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RESUMO: Na realidade educacional brasileira, o ensino-aprendizagem de língua materna depara-se
com inúmeros percalços frente ao processo de escrita. Evidencia-se neste trabalho, através de uma
atividade diagnóstica, na turma do 8º ano do Colégio Estadual Almirante Barroso, a fragilidade no
tocante ao uso dos mecanismos de coesão referencial na produção de texto dos alunos. Assim,
objetiva-se mostrar que uma abordagem significativa da conexão referencial nas aulas de língua
materna, atrelada ao gênero relato pessoal, contribui para a redução desse problema e possibilita
melhorias na competência escritora. Como embasamento teórico, considerou-se os estudos de Koch
(2015), Koch e Elias (2015, 2017), Marcuschi (2008) e Dantas (2015).

PALAVRAS-CHAVE: Coesão referencial. Produção escrita. Relato pessoal.

ABSTRACT: In the Brazilian educational reality, the teaching-learning of the mother tongue is faced
with numerous mishaps in relation to the writing process. In this work, through a diagnostic activity, in
the group of the 8th year of the Almirante Barroso State College, the fragility regarding the use of
referential cohesion mechanisms in the text production of the students is evidenced. Thus, it aims to
show that a meaningful approach to the referential connection in the mother tongue classes, linked to
the personal narrative genre, contributes to the reduction of this problem and enables improvements in
the writing competence. As a theoretical basis, the studies of Koch (2015), Koch and Elias (2015,
2017), Marcuschi (2008) and Dantas (2015) were considered.

KEY WORDS: Referential cohesion. Written production. Personal report.

RESUMEN: En la realidad educativa brasileña, la enseñanza-aprendizaje de lengua materna se
depara con innumerables percances frente al proceso de escritura. Se evidencia en este trabajo, a
través de una actividad diagnóstica, en la clase del 8º año del Colegio Estadual Almirante Barroso, la
fragilidad en lo tocante al uso de los mecanismos de cohesión referencial en la producción de texto de
los alumnos. Así, se pretende mostrar que un abordaje significativo de la conexión referencial en las
aulas de lengua materna, vinculada al género relato personal, contribuye a la reducción de ese
problema y posibilita mejoras en la competencia escritora. Como base teórica, se consideraron los
estudios de Koch (2015), Koch y Elías (2015, 2017), Marcuschi (2008) y Dantas (2015).

PALABRAS CLAVE: Cohesión referencial. Producción escrita. Relato personal.

INTRODUÇÃO

No cenário educacional brasileiro, os documentos norteadores dispõem sobre o ensino de língua
materna ancorado na promoção de conhecimentos linguísticos, que funcionarão como ferramenta de
inclusão social, além de validar a posição do aluno como protagonista desse processo. Nos PCN de
Língua Portuguesa (1997, p. 21), tais considerações são ratificadas, ao se afirmar que

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena
participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem
acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói
visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto educativo
comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função
e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes
linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de
todos.
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Desse modo, a escola, como ente que fomenta a educação, abarca a responsabilidade de
desenvolver estratégias para garantir o cumprimento dos direitos legais, diminuir a evasão escolar e
possibilitar um ensino e aprendizagem significativos, vinculados ao contexto sociocultural inserido e
fornecendo a progressão escolar em que o qualitativo se sobreponha ao quantitativo. Para isso, a
integração de toda a comunidade escolar, alunos, professores, pais, equipe pedagógica e diretiva,
funcionários de apoio/suporte, cada um desempenhando seu relevante papel, faz-se necessária.

Nesse tocante, uma das condições para a efetiva participação social surge a partir do momento em
que o usuário da língua apresenta domínio da competência escrita. Logo, é função da escola criar
possibilidades para a construção de um trabalho salutar no que se refere à produção de textos, tendo
“como finalidade formar escritores competentes capazes de produzir textos coerentes, coesos e
eficazes” (BRASIL, 1997, p. 47).

Para se avaliar o rendimento desse trabalho escolar integrado e das práticas educacionais
promotoras da inclusão sociocultural, é pertinente a aplicação das avaliações em larga escala, pelo
Ministério da Educação (MEC), através de parâmetros nacionais e internacionais, uma vez que
mensura a situação em que se encontra cada unidade de ensino no país. Dentre essas avaliações,
temos a Prova Brasil, a Prova Aneb, articuladas com o IDEB, a Prova ANA e o Enem. Cada exame
dispõe de formato próprio e se destina a níveis e modalidades específicos da educação básica.

É importante destacar que a pesquisa aqui esmiuçada surge de uma atividade oriunda da disciplina
Texto e Ensino, do Mestrado Profissional em Letras, campus São Cristóvão, com a finalidade de
investigar, na realidade educacional vivenciada pelo professor-pesquisador, algum aspecto linguístico,
seja na leitura e/ou na escrita, que se manifestasse insuficientemente, interferindo no desempenho
dos alunos. Viabilizando, dessa forma, a possibilidade de se desenvolver uma proposta de
ensino/intervenção com vistas à melhoria da problemática encontrada.

Passaremos a nos debruçar, primeiramente, sobre a concepção de língua e texto assumida nesta
proposta, após isso, faremos uma contextualização da realidade escolar e do perfil da turma-alvo. Na
sequência será descrita a atividade de sondagem realizada, suas implicações e justificativas frente ao
problema detectado. Os tópicos seguintes abordarão considerações sobre a progressão referencial no
ensino de língua materna e a pertinência do gênero relato pessoal como incentivo à escrita.
Finalmente, serão traçados possíveis resultados com o desenvolvimento dessa abordagem de ensino.

CONCEPÇÃO DE LÍNGUA E TEXTO

Adotamos a perspectiva de língua e ensino de Língua Portuguesa como sinônimo de interação,
valorização do pré-conhecimento dos discentes e de inclusão social, histórica e cultural, salientando a
representação dos valores em que o público-alvo se insere e sua participação ativa frente às
demandas linguísticas e sociais, isto é, uma proposta sociocognitivista. Nesse sentido, o aluno
leitor/produtor de textos representa um papel significativo com o manejo do texto, seja na leitura,
compreensão, interpretação, escrita e reescrita. O texto ganha ‘configuração física’ e passa a
representar o local de interação e construção de ideias pelos interlocutores.

Sobre isso, são relevantes as considerações de Koch (2015, p. 18) ao apontar que

“Já na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são
vistos como autores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado o
próprio lugar da interação e os interlocutores como sujeitos ativos que –
dialogicamente – nele se constroem e são construídos. Desta forma há lugar
no texto, para toda uma gama de implícitos, dos mais variados tipos, somente
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detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto sociocognitivo
dos participantes da interação.”

Corroborando com esse entendimento, Marcuschi (2008, p. 61) defende a posição de que “a língua é
um conjunto de práticas sociais e cognitivas historicamente situadas”. Por conseguinte, é pertinente
ressaltar que o ensino de língua materna não se restringirá tão somente às regras e procedimentos
normativos que a regulam e dão ordenação, entretanto, criará espaços para abranger a realidade
sociohistórica, cognitiva e sociointerativa à qual o discente pertence, observando-a em seu
funcionamento e propiciando a construção de ideias e sentidos num contexto situado da língua.

Concernente a tal proposição, os aspectos sociais, históricos, culturais e cognitivos, vinculados à
realidade do educando, serão protagonizados através da tessitura textual, que possibilitará a
interação e o aparecimento das vozes dos sujeitos, além exibir os elementos dispostos na superfície
textual e que, por exemplo, cooperam para a progressão das ideias, como os processos de coesão.

Desse modo, a concepção de texto, aqui defendida, é de uma unidade comunicativa em que se
encontram as características, intencionalidades, implícitos, etc., oriundos do contexto ao qual o texto
despontou e que delimitam sua funcionalidade e seus significados (re)construídos situadamente.
Então, “o texto pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de
comunicação e um artefato sociohistórico” (MARCUSCHI, 2008, p. 72).

Salienta-se, portanto, que a ideia de texto perpassa pelo viés interacional da língua em que a relação
texto-sujeito deverá coexistir, independente da proximidade física, da distância temporal e da
percepção sociocultural entre os interlocutores, ocasionando um despertar crítico para o contexto de
situacionalidade do texto. Sendo assim, a definição de texto defendida “trata-se, necessariamente, de
um evento dialógico (Bakhtin), de interação entre sujeitos sociais – contemporâneos ou não,
copresentes ou não, do mesmo grupo social ou não, mas em diálogo constante” (KOCH, 2015, p. 22).

CONTEXTUALIZAÇÃO DA REALIDADE ESCOLAR

Esta pesquisa foi realizada no Colégio Estadual Almirante Barroso (CEAB), localizado na Avenida
Almirante Barroso, nº. 501, Centro, Muribeca – SE, pertencente à Secretaria de Estado da Educação
de Sergipe — SEED/SE, vinculado à Diretoria Regional de Educação (DRE) – 04, com o ‘código MEC
28005848’. Durante o ano letivo vigente, a escola matriculou 452 alunos, distribuídos do seguinte
modo: cinquenta e cinco (55) alunos na Educação de Jovens e Adultos (Médio EJA – 1º semestre);
noventa e sete alunos (97) no Ensino Regular Fundamental Final; e trezentos (300) alunos no Ensino
Regular Médio Convencional.

É perceptível que a grande parcela de discentes concentra-se no Ensino Médio Regular, uma vez que
a instituição escolar é a única a disponibilizar essa modalidade de ensino no município. Nesse
sentido, o colégio atende a alunos oriundos da sede e de vários povoados do município de Muribeca,
além das cidades circunvizinhas, como Capela, Japaratuba, Malhada dos Bois e Aquidabã.

O CEAB, em sua estrutura física, organizacional e pedagógica, apresenta oito (08) salas de aula, uma
(01) sala de informática, uma (01) biblioteca, uma (01) sala de vídeo, uma (01) sala de dança, uma
(01) cantina, uma (01) sala de secretaria, uma (01) sala de coordenação, uma (01) sala de
professores, uma (01) sala de direção escolar, dois (02) banheiros, sendo um para uso dos
funcionários de apoio/administrativo e outro para uso dos docentes, além de dois (02) banheiros de
uso coletivo para os alunos, separados em masculino e feminino, com três divisões internas cada um.
A estrutura física do prédio encontra-se deteriorada, necessitando de reforma e criação de novos
espaços, como refeitório, quadra poliesportiva, sala de recursos multifuncionais, laboratório de
ciências, auditório, ampliação do pátio escolar, etc.
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Quanto ao suporte humano, a instituição dispõe de quarenta e três funcionários, distribuindo-se em
nove (09) assistentes administrativos, doze (12) dos serviços de apoio e vinte e dois (22) professores
(sendo uma diretora, um coordenador pedagógico e uma técnica-educacional). Assim, a escola
dispõe de número suficiente de funcionários para atender às demandas operacionais e educacionais.

Debruçando-se sobre os indicadores nacionais de educação, é notável que o Colégio Estadual
Almirante Barroso apresenta índices preocupantes na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar
(Anresc/Prova Brasil), que avalia a qualidade do ensino ministrado nas escolas da rede pública, e,
principalmente, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o qual apresenta um
indicador pautado no fluxo escolar e nas médias de desempenho nas avaliações de larga escala.

Em se tratando da Prova Brasil, no ano de 2015, a distribuição percentual da escola na Escala Saeb,
que vai até o nível 8 – 300 a 324, foi a média de 231,13, por nível de proficiência em Língua
Portuguesa, situando-se no nível 5 – de 225 a 249. Seguindo uma linha íngreme, o Ideb da instituição,
em 2011 avaliado em 3.3, alcançando a meta estabelecida, decresceu assustadoramente para 1.5 em
2015, despertando atenção para o indicador de fluxo que atingiu apenas 0,34, ou seja, a cada 100
alunos, 66 não foram aprovados.

Ao se avaliar, ainda, as taxas de aprovação nos anos finais do CEAB, entre 2005 a 2015,
especificamente no indicador de fluxo, a taxa de aprovação nas turmas do Ensino Fundamental II
apresentou uma queda considerável. Nota-se que em 2007 houve significativa melhoria quanto à
aprovação em todos os anos escolares, o que não foi visto nos anos posteriores. Se atentarmos para
os índices do 8º ano, turma-alvo desta pesquisa, em 2007 a taxa de aprovação atingiu 100%, em
contraponto aos anos posteriores com um decréscimo acentuado, alcançando apenas 57,9% em
2015, logo, a reprovação e evasão escolar representaram consideráveis 42,1%.

Essa situação apresentada aponta para a necessidade de uma intervenção no trabalho pedagógico
do CEAB o mais rápido possível, pois índices altos de reprovação e/ou abandono escolar contribuem
para a distorção idade-série e para a própria evasão escolar. Dessa forma, surge a necessidade de se
aplicar novas estratégias metodológicas que proporcionem melhorias no ensino e aprendizagem
desses alunos, bem como nas habilidades de compreensão leitora e escrita.

PERFIL DA TURMA-ALVO

A turma-alvo desta pesquisa é o 8º ano do Ensino Fundamental II do CEAB. A classe é composta por
dezenove (19) alunos, com distorção no indicador idade-série, apresentando faixa etária entre treze
(13) e vinte (20) anos, em virtude da retenção ou evasão escolar. Aproximadamente 60% dos
discentes são oriundos de povoados, como Camará, Várzea da Onça, Saúde, Pirunga e Caraíbas, os
demais residem na sede do município de Muribeca. Em relação à frequência, 85% da classe
comparece assiduamente às aulas.

No que tange à participação nas atividades desenvolvidas em sala de aula, há uma aceitação
expressiva nos exercícios escritos, entretanto, nas atividades orais, nota-se que alguns alunos pouco
interagem e se posicionam frente às questões levantadas. As aulas de Língua Portuguesa são
ministradas às quintas e sextas-feiras, distribuídas em três (03) aulas a cada dia, totalizando seis (06)
aulas semanais.

Em se tratando da situação socioeconômica dos educandos da referida instituição escolar, o INSE
(Índice de Nível Socioeconômico) aponta para um determinante “Baixo”. Esse indicador possibilita
situar o estrato social do público atendido pela escola, norteando-se pelo cálculo do nível de
escolaridade dos pais, da renda familiar, da posse de bens e da contratação de serviços pela família
dos alunos. A consolidação dos dados surge através dos questionários das avaliações: Avaliação
Nacional da Educação Básica (ANEB), Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc/Prova
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Brasil) e do Exame Nacional do Ensino Médio. As escolas são classificadas em sete grupos, variando
do “Muito Baixo” ao “Muito Alto” no que se refere ao nível socioeconômico. Logo, o perfil dos
discentes e familiares do CEAB enquadra-se num nível de vulnerabilidade social.

Pode-se atrelar o reflexo supracitado ao se analisar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do
perfil da população muribequense, através do portal do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil,
em que, no último censo realizado em 2010, apresentou-se como ‘médio’, alcançando 0,626.
Desperta-se a atenção para o fato de que a dimensão que mais contribuiu foi a Longevidade, com
índice de 0,771, seguida de Renda, com índice de 0,575, e por último a Educação, com 0,554.

Nesse sentido, é necessário um trabalho interventivo para melhorias do quesito Educação, uma vez
que a condição socioeconômica dos familiares da turma-alvo é um dos fatores que afeta diretamente
o desempenho escolar, ao passo que as famílias são privadas de bens de consumo que possibilitem
uma eficaz formação educacional, como a compra de livros, revistas, jornais, acesso à internet e a
espaços e/ou eventos artísticos e culturais, etc.

ATIVIDADE DE SONDAGEM, IMPLICAÇÕES E JUSTIFICATIVAS

Considerando os apontamentos referentes à contextualização escolar e à turma-alvo, promoveu-se
durante as aulas de Língua Portuguesa uma atividade de sondagem voltada à leitura, compreensão,
interpretação e produção de texto com a finalidade de detectar alguma dificuldade pontual no uso
linguístico dos discentes. A atividade, inicialmente, foi mediada pelo gênero textual ‘relato pessoal’ e,
em outra oportunidade, através de um debate e produção de um ‘texto opinativo’.

Sobressaiu-se, nas produções escritas, um déficit quanto ao emprego das formas que englobam a
coesão referencial. Assim, a problemática se deu em torno do questionamento: Quais as estratégias
de ensino possíveis para diminuir o uso repetitivo de elementos coesivos referenciais, na produção
escrita dos alunos do 8º ano do CEAB, contribuindo, assim, para a progressão de sentido do texto

Para a análise das produções de texto, obtidas a partir da atividade diagnóstica, considerou-se os
estudos de Marcuschi (2008, p. 109), que distribui a conexão referencial em dois conjuntos:

1. Formas remissivas não referenciais – artigos, pronomes, numerais, advérbios pronominais e
pró-formas verbais;

2. Formas remissivas referenciais – sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, grupos nominais
definidos, nominalizações, elementos metalinguísticos e elipses.

Esses mecanismos linguísticos, expressos adequadamente na superfície textual, possibilitam a
construção ordenada e a fluidez das ideias ao longo da produção escrita.

A primeira parte da atividade envolveu leitura, compreensão e interpretação do relato pessoal “O
deserto dentro de nós”, de Miguel Sousa Tavares. Destaca-se que a interação e o desempenho dos
alunos foram satisfatórios. Após esse momento, foi solicitada a produção de um relato pessoal, com
temática livre, pertencente à tipologia narrativa, recorrente na vida escolar e vinculada ao contexto
sociocultural dos discentes, despertando, assim, a aptidão pelo ato da escrita.

Ao se examinar minuciosamente as produções de texto, constatou-se que houve maior incidência na
repetição das ‘formas remissivas não referenciais’ – pronomes pessoais – como pode ser visto no
fragmento abaixo:

[...] Eu vi ele pela primeira vez me apaixonei.

E ele me disse que o nosso amor ia ser pra sempre eu disse a ele que ia até o
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resto da minha vida com ele.

Quando foi no dia 01/02/2012, ele me ligou e disse que ele tava me traindo.

Eu peguei e terminei com ele. No Natal ele mandou uma mensagem pra mim
dizendo que ele ainda gostava de mim. [...]

Produção de relato pessoal do discente C.N.G., 15 anos. (Acervo pessoal)

É perceptível que os constructos textuais prendem-se, principalmente, ao uso do pronome pessoal do
caso reto ‘ele/ela’. Portanto, o excesso de repetições dá margem ao surgimento de ambiguidades,
truncamentos e impossibilidade de progressão dos sentidos do texto.

Em um segundo momento, o professor-pesquisador realizou um debate oral e expôs informações e
dados estatísticos sobre a água potável, buscando conscientizar os alunos no manejo com esse bem
vital e aumentar o leque de conhecimento sobre o tema. Posteriormente, foi solicitada a produção de
um texto opinativo sobre a “Água: bem indispensável à sobrevivência da vida terrestre”. Os discentes
participaram e colaboraram de modo agradável e enriquecedor com essa atividade.

Após a análise dos textos, percebeu-se que a delimitação de uma temática específica para as
produções escritas conduziu de forma acentuada à ausência de palavras/expressões relacionadas às
‘formas remissivas referenciais – sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos [...]’, o que ocasionou a
repetição em demasia do referente, isto é, da palavra voltada ao campo temático/semântico, nesse
caso, o termo ‘água’. Isso fica evidente, através da análise de um simples recorte da produção escrita
do aluno, como pode ser visto a seguir:

A água é importante para as pessoas e animais. Sem a água não existe vida.

A água também é importante para a vegetação. A água está em [...]

Produção de texto opinativo do discente P.E.S.O., 14 anos. (Acervo pessoal)

Nesse tocante, é importante distinguir o uso repetitivo das expressões/palavras como elemento
contributivo para a progressão dos sentidos construídos no texto, empregado de maneira
consciente, como afirma Koch e Elias (2017, p. 100), “[...] a repetição é uma estratégia básica de
estruturação textual: os textos que produzimos apresentam uma grande quantidade de construções
paralelas, repetições literais enfáticas, pares de sinônimos [...]”, da repetição não contributiva à
manutenção das ideias desenvolvidas, por desconhecer os processos de retomada, substituição,
recategorização, projeção, etc. De tal modo, a permanência desse último tipo de repetição na escrita
do aluno indica, também, a existência de um rendimento inferior quanto ao conhecimento vocabular,
uma vez que a substituição sinonímica, por exemplo, favorecerá a fluidez do texto.

Dessarte, a prática docente no ensino de língua materna deve garantir esforços para fortalecer o
conhecimento, a finalidade e o uso adequado, pelo público alunado, das estratégias de referenciação
e das inúmeras formas de coesão referencial, destinadas a garantir sobre o artefato linguístico, oral
ou escrito, as “escolhas significativas para representar estados e coisas, de modo condizente com a
sua proposta de sentido” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 124).

A PROGRESSÃO REFERENCIAL NO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

É pertinente ressaltar que o processo de coesão, desdobrado em conexões referenciais e
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sequenciais, constitui um dos critérios da textualidade, não se restringindo somente à superfície
textual e a nomenclaturas de natureza morfossintática, mas proporcionando a transmissão de
conhecimentos, ideias e sentidos formulados durante a trama do texto. Marcuschi (2008) destaca que
a coesão não diz respeito somente a questões meramente sintáticas, mas envolve razões de ser em
outros aspectos.

Acrescentando considerações a essa linha de pensamento, Pereira (2013, p. 125) afirma que “a
coesão nominal, além de introduzir temas e/ou personagens, assegura sua retomada ou substituição
no desenvolvimento do texto.” Logo, é imprescindível nortear os alunos sobre esses mecanismos para
que, na produção escrita, o uso consciente seja feito, possibilitando a construção de uma linha
racional na formulação das ideias.

Considerando essa abordagem, a coesão referencial, diante do processo de (re) escrita textual,
caracteriza-se como mecanismo de uso da língua que dá suporte à manutenção das estratégias do
planejar, revisar e editorar o texto, favorecendo a progressão de sentido e a unidade textual. Dentre
as principais possibilidades de emprego da progressão referencial, de acordo com Koch (2015, p.
100), temos: “a. uso de pronomes ou elipses (pronome nulo); b. uso de expressões nominais
definidas; c. uso de expressões nominais indefinidas”.

Torna-se claro, portanto, que oportunizar ao aluno o conhecimento e funcionamento desses aspectos
permitirá, na produção textual, a concatenação das ideias, a ampliação vocabular e o discernimento
acerca das ligações estabelecidas entre as palavras, ou seja, de que “uma das formas de estabelecer
“ligação” entre as partes de um texto decorre da retomada de elementos textuais por meio de
expressões nominais” (CAVALCANTE; FILHO; BRITO, 2014, p. 25).

Segundo Koch (2015, p. 97), algumas operações básicas podem ser utilizadas como estratégias
durante o processo de escrita e reescrita, como a ativação (um referente textual é introduzido,
passando a ocupar um local específico), a reativação (um referente já mencionado é retomado,
permanecendo em destaque) e a de-ativação (ativação de um novo referente textual, desativando o
referente em foco, entretanto a qualquer instante pode ser acionado novamente). Desse modo, o
conhecimento dessas estratégias ampliará, para o público-alunado, as possibilidades de
encadeamento das ideias na (re) escrita a partir da retomada e/ou inserção de um referente, seja num
movimento para frente ou para trás.

Essa abordagem atenderá, ainda, às disposições da matriz de referência – Língua Portuguesa – da
Prova Brasil/SAEB –, em que os mecanismos de coesão textual aparecem no Tópico IV: Coerência e
Coesão no Processamento do Texto, especificamente o Descritor 2, o qual aponta para “Estabelecer
relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a
continuidade de um texto” (INEP, 2018, p. 2). Assim, o conhecimento e o uso eficiente desse
conteúdo contribuirão para a proficiência na progressão das ideias do texto, despertando resultados
significativos, por exemplo, na aplicação do referido exame nacional na etapa de ensino subsequente
(9º ano).

O GÊNERO RELATO PESSOAL COMO INCENTIVO À ESCRITA

Os gêneros textuais, orais e escritos, propiciam ao ensino de língua materna uma abordagem
significativa, atrelada ao contexto sociocultural inserido, fornecendo ‘voz’ ao sujeito leitor-escritor em
suas atividades sociocognitivas e linguísticas. Com isso, “Não se pode tratar o gênero de discurso
independentemente de sua realidade social e de sua relação com as atividades humanas”
(MARCUSCHI, 2008, p. 155).

É relevante ressaltar, ainda, que os gêneros textuais não se prendem a modelos inflexíveis, isto é,
apresentam caráter dinâmico, em que as inúmeras possibilidades de representação atendem às
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demandas sociais vigentes e às reais necessidades do usuário da língua. Conforme afirma Bakhtin
([1979] 1997, p. 280),

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de
enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. A riqueza e a
variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da
atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um
repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à
medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa.

Diante dessa abordagem de gênero textual, bem como da perspectiva de língua, ensino de língua
materna e de texto, adotadas ao longo destes escritos, escolheu-se, para a abordagem nas aulas de
língua materna, o estudo do gênero textual relato pessoal, pois “[...] se liga ao domínio social da
comunicação voltado à documentação e memorização de ações humanas, exigindo uma
representação pelo discurso de experiências vividas situadas no tempo (relato de experiência vivida,
notícias, diários, etc.)” (COSTA, 2009, p. 23).

Além dessa consideração, outros fatores foram determinantes para tal escolha, a saber: como os
discentes muitas vezes apresentam receio/rejeição para com o ato da produção de texto, o relato
pessoal, por retratar uma experiência vivida, é convidativo à escrita; a tipologia, predominantemente,
narrativa é recorrente em nosso cotidiano, principalmente em seu uso oral, além de ser um modelo
tipológico presente em vários textos que circulam no seio escolar e desenvolvido desde o Ensino
Fundamental I; esse gênero de texto dá margem à exposição, na folha de papel (suporte), de
momentos prazerosos, felizes e aventureiros, que são guardados como memórias pelo discente, além
de sentimentos e pensamentos contidos ou coibidos em algum estágio da vida, gerando angústia,
medo, solidão, etc., e que podem ser externalizados naquele instante oportuno.

Corroborando com essa ideia, Santos (2018, p. 463) afirma que

Elegendo a ordem do relatar e focalizando no gênero relato pessoal, de modo
que os alunos possam se comunicar verbalmente por meio de uma
experiência vivida, acredita-se que o gênero em discussão estimule os alunos
a contarem suas descobertas, os sentimentos que sentiram em determinado
momento de suas vidas.

Sendo assim, Koch e Elias (2017, p. 161) asseguram que é importante “a escolha de um modelo
textual (gênero textual) adequado à situação, para a realização de leituras e seleção de ideias, para
a organização do texto.” Logo, o despertar pelo interesse em escrever sobre algum assunto pessoal,
experiência vivida é mais aceito, uma vez que se encontra situado no contexto sociocultural do
educando. Salienta-se, também, que em relação à estrutura composicional desse gênero,
caracterizado como uma narrativa não ficcional, pois não são personagens que narram os fatos, mas
pessoas situadas em tempo e espaço definidos, adotou-se as considerações expressas por Dantas
(2015, p. 32), ao apontar que

[...] o gênero relato pessoal situa-se na ordem do relatar e é uma narração não
ficcional em que o autor, utilizando a primeira pessoa do discurso, relata fatos
e/ou acontecimentos que considere relevantes e/ou marcantes em sua vida,
imprimindo-lhes suas impressões sobre eles. O relato pessoal pode ser
produzido com o emprego dos tempos verbais pretérito ou presente histórico e
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pode se realizar nas modalidades oral e escrita da língua.

Evidencia-se que, em relação ao domínio discursivo, o qual engloba contextos e situações para as
práticas de comunicação e de compreensão, de acordo com a classificação descrita por Marcuschi
(2008, p. 195), o relato pessoal enquadra-se no domínio discursivo ‘interpessoal’, vinculado à
modalidade escrita de uso da língua, como as cartas pessoais, agradecimentos, memorando, convite,
dentre outros. Em referência aos PCN de Língua Portuguesa (1997, p. 73), o relato é categorizado
como um gênero adequado para o trabalho com a linguagem escrita. Assim, é possível aliar a
aceitação pela escrita, por abarcar constituintes interpessoais, e a busca por melhorias no processo
de planejamento da escrita, revisão e reescrita do texto, dando ênfase no que se refere à progressão
referencial, foco desta proposta de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o cenário educacional exposto, é pertinente que a prática de ensino de língua materna
deva buscar métodos para reduzir as dificuldades atreladas à escrita dos alunos, no que se refere ao
emprego dos mecanismos de coesão referencial, possibilitando o domínio da escrita como ferramenta
de inserção social, de reflexão e criticidade para com o meio que o circunda, mediante conhecimentos
linguísticos que englobam a leitura, compreensão, interpretação e (re) escrita textual. Para isso, não
se pode conceber o texto como ‘pretexto’ para o ensino puramente normativo, deve-se considerá-lo
como um todo significativo na abordagem da leitura e escrita. Nesta perspectiva, Rojo e Cordeiro
(2004, p. 8) afirmam que

[...] o texto como objeto de ensino ou como material sobre o qual se desdobra
um ensino procedimental (“processual”), em leitura e compreensão de textos e
em produção de textos, afirma-se juntamente com o deslocamento dos eixos
do ensino-aprendizagem de língua materna: de um ensino normativo, que
priorizava a análise da língua e a gramática, para um ensino procedimental,
em que os usos da língua escrita, em leitura e redação, são também
valorizados.

Desse modo, o ensino de língua portuguesa adotará o texto como ferramenta indispensável para o
ensino e aprendizagem no ensino fundamental, bem como para as estratégias de desenvolvimento da
leitura e escrita. Ainda segundo Rojo e Cordeiro (2004, p. 8) “A leitura do texto é a ocasião que pode
propiciar aprendizado de estratégias variadas a que o leitor recorre e, na produção, são agenciadas
estratégias de planejamento, revisão e editoração”. Portanto, ao se trabalhar a escrita/reescrita do
texto, tais estratégias serão acionadas através de mecanismos linguísticos que subsidiem o
ordenamento das ideias e construção de sentidos.

Através dessa abordagem de texto, faz-se necessário desenvolver atividades com leitura,
compreensão e interpretação, as quais contribuirão para a melhoria significativa do público-alvo
quanto ao processo de escrita e reescrita textual. Isso será possível ao se estudar um gênero textual
imbricado no contexto sociocultural e que favorece o despertar pela escrita, uma vez que possibilita
“eternizar” as experiências vividas e trazer protagonismo para o jovem escritor, no caso específico, o
relato pessoal.

Vislumbrando a melhoria da (re) escrita textual, é pertinente, por exemplo, o desenvolvimento de uma
Sequência Didática (SD) com oficinas direcionadas ao conhecimento, apreensão e emprego
consciente dos mecanismos de coesão referencial, bem como uma atividade pontual que objetive
ampliar o vocabulário do discente, para que as possibilidades a serem empregadas na construção do
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texto aumentem e, através da substituição vocabular em conjunto com os mecanismos de coesão
referencial, o aluno possa garantir uma (re) escrita efetivamente coesa e coerente. Essa linha de
raciocínio é respaldada por Cavalcante, Filho e Brito (2014), ao afirmarem que

Essa abordagem precisa ser explorada na escola, a fim de que o aprendiz
receba instruções sobre a importância de se utilizar estratégias de
referenciação para melhorar a sua competência em compreensão e produção
de textos. [...] deve ser, portanto, um “conteúdo” trabalhado em sala de aula.”
(CAVALCANTE; FILHO; BRITO, 2014, p. 34)

Salienta-se, portanto, que as considerações adotadas neste trabalho almejam aprimorar,
principalmente, a proficiência escritora dos alunos, nas aulas de língua materna, através do
conhecimento e emprego consistente da tríade gênero textual – coesão referencial – ampliação
vocabular, tornando, assim, o processo de produção de texto numa ferramenta de participação social,
que valoriza a realidade sociocultural situada e categoriza o educando como protagonista das ações
desempenhadas no seio escolar.
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