Nicolas mas era tarde demais, eu e João nos salvamos mas Nicolas não. 

 CODA Eu e João voltamos para casa com a lembrança do que aconteceu. 

 

FIM!!!! 

 

TEXTO 7 

Raios e Zumbis 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Um dia em que aconteceu um biodezastre, COMPLICAÇÃO 

em que um vírus escapou da sala de testes e afetou as pessoas, e as transformaram em 

zumbis, duas pessoas foram salvar o planeta, mais quem eram essas pessoas? Eram 

Percy e Petter RESOLUÇÃO foram reconquistar o mundo. Mas como? Percy um 

semideus que aparentemente roubou um raio e Petter com suas regras de sobrevivência, 

eles vão tentar salvar o mundo. CODA (?) E assim continua... 

 

Trailler 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

 

TEXTO 8 

Operation Rodan City 

 

 RESUMO Em um dia no ano de 3047, houve uma tentação do capeta para a 

humanidade, ORIENTAÇÃO nesse dia também no hotel plaza houve uma infecssão de 

uma doença, que as pessoas que não foram infectadas precisaram ir para um lugar 

chamado de Atlantida (encontrada no fundo do mar). 
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COMPLICAÇÃO Após duas horas do acidente toda população americana tinha virado 

guaxinins mutantes que comem carne hulmana, na Atlantida vários cientistas estavam 

procurando uma cura e outros estavam estudando um guaxinim que eles capturaram. 

 Uma equipe de fiscalização armada foi a superfície para fazer uma varedura na 

cidade mais proxima, mas na cidade de Los Angeles a cidade mais proxima, lá eles 

viram guaxinins de 3 metros de altura, vários soldados moreram tentando combatelos, 

mas não demorou muito tempo e eles já descubriram a cura mas o guaxinim de teste 

fugiu e ele esta solto na Atlantida e ele ja deve te infectado muitas pessoas. 

 RESOLUÇÃO As pessoas foram curadas mas CODA a ameaça esta solta. 

 RESOLUÇÃO Uma equipe de elite foi combater a ameaça e destruila a equipe 

era: Kratos, Morone, Suli zero e o chefe o ponei maldito. 

 

TO BE CONTINUE 

 

TEXTO 9 

Uma Nova Realidade  

 

 RESUMO Meu nome é Jéri eu sou um onitorinco mais conhecido como jéri o 

onitorinco ORIENTAÇÃO tudo comesol normalmente depois de FINIAS e FERBE sai 

para fora e a minha xase COMPLICAÇÃO eu virei agente cecreto foi deter o meu 

inimigo de abrir um portal para 2 dimesão e qando eu chegei La os meus donos estavam 

ajudando o meu inimigo qase ia sabendo meu disfases e PAN PAN PAN!!!  

 RESOLUÇÃO Uma nova dimenção abril e nois fomos ver o meu inimigo na 2ª 

D e me discubriram ele tentol dominar a terra da 1ª D breve nos sinemas 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 10 

Narrativa de aventura 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez um menino que sonhava em correr numa corrida 

de carros do futuro O ? ouviu no rádio um apresentador afirmando que haveria uma 
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corrida mortal. O menino ficou com medo mas se ele queria correr numa corrida tinha 

que ser nessa. 

 COMPLICAÇÃO Ele foi pro lixão da cidade procurar peças para seu carro. 

Conseguio todas as peças necessarias é começou a montar, depois de muitos dias o 

carro ficou pronto então foi para corrida foi bem rápido. Ja havia começado então ele 

largou, logo logo um carro do nada capotou e do nada passou raspando no carro dele 

Continuando conseguio alcansar dois carros e Quando ele estava passando entre eles os 

carros fecharam o caminho cercando ele em movimento saio faísca para todo lado é o 

menino desesperado apertou um botão. 

 Ao aperta uma explosão aconteceu os carros inimigos estavão pegando fogo e 

ele (o menino) estava virando por causa do impulso. Ao cair ele pousou em cima do 

outro carro forçando ele a frear bruscamente. Freiou tão rápido que o motor explodio 

explodio. O menino sorridente por conseguir chegar nos dois últimos carros ativou o 

turbo. Indo tão rápido que passou mas o carro inimigo ficou com tanta raiva que lançou 

uma bomba que assertou o amigo dele sobrando somente o inimigo e o menino. 

 A poucos metros da linha de chegada o menino ainda na frente foi atingido por 

larva escaldante que fizerão as rodas derreter o carro dele (?). O menino desesperado 

desceu do carro e concertou, trocando o pneu entrou no carro e avançou, RESOLUÇÃO 

Kintim então apertou um botão que atirou na roda do inimigo fazendo ele capota e 

explodir o carro e Kintim venceu a corrida mortal 

KIKI  LOL 

AVALIAÇÃO E CODA – NÃO TEM 

 

FIM 

 

9º ANO 

 

TEXTO 1  

Morte no porão 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Estava em meu escritório quando um cliente chegou e falou: 

 – Luna quero que resolva um caso. E como era meu trabalho fui resolvê-lo. 
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 Em uma casa muito antiga moravam dois irmãos Luic o mais velho, o mai novo 

Fernando e o mordomo. E depois da morte de seus pais continuaram morando lá, e a 

herança seria dividida entre os irmãos e uma pequena parte para o mordomo que já 

trabalhava para a mesma família a muitos anos. 

 COMPLICAÇÃO Até que um dia Fernando aparece morto no porão perto de 

fotos antigas e objetos velhos. Olhei as fotos e percebi que Luic nunca aparecia nelas. 

 Fui conversar com o mordomo e ele falou: 

 – Desde que Fernando nasceu Luic era esquecido por seus pais, até o aniversário 

que era no mesmo dia que do seu irmão nunca era lembrado. 

 RESOLUÇÃO Foi aí que eu falei: 

– Caso resolvido, o Luic matou Fernando por vingança. 

 E depois Fernando foi preso AVALIAÇÃO e quem se deu bem nessa história foi 

o mordomo CODA que depois de ajudar a detetive a resolver o caso ficou com a 

herança e a casa, onde foi morar com sua família.   

 

TEXTO 2  

O inverno de Londres 

 

  RESUMO Meu nome é Edward Elric, sou detetive particular, me lembro 

claramente de um caso que resolvi a algum tempo, o caso dos Grogans. 

 ORIENTAÇÃO Tudo aconteceu no inverno de 2007 em Londres, na Inglaterra, 

o reitor da Universidade de Londres, Alfonse Grogan, COMPLICAÇÃO que após 

receber algumas cartas o ameaçando de morte desapareceu, e alguns dias depois 

encontraram seu corpo em um beco próximo a um hotel. 

 Quando entrei no caso fui direto para a antiga sala do reitor Alfonse, lá conheci 

o professor Lucas Hilbert, AVALIAÇÃO o qual era muito amigável e sabia que a sala 

do reitor era importante, então não permitiu a entrada de ninguém impedindo, assim, 

que a cena fosse alterada. Analisei cada centímetro do local cuidadosamente, então notei 

algo estranho, comentei com o professor que havia goma de mascar no lixo do reitor, 

mas a vítima não mascava esse tipo de doce, logo o professor deduzil que a goma era de 

Luiza Lionel uma estudante que havia sido chamada para a sala do reitor, 

AVALIAÇÃO sabia que aquilo era importante, então decidi encontrar-me com a 

senhorita Lionel. 



88 

 

 Na minha conversa com a senhorita Lionel ela parecia muito nervosa, pois sabia 

por que havia sido chamada, inicialmente procurei acalmá-la para então conversarmos.  

A senhorita Lionel me falou que foi chamada para a sala do reitor por um pequeno erro 

que houve em sua matrícula, nada muito grave, mas oque mais me chamou atenção foi 

que de acordo com a senhorita antes de entrar na sala do reitor ela havia ouvido uma 

briga entre a vítima e seu irmão Marco Grogan, o vice diretor da universidade, depois 

de conversar com a senhorita ela me fez uma última pergunta que era o porque de eu 

estar ali e não na cena do crime, AVALIAÇÃO a resposta era simples, a perícia já havia 

sido feita no local onde se encontrava o corpo, ou seja tudo da cena do crime já havia 

sido extraído. 

 Após mais algumas observações nas cartas e no local da sala do reitor resolvi 

verificar como era a relação entre a vítima e o seu irmão, descobri que haviam conflitos 

constantes entre os irmãos Grogan, o assunto principal das brigas eram, em geral, sobre 

a administração da universidade, também havia descoberto que o senhor Marco Grogan 

havia feito uma viagem secreta a um município próximo ao município onde se 

encontrava o hotel em que o senhor Alfonse Grogan estava hospedado. 

RESOLUÇÃO Agendei uma reunião com a polícia, o professor Lucas, a aluna Luiza e 

o senhor Marco Grogan, então anunciei aos presentes que o caso estava encerrado, pois 

eu sabia quem era o assassino, após minha declaração todos na sala ficaram 

extremamente agitados, após todos terem se acalmado, revelei, então, a identidade do 

criminoso: Marcos Grogan. 

 Depois de ter sido algemado o senhor Marco perguntou-me como eu havia 

descoberto, então falei que quando estava na sala do reitor percebi que o café da vítima 

estava alterado e ao analisar a bebida concluí que havia um óleo derivado de cogumelos 

dentro do líquido, mas o senhor Alfonse era alérgico a cogumelos, conclui então que 

alguém tentou envenenar a vítima, ao conversar com o senhor Marco notei que estava 

sofrendo uma reação alérgica na mão direita, então quando chequei seu histórico vi que 

também é alérgico a cogumelos, assim conclui que você é o culpado pois ao ver que a 

vítima não tinha morrido decidiu matá-lo com as próprias mãos, tudo para conseguir o 

cargo de reitor. 

  CODA E esse foi um dos maiores casos que já participei, o caso dos irmãos 

Grogan. 
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TEXTO 3 

O furto 

 

RESUMO – NÃO TEM 

ORIENTAÇÃO Fui chamada para uma nova ocorrência na rua do chá, duas quadras de 

onde estava, COMPLICAÇÃO o dono de uma loja de caminhões relatou que o cofre 

onde estava guardado as chaves dos caminhões foi aberto e as chaves sumiram, ao 

chegar na loja o dono, André, mostrou-me o local onde houve o roubo, fui examinar o 

local que era dentro de uma sala feixada a chave a qual somente o secretário, Pedro, 

possuía, no entanto ainda não havia chegado ao local, o meu assistente acabou de 

chegar, pedi a ele que batesse fotos de todos os ângulos da sala que era vazia e só 

possuía o cofre. 

Horas depois solicitei uma conversa com todos os funcionários da loja, que eram 

somente três o sócio da loja, o secretário e o faxineiro, bati fotos deles e fui para mina 

casa examinar as fotos e na foto da sala havia um pedaço de tecido verde, o qual era da 

cor da camiseta do sócio a qual estava rasgada, então a partir daí já tinham esta 

evidência de que ele havia estado na sala do cofre naquele dia, mostrei aquilo ao meu 

assistente e ele falou que quando vinha até a loja viu o rapaz que seria o sócio levando 

uma maleta até o carro e deixou-a lá. 

RESOLUÇÃO No outro dia falei com o dono da loja e pedi para ter uma conversa a sós 

com o faxineiro e o sócio, o faxineiro ficou com medo, ele não exitou e contou que o 

sócio havia o subornado para que ele desse a chave, o sócio com ar de despreocupado 

não me deixou pistas até que eu o perguntasse do dinheiro que ele deu ao faxineiro, a 

partir daí ele ficou cada vez mais nervoso e acabou confessando o erro e pedindo 

desculpas ao dono da loja devolveu as chaves do cofre e pediu demissão, o dono da loja 

deu me o pagamento, me agradeceu e fui para minha casa relaxar depois de mais um 

caso solucionado. 

CODA – NÃO TEM 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 
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TEXTO 4  

Investigando a morte da rainha 

 

 RESUMO Tudo começou com um simples telefonema, para minha surpreza, era 

o prezidente. ORIENTAÇÃO A rainha da Inglaterra havia sido assassinada no seu 

própio quarto. COMPLICAÇÃO Comecei a vasculhar o quarto, havia um frasco de 

remédio dentro do armário e estava vazil, e perto do carpete do chão do quarto havia um 

cabelo muito longo de mulher.  

 AVALIAÇÃO Isso não bastava, interroguei todos os possíveis suspeitos. 

 Primeiro o seu própio marido, AVALIAÇÃO muito difícil, primeiro que ele não 

tem nada a ganhar e no dia ele estava numa viagem para um convento. Os empregados 

eles não quiseram falar mais um quando ia falar parou, o jardineiro só vem uma vez ao 

mês cortar grama, o dia que ele cortou grama foi exatamente no dia do crime, seu 

parente mais próximo Karl, ele estava hospedado na casa da família real, isso foi um 

motivo para eu investigar mais um pouco a casa, isso me fez pensar RESOLUÇÃO 

então conclui que se tinha frasco de remédio vazio, empregada desconfiada e foi pela 

noite alguém alterou seus remédios para pressão alta, sendo um envenenamento. 

 Eu cheguei na empregada e com calma falei que poderia ser ela, isso fez ela 

repensar na sua bobagem e acabar se denunciando a si próprio e o rei condenou prisão 

perpétua CODA e até hoje ninguém sabe o motivo.  

 

TEXTO 5 

Montez Homes 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Apertei a campainha daquela mansão esperando alguém me 

atender e pensando o que haveria acontecido, uma mulher com fisionomia assustada 

atendeu a porta me pedindo para entra, olhei para ela esperando resposta, como a 

senhora não falava, comecei: 

   – O que houve? A senhora parecia assustada no telefone. 

COMPLICAÇÃO 

   – Minha filha... – Ela começou sem conseguir concluir começando a chorar. 
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Com isso já havia deduzido que foi provavelmente um assassinato e a sua filha pelo 

modo que falou tão desesperada o seu nome. 

 Depois de mais de duas horas naquela sala havia compriendido o ocorrido. Sua 

única filha, Marina, tinha sido sequestrada e a acharam morta na beira de um rio, o 

maior suspeito era seu ex-namorado. 

 Mais tarde fui ao local do crime, não achei nada que pudesse ser útil, passei pela 

escola dela e chamei as últimas duas pessoas que conversaram com ela Paulo e Andrea 

supostamente seus melhores amigos. 

 – Qual foi a última coisa que ela te falo? – Perguntei a Andrea. 

 – Bem, ela parecia nervosa, mal, triste para falar a verdade nunca tinha a visto 

assim. – ela falou fria. 

 A conversa com Paulo foi semelhante, mas ele mostrava mais tristeza, passei na 

casa do suspeito, seu ex-namorado, só quem estava lá era seu pai. 

 – O senhor acha que pode ter sido seu filho? Como é o comportamento dele? 

 – Sinto informa, mas acho provavel  ele sempre foi um menino agressivo. 

Mais tarde... 

RESOLUÇÃO 

 – Já sei quem assassinou sua filha senhora Maria, eu fui na escola da sua filha 

uma das amigas dela mostro frieza quando falamos sobre Marina, mas era apenas parte 

da sua personalidade, o que desvendo o mistério foi quando fui a casa do pai do 

acusado, quando seu pai foi pegar um copo de água para mim e eu vi uma passagem 

mostrando que quando ocorreu o crime o garoto estava viajando, foi seu pai que matou 

a menina e quis botar a culpa no filho pela relação conturbada entre ambos.  

CODA – NÃO TEM 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

 

 

TEXTO 6 

O FURTO DO CARRO 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO/COMPLICAÇÃO (?) EM UMA NOITE SOMBRIA O DR. 

MARCONES FOI ASSAUTADO POR UM RAPAZ DE ALTURA MEDIA NA RUA 
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JOSIVAN QUEIROZ PERTO DA PRAÇA DAS FLORES ONDE O ASSAUTANTE 

DEIXOU O CASACO E O SEU RELOGIO, PROXIMO DO LOCAL ESTAVA UM 

POLICIA E UM RAPAZ QUE MORAVA NA PRAÇA.  

EU CHEGUEI NO LOCAL ANTES DA POLICIA, ENTÃO COLHI PISTAS 

FRESCAS, COMO O SEU CASACO SUJO E O SEU RELOGIO, QUE ESTAVA 

ATRAZADO POR UMA HORA. 

 O POLICIAL ESTAVA JANTANDO EM UM RESTAURANTE PROXIMO E 

O MORADOR DE RUA QUE MORAVA NA PRAÇA ESTAVA DORMINDO. 

 ENTÃO COMEÇEI A OBSERVAR O LOCAL, NOTEI QUE O CASACO 

TINHA REZIDUOS DE DROGA, E O RELOGIO NÃO ERA ORIGINAL, LOGO 

TOMEI A INICIATIVA DE IR AO LOCAL QUE VENDE DROGAS MAIS 

PROXIMO, CHEGANDO LÁ, ENCONTREI O CARRO TODO DESMONTADO E 

UM RAPAZ AO LADO DAS PEÇAS, E LHE PERGUNTEI: 

- DE QUE E ESTE CARRO? 

LOGO APÓS ELE ME RESPONDEU: 

- RAPAZ, EU NÃO SEI, UM RAPAZ DEIXOU AQUI PARA EU DESMONTAR. 

 

 ENTÃO FUI EMBORA PARA CASA, CHEGADO LÁ PAREI PARA 

OBSERVAR OS FATOS, NA VERDADE EU JÁ TINHA IDEIA DE QUEM TERIA 

ROUBADO O CARRO. 

 ENTÃO COMECEI A INTERROGAR OS POPULARES QUE ESTAVA 

PERTO DO LOCAL DO DELITO, O MORADOR DISSE QUE SÓ OUVIO A 

GRITARIA, O DONO DO RESTAURANTE DISSE QUE ESTAVA 

TRABALHANDO E SÓ VIU A MOVIMENTAÇÃO, E O POLICIAL DISSE QUE 

NÃO PODIA TER FEITO NADA POIS NO MESMO DIA TINHA SIDO 

DEMETIDO. 

 RESOLUÇÃO ENTÃO ME LEVANTEI E DEI A VOZ DE PRESÃO AO 

POLICIAL, ESTAVA MAIS DO QUE CLARO ELE TERIA ROUBADO O CARRO 

POIS, ESTAVA DESEMPREGADO E SEM DINHEIRO E RESOVEL ENTRA NO 

MUNDO DAS DROGAS E DO CRIME. 

CODA – NÃO TEM 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 
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TEXTO 7 

O assassino da Quinta Avenida 

 

 RESUMO Era noite de natal, a família estava reunida na casa de Helena. 

ORIENTAÇÃO Os convidados iam chegando, Jullya trazia uma torta e uma caixinha de 

suco, Yasmin trazia salgadinhos, Alana trazia uma lazanha, e assim por diante... 

 Finalmente, chega a hora de comer, COMPLICAÇÃO Jullya imediatamente 

pega o suco e leva para Yasmin, que, inoscente, toma o suco; e todos continuam com a 

ceia. 

Depois de um tempo Yasmin começa a passar mal, ficando sem ar, e termina tendo um 

infarto, logo a levam para o hospital e Jullya vai embora. 

 Alana que gosta de investigações, percebe o sumiço de Jullya e já fica atenta.  

 - Yasmin está bem, não corre mais risco de vida – Afirma o Doutor. 

 - Quais são as conclusões para isso Doutor? – Pergunta Alana. 

 - Receio que foi alguma substância que deram a ela. 

 RESOLUÇÃO Alana logo lembra do suco que Jullya deu para Yasmin, e liga os 

fatos. 

 - Pessoal, vou ter que ir, tenho alguns problemas para resolver – Diz Alana, e 

logo vai. 

 Chega até a delegacia para “prestar queixa”, e pede que alguns policiais vão 

atraz de Jullya, e ela também vai junto. 

 No aeroporto encontram Jullya comprando uma passagem, e imediatamente 

param ela. Tomam a liberdade de revista-la e encontram um frasco com um tipo de 

veneno/substância, que possivelmente foi a que fez Yasmin passar mal. 

 Jullya é apreendida, e levam a substância para um laboratório, e descobrem que 

era a mesma que havia no suco. Prendem ela, e Alana ganha uma recompensa pela 

ajuda. 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

FIM! 

  

TEXTO 8 

O MISTERIO NA MANSÃO 
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RESUMO Tudo se passa em 1993 em uma mansão afastada da cidade do Sr. Smith de 

59 anos e sua esposa Sra. Smith de 56 anos. ORIENTAÇÃO Um dia de fim de semana 

o Sr. Smith convida seus amigos e parentes mas so alguns para pasarem o fim de 

semana para comemorarem seu aniversario então ele chamou seu irmão e seu filho, 

Alexandro Gomes um amigo bem antigo, seus filhos e outros dois amigos queridos. 

 COMPLICAÇÃO Na noite de sábado Sr. Smith mandou suas empregadas irem 

arrumar uma messa com  comida, docinhos e um bolo de dois andares e depois irem 

embora com a exeção de Rebeca sua empregada de tempo integral que so tirava folga de 

vez enquando mas esse fim de semana ela resolveu não tirar folga. 

 Apos o jantar eles comemoraram seu aniversario de 60 anos, todos comeram o 

bolo e sairam da mesa. Alexandro foi o primeiro a ir pro quarto enquanto os outros 

ainda andavam por ai. Então as 10:00 am o Sr. Smith foi encontrado morto na poutrona 

da sala de visitas. Sua mulher foi a primeira a ver e acordou a todos com seu grito. 

Alexandro como era detetive começou a investigar, ele denominol que ele estava morto 

a horas quando todos deviam estar em seu quarto. 

RESOLUÇÃO Alexandro interogou a todos e descubriu que o subrinho, a mulher e o 

irmão podiam ter motivos para matalo pois os três tinham seu nome no textamendo do 

Sr. Smth. Ele tinha sido morto com um castisal e todos os quartos haviam um, mas o 

unico que faltava era a do quarto do irmão do Sr. Smith, so que ao olhar a roupa do 

subrinho mostrava pequenas manxas quase que invisíveis e que sua roupa havia um 

rasgo. 

 Então quando Alexandro leu o textamento la dizia que o subrinho iria receber a 

maior parte de seus pertenses. No final o subrinho foi acusado e preso por matar seu tio 

e a herança mesmo assim foi dividida para sua esposa, o irmão e o subrinho. 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 9 

Noite de pagamento  

 

RESUMO – NÃO TEM 
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ORIENTAÇÃO Leo dono de um escritorio imobiliario, recebeu um telefonema de um 

cliente, dizendo que iria pagar sua divida nessa noite, Leo após saber que seu cliente 

não é gente boa, chamou seu amigo e seu socio. Após o cliente Chico chegar, Parou 

uma moto na esquina do quarterão, com 2 homens em cima.  

COMPLICAÇÃO Os 2 homens esperaram parar o movimento na rua, ao perceber que 

não havia niguém na rua, se esconderam atrás de um lixo, e esperaram Chico sair, após 

Chico sair do escritorio, os 2 homens entraram no escritorio e renderam o secretario e 

levou-o até a sala de Leo, e lá rederam todos e roubaram o dinheiro, e fugiram, 

deixando todos trancados na sala. 

Ao amanhecer, Leo o amigo de Leo arrombou a porta, e em seguida Leo ligou para o 

detetive. 

RESOLUÇÃO O detetive soube que a semanas atrás Leo teria discutido com seu 

vizinho, sobre o lixo espalhado, e o detetive passou uma semana investigando seu 

vizinho, durante essa semana, o detetive descobrio que Chales o vizinho de Leo, 

comprou varias coisas pra sua família, e Leo sabia que seu vizinho não tinha dinheiro e 

vivia de dividas. Mandou o detetive investigar, e o detetive descobriu que os 2 homens 

que fizeram o assalto, era vizinho de Leo e o outro era o amigo de seu vizinho, e o 

detetive descubriu, após ver os dois sentados na sala de sua casa, com a pasta de Leo e 

alguma parte do dinheiro dentro, e os dois repartindo. 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

 

 

TEXTO 10 

 

 RESUMO (?) Ao reler minhas anotações, percebi que em toda minha vida 

trabalhando com James, famoso detetive, percebir enorme semelhança no modo de 

pensar entre ele e Sherlock Hokmes, e, em um dos casos em especial, achei interessante 

relatos. 

 

 ORIENTAÇÃO No dia 12.06.2001, eu e meu parceiro fomos convocados a 

liderar a investigação de um suspeito de assasinato em serie, ainda não se sabe o “por 

quê” nem as inteções, COMPLICAÇÃO No dia 15 fomos a um parque onde havia uma 
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mulher desaparecida. Chegando ao local às 02h 20 mim da manhã, a rua estava calma, 

poucos carros, e uma mulher e um homem rodeavam o local, havia também um vigia de 

uma loja próxima. James achou tudo bem suspeito pois eles pareciam se conhecer, e 

planejavam algo, James ignorou, ele entrou no parque , lá viu vários panfletos de 

“Mulher desaparecida”, ele pegou um e com sua lanterna, leu.  

 James viu o valor da recompensa escrito no papel, o valor era muito alto, então 

ficou na “cara”, que o interesse era seu dinheiro. 

 Após varios dias, indo ao mesmo local, vendo as mesmas pessoas, finalmente 

encontrei o cadaver da mulher desaparecida, ja podre, frio, e palido, porem com varias 

joias, o corpo foi encontrado atrás de uma pequena loja de conviniencia, perto de onde 

se faz pequiniques familiares, então, para James tudo começou a fazer sentido. 

 Ele achava que ela poderia ter ido ao encontro com alguém em um pequinique 

antes de ser morta, mas James não podia se focar neste caso, pois ele ainda tinha que ir 

atras do assasino, então, James foi a um predio onde um homem tinha sido ameaçado de 

morte. James bati na porta, ninguém atende, noto que a porta não estava trancada, 

resolvi entrar, a televisão estava ligada, um computador em uma bancada também 

estava ligado, em volta, muitos papeis, James foi até o primeiro quarto, e lá estava um 

homem já morto, porém a pouco, então o assasinato foi recente, ele foi até a portaria e 

pedio para ver os videos da camera de segurança, assim conseguindo identificar o 

suspeito. 

 No dia seguinte James foi proucurar informações da primeira vitima, depois 

voltou ao apartamento e leu os papeis da casa da vitima, e seu computador, e até o cabo 

da tv em que a TV estava ligada. RESOLUÇÃO O homem morto tinha muito dinheiro, 

e era da mesma familia da mulher morta no parque, James também indentificou o 

suspeito como da mesma família da vitima. O criminoso herdaria a riqueza da família, 

às 6:30 da tarde o homem foi encontrado e preso.   

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 
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II. Textos produzidos por alunos de escola pública 

 

6º ANO 

 

TEXTO 1 

A princesa atrapalhada 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez, a muito tempo atrás em um reino distante uma 

rainha teve uma filha, que botaram nela o nome de Carolayne. No dia da festa para 

comemorar o nascimento da princesinha veio uma fada e disse: - Ela vai ser linda porém 

não tera um pingo de inteligência e foi embora. 

 No outro reino nasceu um principe chamado Haryy, veio a mesma fada e disse 

que ele ia ser feio mais muito inteligente. 

Passaram-se muitos anos na medida que a princesa crecia ia ficando mais burra, e 

Harryy ao contrario ia ficando mais inteligente e feio. 

 COMPLICAÇÃO Um dia quando quando o príncipe estava paseando pela 

floresta do reino reisinho ouvio um choro quando olhou estava lá a princesa carolayne. 

– porque choras princesa. Perguntou Harry.  

- porque eu sou burra. ela respondeu.  

- Não fique assim ele disse – Eu sou inteligente mas sou muito feio. Ele pensou e 

novamente disse: Eu posso lhe dar inteligência se eu quiser e em troca você me dar 

beleza. – feito. ela disse. 

E os dois foram para casa chegando la ela não derrubava mais as coisa e sabia se 

comporta, e ele foi ficando mais bonito a cada dia 

Passou-se um ano, e um dia quando a princesa paseava pela mesma floresta que 

encontrou Rarry, veio um rapaz lindo, elegante e ele disse: - Princesa carolayne. ela 

disse: - principe Rarryy como esta Bonito. E ela se apaixonou por ele.  

RESOLUÇÃO Todos os dias Eles se encontravam, até que um dia Ele pedio para eles 

se casarem ela aceitou e viveram felizes para Sempre 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 
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TEXTO 2 

A menina 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez uma pequena menina chamada clara 

COMPLICAÇÃO (?) e clara foi para casa da sua vô com suas amigas chamadas lili e 

teca e elas foram Bricar com a cachorra lilica e lilica foi para casa de clara Bricar e foi 

muito legal  

 

RESOLUÇÃO No Domigo elas forão para praia e sidivertiu AVALIAÇÃO e foi muito 

Bom queria que tivese dura mas o tempo 

CODA – NÃO TEM 

Fim  

 

TEXTO 3 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez trez garoto. eles jogavam bola. e um menino falou 

eu quero se jogador de futebol. o outro falou eu também que se. e o outro queria se 

soldado da euronaltica. COMPLICAÇÃO os dois menino que queria se jogador de 

futebol. foi fazer um teste no são Paulo. eles ficaram no são Paulo eles jogaram no 

proficinal. ficarão famoso e o outro que queria se soldado da euronaltica ele foi fazer 

um teste na euronaltica mais não conseguio ficar RESOLUÇÃO ai ele andando com os 

vagabundo foi preso e a mãe dele foi fala com ele perguntou o que ele estava fazendo 

ele falou estava com os vagabundo a mãe falou poriso você foi preso e não soutou. 

CODA Os irmão dele agora e tudo famoso e ele ta na cadeia 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

Fim 

 

TEXTO 4 

A princesa 

 

RESUMO – NÃO TEM 
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 ORIENTAÇÃO Era uma vez uma princesa que não sabia que era uma princesa, 

o pai dela era um principe e ele já tinha falecido, a mãe da princesa não contou a 

princesa sobre ela e seu pai. 

 COMPLICAÇÃO Certo dia a rainha (avó da princesa) convidou a sua neta 

(princesa Mia) para tomar um chá em seu castelo, e a Rainha inssistio muito para que 

Mia aceitace o cargo de Princesa de Genovia, RESOLUÇÃO mas a princesa Mia 

aceitou o cargo de Princesa de Genovia. 

 E terminou com um final feliz. Princesa Mia como princesa de Genovia, e o 

rapaz que ela gostava ficou com ela, e viveram felizes para sempre. 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM  

CODA – NÃO TEM 

 

FIM 

 

TEXTO 5 

O menino que virol passaro 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez num serto dia A madrasta do menino dissi... va 

deixa esse comer para seu pai COMPLICAÇÃO o pai dele trabalhava muito longe ele 

ficou com fome e comeu o almoço do pai dele Quando chegou la no pai dele o pai dele 

abrio o comer e dissi meu filho cade o frango assado não sei ela tava comendo frango 

quando eu sai de la. 

 O pai dele pego o carro i quando chegou la o começaram a brigar e o menino foi 

para cima da arvore e ficou dizendo aja pou, aja pou a sogra dele disse e Bom que você 

vire um mostro RESOLUÇÃO ele virol um passaro feio ele avão dizendo a já pai 

AVALIAÇÃO essa historia foi realidade. 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 6 

O garoto é seu cachorro 

  

RESUMO – NÃO TEM 
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 ORIENTAÇÃO Era uma vez um menino muito ruim, ele vivia mautratando os 

bichos, e as pessoas, ele gostava muito de roba as coisa das pessoas. COMPLICAÇÃO 

Num certo dia ele estava andando, quando viu um cachoro muito doente, ele ficou com 

muita pena do podre cachoro. 

 Ele correu é pidil ajuda, mais as pessoas não quiria ajuda-lo, AVALIAÇÃO (?) 

por que ele era muito mal, ele pedil ajuda pra um homem que passava pela rua, por sorte 

o homem era veterinario. O bondoso homem ajudou levou o menino que era de rua, é o 

ção que era da rua também. 

 RESOLUÇÃO Ao chegar na casa do homem, ele levou o cachoro 

imediatamente para o seu escritorio, passou remedio nós ferimentos do cachoro, é ele 

ficou bóm. ele adotou o garoto eo chachoro, e eles ficaram muito felizes. 

CODA – NÃO TEM 

Fim. 

 

TEXTO 7 

A MENINA E SUA FAMILIA – ou A menina que virou mulher e fez uma família 

 

RESUMO – NÃO TEM 

ORIENTAÇÃO Era uma vez uma menina bem sapeka ela morava la em fortaleza. 

COMPLICAÇÃO Ela cresceu e teve uma filha chamada “AMANDA” – ela morava 

com a sua mãe APARECIDA, que era a quela menina muito sapeka de antigamente 

 Ela teve outro filho chamado Junior e depois teve mais um chamado Israel – Ela 

estava grávida de outra menina e resolveu sair lá de Fortaleza pois ela estava com muita 

vergonha da sua família e ate dela mesmo, e resolvel morar aqui no RN lá no municípil 

de São José de Mipibu. 

 Ela teve a menina que se chamou Jéssica, depois teve mais uma menina 

chamada Luana Iasmim, depois teve mais outra chamada Clara e por hutimo teve outro 

menino chamado José Lucas – RESOLUÇÃO Mas apesar desse Arrudeio todo ela não 

ficou com nenhum marido apenas o pai de Lucas (ARNOD). 

 Ela teve no total 7 filhos mais deixou 3 lá em fortaleza com a sua mãe – Amanda 

– Israel e Junior AVALIAÇÃO pois ela não sabia o que fazer ela tinha apenas 15 anos 

na época. 
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 CODA Aparecida a menina sapeka de antigamente a gora tem 33 anos vai 

completar 34 esse mês, dia 28 de Agosto, ela aprendeu muito com o destino agora ja faz 

8 anos que a menina sapeka de antigamente não ver a sua família. 

 

É SABE QUEM É ESSA MENINA SAPEKA DE ANTIGAMENTE? E A MINHA 

MÃE MARIA APARECIDA. 

 

TEXTO 8 

A Rainha plebeia 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez uma plebia que morava em um Bairro pobre da 

Inglaterra Seus pais não tinham condições de compra sique uma camiseta de 5$ reais. 

 COMPLICAÇÃO Em um dia Lindo seu pai arrumou um emprego ganhava 

pouco mais da par viver a vida mais um dia aconteceu uma coisa seu pais morreu de 

enfarto Ela entro em dezespero entro em depreção depois de um ano que seu pai morreu 

ela completou ano Sim ele morreu no dia do aniverssario para infelisidade. 

 Em mais um dia dificio ela acha uma carta do seu pai guardada a muinto tempo 

que dizia. Oi filha eu pedi a sua mãe que le entrefasse essa carta quando tivesse 20 anos 

eu tenho que dize que, que não sou seu pai Procure seu destino. 

 Depois disso ela saio de casa sua mãe desesperada Ela achou a car no chão e Ela 

ai Meu Deus e saio procurando Ela. 

 A menina procurou, procurou Não sabendo ela que o Detetive Descubril quem 

era. 

 Enfim o Detetive chegou E ela perguntou meu caro Detetive você encontrou 

alguma coisa e Ele Responde. 

- Sim Eu Descubri Seu Pai evemtualmente é o Rei e Seu pai e a rainha sua mãe e ela 

Disse 

 - Como, como isso e Posivel. 

Seus pais Não-Biologicos lhe adotara O Rei já sabe de tudo e quer lhe ver ELA. 

 - Sim, sim eu vou. 

Então chegaram No castelo O Rei 

- Minha filha você voutou para mim. 
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- Sim Pai eu voltei mais eu não posso Esquece meus pais não-biologicos 

- Sim eu lhe entendo filha 

- Meu pai morreu e a minha vida tão bem que dize minha mãe não-biologico 

RESOLUÇÃO E assim a menina cresceu CODA E se lembra que   No começo da histo 

era uma reles plebeia e agora virou uma Rainha uma RAINHA plebeia  

Para todo sempre felizes para sempre. 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

 

TEXTO 9 

Melhores amigos 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez, dois melhores amigos, sempre andando juntos, ia 

pra escola juntos, ia pro mercado juntos, Etc e a mãe deles estranhavam muitos sobre 

eles, mais tudo não passava de amigos ou quase irmãos. 

 Eles se conheceram jogando Futebol, um jogava mais que o outro. 

COMPLICAÇÃO Um dia ele foi la pergunta se o outro podia Ensina a ele, o outro 

disse: Sim, depende de você, quais dias voce pode vim, ele disse: segunda e sexta, o 

outro disse: Hum OK. 

RESOLUÇÃO Entaum se aproximaram muito, ficaram muito amigo, e no final ele 

aprendeu tudo direitin que o outro ensino. 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

 

FIM 

 

TEXTO 10 

 A menina que tinha um sonho 

 

RESUMO – NÃO TEM 

ORIENTAÇÃO Era uma vez uma menina que tinha um sonho de ser bailarina mais sua 

mãe não tinha muito dinheiro. Para ela aprender numa boa escola de bale mais ela foi 

crescendo COMPLICAÇÃO e um dia ela comseguiu en contra uma Professora de bale. 
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e ela ficou olhando para as outras alunas todas dasando. Mais ela tinha a poucas moedas 

e ela peguntou para dona Magali que a professora RESOLUÇÃO e ela olhou para 

aquela menina disse você pode vim todos os dias e A menina saio correndo e contou 

para sua mãe. no começo sua mãe não acreditou muito. mais ela se acostumou e ia deixa 

sua filha todo os dias. e a menina ficou muito feliz.  

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

 

9º ANO 

 

TEXTO 1 

A batalha dos anjos 

 

 RESUMO Está noite houve uma grande batalha perto da sua casa. Você não 

vio? 

ORIENTAÇÃO / COMPLICAÇÃO Milhares de anjos lutando brigando entre si só par 

ver quem iria cuida de você! A batalha durou a noite toda, um dos anjos venceu e vai 

em direção a o seu quarto mas quando ele chega fica emocionado ao ver você dormindo 

RESOLUÇÃO derrepente ele houve um psiu Quando ele olha na cabeceira da cama ele 

vê Jesus te acariciando e Jesus fala par ele: não faz barulho que meu filho tá dormindo e 

ele tá muito cansado e deixa que dele cuido eu. 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 2 

- os três passarinhos 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez... – três passarinhos que se chamavam: - binho; 

Léo; Tico. Os três irmãos um dia estavam brincando em sua casa. Um ninho feito por 

sua mãe, antes de morrer. COMPLICAÇÃO Mas derepente, binho, Léo e Tico avistam 

um furação se aproximando, rapidamente eles fogem e se escondem em uma caverna 
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perto da li, e esperam a tempestade passar. Quando eles percebem que o furação já tem 

ido embora eles voltam pra casa, e se assustão porque o furação levou seu ninho. 

... mas tico fala: - calma irmãos vamos ficar calmos, porque nós conseguimos construir 

uma outra casa antes do inverno chegar... e então Léo, o irmão mais velho diz: - tico 

tem razão nós vamos conseguir, mas pra isso temos que começar já. 

Os três irmãos vão construir suas casas imediatamente. Mas binho, o irmão do meio diz 

que é mais seguro e rápido construir a casa em um lugar mais seguro e aconxegante 

longe da cidade... – tico e Léo concordão com binho, e começão a trabalhar. 

 RESOLUÇÃO Uma semana depois eles acabam sua casa, AVALIAÇÃO que 

aliás fica melhor que que a que eles tinham. 

 O inverno chega e eles ficam muito contentes e aconxegantes com a nova casa. 

FIM 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 3 

O Cara sem Rosto 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Existia um cara que não tinha formato no seu rosto, ele não era 

feliz, triste, alegre, cansado, ele não tinha nem uma espreção. Ele vagava pela cidade, 

sempre sozinho, sem niguem, niguem via ele, o amava, niguem o sentia. 

 COMPLICAÇÃO Um dia ele estava andando pela cidade procurando seu rosto, 

quando ele vio um menino em uma janela, então, quando ele estava se aproximando o 

menino saiu da janela então, o cara sem rosto entrou pela janela e se escondeu no canto 

mais escuro do quarto e esperou o garoto dormi para ele robar o seu rosto. 

 Então quando o garoto dormiu, o cara sem rosto foi se aprocimando e chegando 

mais perto, mais perto, mais perto. RESOLUÇÃO Então quando o cara sem rosto foi 

pegar o seu rosto, o pai do garoto chegou e rapidamente o cara sem rosto matou o seu 

pai com a lâmpada do abaju. Então o cara oca logo em seguida pegou o rosto do garoto, 

e assim o cara oca passou a ter sentimentos, nome, amor, e prazer por viver. 

 AVALIAÇÃO Mas lembre que sempre terá um cara sem rosto vagando por ai 

aprocura do seu rosto. 

CODA – NÃO TEM 
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TEXTO 4 

Alice e suas amigas 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Alice era uma menina muito estudiosa e dava muito valor a 

tudo que ela tinha. Seu pais era evangélicos e é claro que ela tambem, Alice tinha 

muitos amigos. COMPLICAÇÃO Mas um dia ela conheceu um garoto que ele era seu 

príncipe encantado. O nome dele era Anderson e Alice falou para suas amigas que 

queria conhecer Anderson suas amigas disseram para Alice que era melhor esquecer ele 

pois ele era muito ruim e desobediente aos seus pais Alice nem sequer deu ouvidos para 

oque suas amigas falou e ficou com Anderson e quando suas amigas ficaram sabendo 

ficaram todas com raiva de Alice 

Um dia depois Alice foi falar com Anderson e ele nem sequer falou com ela e Alice 

começou a pensar e percebeu que tinha feito tudo errado RESOLUÇÃO e então ela 

resolveu pedi desculpa a suas amigas e elas a desculparam e Alice falou que antes de 

fazer alguma coisa ia pensa no que podia acontecer depois 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 5 

A Bruxa é o Principe 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez um menino que se chamava Edward ele era um 

menino que era orfão ele vivia com sua avó, pois ela era sua unica família 

COMPLICAÇÃO sua avó acabou falecendo e ele teve que ir para o orfanato, ele não 

sabia que muito tempo atrás avia uma maldição que acompanhava sua família por 

séculos que fez isso contra sua família foi uma Bruxa, ela já avia morrindo, mas existia 

sua decedência. 

 Chegando lá ele foi apressentado aos outros órfão e foi para seu quarto, 

passaram-se 7 anos, ele já pensava em fungi, mas uma noite antes, chegou um menina 

que se chamava Helena a primeira vez que ele a vio se apaixonou e ela a ele eles 

começaram um romance e pretendiam fui ele queria fui para se vingar da Bruxa mas ele 
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sabia que ele já avia morrindo pois sua avó em sua morte contou a ele, queria sua neta 

que pesava ele que era culpado.  

 Ele queria saber mas a vida de Helena e ela contou tudo, ele acambou sabendo 

que a neta da bruxa era sua amada, ele a amava demais para martala, ele falou a ela o 

que avia acontecindo, não sabia eles que para maldição se acaba ela tinha que morrer, os 

meses se passaram e ela descobriu que estava grávida ela escondeu de todos menos de 

Edward, se completou nove meses ela iria ter o bebê, RESOLUÇÃO no momento que 

ela estava tendo ela sofreu uma parada cardíaca em sua morte ela disse que o amava, o 

bebê nasceu e a maldição se acabou mas ele sofreu com sua morte quando ele olhava 

para o bebê se lembrava dela, era uma menina ele deu o nome de Helena, ele pensou 

pelo menos fiquei com uma parte dela. 

 

Fim 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 6 

Cona o BarBaro 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez numa aldeia que o pov de lar é muito feliz e estava 

tendo uma festa e eles estavam cantando e se alegrado, COMPLICAÇÃO veio um 

grupo de rebelde. Foi atacar aquela vila e eles iam matando todos mais eles cossigueram 

sobreviver o ataque dos rebelde e no mesmo dia do ataque nasseu um menino no meio 

da guerra Pai féis o aborto da criança mais a mãe não resitio e ela morreu, e o menino 

creceu e o pai dele encinou ele sobreviver e algum dias depois veio um outro grupo de 

revelde eles tocaram fogo em tudo e pegaram o menino que si chama cona e o pai dele 

eles mataram o pai dele e ele jurou vigar o pai dele ia até o inferno pega o homem que 

matou o pai dele, e foi se passando os anos e ele foi sobrevivendo atudo quando ele 

creceo ele vez um e foi em todas as aldeia procurando o assacino do pai quando ele 

xegou na otima aldeia e avistou o assacino mais o assacino já virou Rei todos diziam 

que ele é o anjo da morte e niguem jegava perto mais o assacino estava indo atrás de 

uma mulher de sague puro e o assacino ta uma filha é uma Bruxa que previa o presente 
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e ela prévio o presente do pai dela que ele ia para cona que ele ficou conhecido como 

cona o bárbaro RESOLUÇÃO e cona foi atrás dele e cona salvou a mulher de sague 

puro e matou o assino do pai e matou a filha que era bruxa e ele namorou a mulher e 

viveo feliz para sempre.    

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 7 

Rapunzel 

 

RESUMO – NÃO TEM 

 ORIENTAÇÃO Era uma vez uma linda garota que se chamava Rapunzel. Ela 

vivia em uma tore, em um castelo. Rapunzel tinha tudo o que ela queria, ela morava 

com sua madrasta uma mulher muito boa, só queria o seu bem, e vivia cercada de 

amigos. Mais Rapunzel não era uma pessoa completamente feliz, ela sempre reclamava 

que faltava alguma coisa em sua vida, principalmente dos seus pais que morreram em 

um acidente. Mais não era só isso, Rapunzel também sentia falta de um grande amor, 

ela sempre pintava quadros era uma forma que ela encontrava para se distrair, 

COMPLICAÇÃO um belo dia Rapunzel resolveu ir da um passeio pela cidade, e ao 

chagar lá Rapunzel encontrou um belo bosquê, e Rapunzel encantada com aquilo tudo 

que estava vendo, resolveu anda, anda, até chegar a uma árvore e lá estava sentado um 

cavalheiro, RESOLUÇÃO e dai eles ficaram conversando sem ver o tempo passar, e ai 

resolveram que eles tinham sido feitos um para o outro, casaram e viveram felizes para 

sempre... 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 8 

Patinho feio 

 

RESUMO – NÃO TEM 

ORIENTAÇÃO “Patinho feio” desde sua fomação no ventre de sua mãe ele era uma 

aberração, “Patinho feio” quando nasceu em sua mãe onca recebeu este nome pois sua 
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mãe lembrou de um grande pato que coencera quando pequena mais que se tornou um 

lindo cisnei. com esperança ela chamou seu filho de “Patinho feio”, feio era muito 

assustador COMPLICAÇÃO quando um caçador vinha caçar, ao entrar na floresta e ver 

o “Patinho” saia correndo com o passar do tempo “patinho” cresceu ficou conhecido 

como Bicho patão, AVALIAÇÃO mais apesar de feio tinha bom coração, andava 

sempre acompanhado de seu grande amigo, o pantera pantera e “Patinho” andavam 

sempre atrás de aventuras, RESOLUÇÃO patinho um dia ao espionar os caçadores 

escutou sobre um lugar onde não havia feiura nem caçador a mocolandia para la seguio 

e viveu com grandes aventuras. 

Fim 

CODA – NÃO TEM 

 

TEXTO 9 

Cinderela 

 

RESUMO – NÃO TEM  

ORIENTAÇÃO Era uma vez uma garota muito Bonita mais ela sempre estava 

desarrumada. 

Porque ela trabalhava para a propria Madrasta ela era UMA empregada MAIS sempre 

SONHO eM sai da li. 

MAIS NUNCA SONHO eM se casar COM UM PRINCIPE MUITO LINdO, 

CHarMOSO e elegaNTe COMPLICAÇÃO e ela se APAIXONOU-Se MAIS Ele NÃO 

SE APAIXONOU-Se por ela ela sofreu MAIS ela Tinha UM AmIGO e ele gostava 

MUITO dela só que ela NÃO sabia MAIS ela tinha duas Irmãs eram Muito chatas e 

arrogantes faziam de tudo para ela não ficar com o príncipe mais o príncipe NÃO 

gosTAva dela isso elas NÃO sabiam RESOLUÇÃO no final ela ficou COM seu melhor 

Amigo ela descobriu seu verdadeiro Amor 

SUAS iRMÃS UMA casou COM o príncipe e a outra ficou só e a mãe ficou com o pai 

do principe. 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM  
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TEXTO 10 

A Lenda do Pescador 

 

RESUMO – NÃO TEM 

ORIENTAÇÃO Era uma vez, um grande pescador que era muito falado, mais não por 

causa que ele era um bom pescador mais sim por causa das mentiras. 

 Ele sempre chegava com uma historia diferente. COMPLICAÇÃO Teve um que 

ele chegou contando que tinha pedado com uma vara que ele mesmo enfentou uma 

piranha do tamanho de uma capivara, no outro dia com uma rede que tambem ele 

mesmo fabricou tinha pegado um tubarão em um rio de água doce, mais com estas 

historias todos ele alegrava todo mundo mesmo sendo mentira ou não. 

 Ele tinha uma mania de ir pesca a noite e só chagar no outro dia com um historia 

diferente. Um belo dia ele contando uma historia um pequeno garoto esta escutando e 

pergutou ao pescado 

 Pescado você tem como me levar? 

 O Pescado respondeu me encotre no meu barco de meia noite 

 Chegando la o menino com muito medo pergundou au pescado. 

 Para a onde que a gente vai? 

 O Pescado respondeu visita um amigo 

 RESOLUÇÃO Eles chegarão nua caverna la dentro tia um senho com um gande 

barba branca e os cabelos crisarios e eles comesarão a covesarem eles comtando 

historias igrives que o menino nunca tinha escutado. 

AVALIAÇÃO – NÃO TEM 

CODA – NÃO TEM 


