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1. Apresentação  

Pesquisadores brasileiros como Félix (2009) e Penna e Macedo (2008) têm apontado 

que, em geral, as crianças surdas apresentam dificuldades para elaborar textos em 

português escrito. Em visita à escola de caráter especial (que atende somente alunos 

surdos) da rede pública municipal de ensino de Porto Alegre, em dezembro de 2012, 

refletiu-se sobre este problema. Tendo como meta propor uma alternativa metodológica 

para o ensino do português escrito e novas metodologias de ensino para a era digital,  

lelaboramos este projeto. Deste modo, pretende-se aprimorar a compreensão de leitura e 

a produção textual dos alunos por meio da escrita de narrativas. 

Em uma primeira reunião com os professores da escola, uma proposta inicial 

deste projeto foi apresentada e novo encontro foi agendado para a primeira semana de 

aula de 2013. Neste encontro, haverá uma discussão sobre a proposta com as equipes 

diretiva e de suporte pedagógico da escola para apresentação dos objetivos da pesquisa 

e sua efetivação. Este prazo foi definido a fim de que os pesquisadores tenham tempo 

para planejar sua inserção no ambiente escolar e a escola possa preparar-se para recebê-

los. No que segue, apresentamos as linhas gerais do projeto.  

2. A narrativa 

Conforme Murphy e Rankin (2004: 19-20), há quatro tipos textuais básicos: 1) 

Exposição (texto que explica e informa: informações e fatos); 2) Narração (texto que 

conta uma história); 3) Descrição (texto que apela aos cinco sentidos); e 4) 

Argumentação (texto que apresenta um posicionamento a fim de persuadir). Um tipo de 

texto específico pode ser formado por um ou mais tipos, sendo que o texto será 

classificado pelo tipo predominante. Por exemplo, no caso da narrativa, vamos 

encontrar além do desenrolar dos eventos, descrições e exposições. Esses tipos textuais 

auxiliam o autor a dar mais verossimilhança à história que está sendo narrada. Os tipos 

textuais também são chamados de modos do discurso, que é a manifestação da língua 

na comunicação viva. 



 A narrativa (ou narração) é um evento: apresenta o momento em que algo é 

revelado ou tem uma implicação, de acordo com Metzger (1992:105). Uma narrativa 

ocorre no tempo e existe em um contexto. Apresenta os seguintes elementos estruturais: 

plot (sequência de eventos), personagens, atmosfera (cenário), ponto de vista e conflito. 

Savioli e Fiorin (2006: 233) destacam as seguintes características da narrativa: trabalha 

com termos concretos (pessoas, coisas, animais, lugares e adjetivos designativos) (por 

isso diz-se que a narrativa é um texto eminentemente figurativo); apresenta mudança de 

situações referentes a: personagens, espaço e tempo; narra os fatos com os tempos do 

subsistema do pretérito; e tem episódios que se articulam numa relação de anterioridade 

e posterioridade. 

 O modelo básico da narrativa é: 1) um personagem; 2) em uma situação; 3) 

com um problema. No trabalho com a narrativa, é importante que os alunos percebam, 

através da reflexão e da discussão sobre os textos, que a narrativa é um meio utilizado 

pelo autor para apresentar uma questão mais profunda que é importante para nós. 

Assim, há dois níveis (camadas) na narrativa: o assunto mais rasteiro (fatos) e o assunto 

mais profundo (ideias e valores), que é aquilo que o autor realmente quer passar. 

 Mas, por que a opção de trabalhar com a narrativa? O filósofo e educador Paulo 

Ghiraldelli Jr. (2006: 192-198) afirma que no século XX “a linguagem e as narrativas se 

tornaram mais importantes do que sempre foram”, já que vivemos numa época em que a 

“tarefa interpretativa é infinita”. E sabemos que uma sociedade “não produz uma única 

forma de ver a realidade”, segundo Savioli e Fiorin (2007: 28). Por isso a importância 

de os jovens aprenderem a formular novas narrativas a partir dos problemas centrais que 

vivenciam (redescrição). Deste modo, Ghiraldelli começou a elaborar uma nova 

pedagogia e uma nova didática
1
. Esta didática foi apresentada numa proposta 

pedagógico-didática em cinco passos - a exemplo dos trabalhos clássicos na filosofia da 

educação de Herbart, Dewey e Freire
2
.  

Resumindo ao máximo, para Ghiraldelli, o processo de aprendizagem se inicia 

quando os problemas são apresentados ou descritos por meio de narrativas. Após a 

discussão de problemas, por meio da construção do esboço de narrativas, há a 

formulação de novas narrativas, que podem conduzir à ação cultural, social e política. 

Ou seja, dá-se a utilização da nova narrativa em alguma intervenção, em alguma esfera 

da vida, articulando a narrativa inicial (ponto de partida) na vida pessoal dos alunos 

(romance pessoal). São cinco passos: narrativa, comparação de narrativas, articulação 

da narrativa e romance pessoal, formulação de novas narrativas e, por último, ação 

cultural, social e política.  

 Para Joseph Campbell (2005), a Jornada do Herói é um modelo interessante para 

explicar a estrutura da narrativa para os alunos porque representa a natureza 

monogenética do mito. Nela, forma e conteúdo se conjugam num único modelo. Em 

outras palavras, nos deparamos sempre com a mesma história, apesar de mudanças 

superficiais de forma. Segundo Campbell (2005: 241-2), que estudou narrativas 

                                                             
1 Atenção para a terminologia empregada: a pedagogia é uma interação ou atividade para acesso ao 

conhecimento, enquanto a didática é o campo da prática da pedagogia, conforme Ghiraldelli (2007). 
2 Para Herbart, os cinco passos formais na aquisição do conhecimento são: preparação, apresentação, 

associação, generalização e aplicação. Para Dewey: pesquisa, exame da situação (eleição de problemas), 

coleta de dados (sugestões de soluções possíveis), hipóteses e experimentação, conforme Eby (1978). 

Para Freire: vivência, temas geradores, problematização, conscientização e ação política, de acordo com 

Ghiraldelli (2007: 80).  



mitológicas e folclóricas do mundo inteiro, a Jornada do Herói é constituída pelas 

seguintes etapas: 1 - O herói é confrontado com o desafio. 2 - O herói rejeita o desafio. 3 - O 

herói aceita o desafio. 4 - O caminho de provas (tribulações). 5 - Aliados e poderes (encontro). 6 
- O herói confronta o Mal - Derrota. 7 - Noite escura da alma (dúvida). 8 - O salto de Fé (o herói 

assume os riscos). 9 - O herói confronta o Mal - Vitória. 10 - O aprendiz torna-se Mestre. 

 De acordo com Campbell (2005) uma narrativa não precisa necessariamente 

seguir todas as etapas da Jornada do Herói, podendo, ademais, iniciar a partir de 

qualquer uma delas, sendo que o autor pode ainda optar por trabalhar apenas uma ou 

mais etapas.  

As narrativas estão presentes em diversos gêneros textuais que os jovens têm 

contato no dia a dia e são apresentadas nas formas mais diversificadas: textos teóricos 

ou informativos, contos, sites, filmes, softwares, fotos, desenhos, peças teatrais escritas 

ou representadas, etc. Narrativas são encontradas também no conteúdo de todas as 

disciplinas do currículo escolar (ciências, filosofia, história, geografia, educação física, 

artes e educação, etc.) e não somente na de português e de literatura.  

De acordo com o National Writing Project (2006), a leitura, a compreensão e a 

produção de textos envolvem os estudantes numa série de processos cognitivos, tais 

como: reflexão, análise e síntese, já que os solicitam a transformar a informação do 

material de leitura e de outras fontes em processos necessários para a sua intervenção 

em alguma esfera da vida. Segundo Zinsser (1989: ix), escrever e pensar e aprender são 

o mesmo processo. Nas várias etapas deste projeto, procuramos identificar a escrita 

como processo, e não como produto. Enquanto processo, entendemos a escrita como 

desenvolvimento de uma série de passos (que não seguem necessariamente uma ordem 

linear): planejamento, reflexão, rascunho, revisão e reescrita. Todas estas fases exigem 

as habilidades de solucionar problemas e de pensar criticamente. 

Tendo em vista as possibilidades das novas tecnologias como ferramentas de 

aprendizagem e a sua importância na vida contemporânea, buscou-se aplicá-las no 

desenvolvimento do processo de aprendizagem.  

3. Objetivos 

3.1. Objetivo geral 

Propor e aplicar alternativas didáticas para melhorar o desempenho dos alunos na 

compreensão e na produção de textos. 

3.2. Objetivos específicos 

a) Abordar elementos da cultura juvenil contemporânea presentes em diversos gêneros 

textuais; b) compreender os elementos da narrativa através da utilização da Jornada do 

Herói de Joseph Campbell; c) possibilitar o uso e o aprendizado de diferentes recursos 

tecnológicos; d) criar uma narrativa a partir de software de desenvolvimento de jogos 

eletrônicos; e) analisar e socializar os resultados alcançados pelo projeto.   

4. Metodologia 

Este projeto é uma pesquisa de campo participativa que será desenvolvido em quatro 

etapas: a) encontros com a comunidade escolar; b) aula; c) criação; d) avaliação; e e) 



análise e socialização dos resultados do projeto. O projeto será desenvolvido a partir do 

primeiro semestre letivo de 2013. Passamos a apresentar as etapas: 

a) Encontros com a comunidade escolar: após a primeira reunião, foi agendado 

novo encontro com os professores na primeira semana letiva de 2013. A partir dos 

novos contatos, será realizada uma observação do contexto escolar, onde atentaremos 

para a infraestrutura da escola, os recursos humanos e os interesses e as dificuldades dos 

alunos. Para isto, realizaremos diários de campo, entrevistas, aplicação de questionários 

com os professores e alunos. b) Aula: as aulas serão ministradas pela equipe de 

pesquisadores de acordo com os horários disponibilizados pela escola. Além das aulas 

expositivo-dialogadas, serão utilizados diferentes formatos de mídias (textos, filmes, 

HQs, animes, jogos eletrônicos, peça teatral, etc.) para apresentar o tema e os objetivos 

do projeto. c) Criação: os alunos deverão criar narrativas em português escrito através 

do uso de recursos tecnológicos (softwares de edição de texto, de apresentação de texto, 

de criação de jogos eletrônicos), textos e desenhos escritos e cartazes, priorizando o 

trabalho em equipe. d) Avaliação: com base no feedback das atividades realizadas nos 

encontros (respostas a questionários, discussões, entrevistas, produção do texto 

narrativo, produção do jogo desenvolvido, análise dos diários de campo, etc.). e) 

Análise e socialização dos resultados do projeto: análise das produções dos alunos 

(narrativas, jogos, questionários), entrevistas, observação participante das dinâmicas das 

equipes e sua interação com os diversos recursos utilizados, análise de diários de 

campo. 

As atividades utilizarão ferramentas tecnológicas (software de criação de jogos 

eletrônicos, editores de texto e de apresentação de trabalhos, para criar e desenvolver o 

projeto de narrativa), elementos da cultura contemporânea (animes, jogos eletrônicos, 

filmes, quadrinhos, séries de televisão, etc.) como referências para a compreensão dos 

elementos estruturais da narrativa e destes diferentes gêneros textuais. Os participantes 

da pesquisa serão o grupo de pesquisadores, os professores da escola interessados na 

proposta, os professores intérpretes de libras, os professores componentes da equipe de 

suporte pedagógico da escola (supervisão e SIR
3
) e os alunos da escola. Será solicitado 

aos responsáveis dos alunos participantes que autorizem a participação dos mesmos na 

pesquisa através de termo de consentimento livre e esclarecido. 
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