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Resumo 
Partindo-se da premissa de que as lendas folclóricas são capazes de levar a 
curiosidade e a imaginação das crianças, as mesmas se mostram um recurso 
valioso a ser trabalhado nos anos iniciais do Ensino Fundamental como incentivo à 
leitura e à escrita. Este trabalho traz os resultados de uma análise da produção 
escrita de 14 alunos do quarto ano do Ensino Fundamental, de uma escola da rede 
pública de ensino, do estado do Paraná. As producões escritas foram analisadas a 
partir da Análise de Conteúdo, com base na seguinte questão: Quais características 
podem ser evidenciadas nas estórias escritas pelos educandos? Apesar de alguns 
textos não possuírem a estrutura adequada, ou seja, não conterem alguns aspectos 
como a criação de um problema central, a resolução deste problema, ou um final 
para a estória, na cabeça das crianças, estes aspectos estavam presentes, apenas 
não foram escritos. 
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Introdução 

 

Partindo-se da premissa de que estamos vivendo em uma era 

tecnológica, o folclore brasileiro permanece um tanto quanto adormecido, sendo 

cada vez mais esquecido pelas novas gerações, e substituído por superproduções 

hollywoodianas.  

Primeiramente, é importante definir o termo ‘folclore’. Este termo foi 

designado pelo inglês William John Thoms, a partir do vocábulo folklore, termo que 

expressa os processos culturais do conhecimento de um povo, visto que folk 

significa ‘povo’ e loresignifica ‘saber’. Dentre estas manifestações culturais, podem-

se citar as danças, comidas, costumes, festas, linguagens, tradições, crenças, 

lendas, brincadeiras, provérbios, e assim por diante, as quais são passadas de 
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geração em geração. “Em suma, o folclore cria um significado único a um povo” 

(GONÇALVES; GRAUPMANN, 2017, p. 6286). 

Ao revelar a cultura do povo, o ensino primário do folclore pode 

servir como “excelente meio de transmissão de conhecimentos”, visto que “muitas 

disciplinas e artes estão intensamente ligadas ao folclore” (MEGALE, 2003, p. 133). 

Além disso, é importante destacar que, por conta de o mundo do folclore ser rico, 

variado e atraente, ele constitui-se “uma fonte inesgotável de motivação didática” 

(ibidem, 2003, p. 132). 

Neste cenário, o estudo do folclore é importante e necessário para 

manter a tradição de um povo, e a escola como ambiente de desenvolvimento 

humano, juntamente com a família, possui por finalidade levar os adolescentes e 

jovens ao próprio conhecimento, bem como a pensar criticamente. Abordar esse 

assunto no contexto escolar, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio pode 

fazer com que os e as estudantes construam uma base cultural que dará suporte 

para desconstrução de preconceitos e construção de valores, como respeito.  

Sendo assim, como já afirmavam Lima e Rosa (2012) ao abordarem 

sobre a importância do uso de fábulas no Ensino Fundamental para o 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita, estas estórias, por possuírem valores 

e mensagens para a vida, “despertam nos alunos o hábito da leitura e da escrita, da 

criação e da produção” (ibidem, 2012, p. 154). No caso do folclore, suas lendas 

também trazem exemplos e mensagens para a vida e para outros indivíduos, como 

confirma Coelho (2003), ao afirmar que as lendas do folclore brasileiro: 

 

São narrativas; são textos que ora descrevem entes sobrenaturais, 
ora apresentam uma história; referem-se a acontecimentos do 
“passado distante”, enfocando feitos de personagens, explicando 
particularidades anatômicas de certos animais; podem ser contadas 
por qualquer pessoa a qualquer momento; podem transmitir os 
ensinamentos e os valores da sociedade à qual estão vinculadas; 
apresentam regras de conduta; explicam fenômenos da natureza; [...] 
são textos que discorrem sobre as origens do universo, da 
humanidade, dos sentimentos de um povo e da forma como uma 
sociedade pode se organizar ao eleger os seus valores (COELHO, 
2003, p. 18). 

 

Nesta perspectiva, as lendas do folclore brasileiro se mostram um 

recurso valioso a ser trabalhado com estes alunos, tanto da Educação Infantil, a fim 
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de aflorar a curiosidade e imaginação destas crianças, como nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, como um incentivo à leitura e escrita. 

Diante disto foram desenvolvidas aulas sobre o folclore com alunos 

das séries iniciais do Ensino Fundamental. Este trabalho é um recorte, o qual traz a 

análise da produção escrita de alguns destes alunos acerca de lendas folclóricas, e 

que tem como objetivo verificar a maneira que os alunos do quarto ano do Ensino 

Fundamental escrevem suas estórias 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Primeiramente, foi abordado o tema ‘folclore’ com 14 estudantes do 

quarto ano do Ensino Fundamental, em uma escola da rede pública de ensino, no 

estado do Paraná. Foram utilizadas diversas estratégias e recursos didáticos, como 

vídeos; contação de estórias; aulas práticas com o auxílio de músicas, danças, 

parlendas e brincadeiras; confecção de cartazes; confecção de personagens 

folclóricos de origami; e confecção de um livro de estórias. 

Este trabalho traz um recorte da produção escrita destes alunos, 

visto que o resultado final das aulas foi a confecção de um livro de estórias acerca 

das lendas folclóricas.  

Foram selecionadas dez lendas folclóricas para serem trabalhadas 

em sala de aula, as quais são advindas das diferentes regiões brasileiras, sendo 

elas: Saci-Pererê, Iara, Boitatá, Vitória Régia, Curupira, Boto cor-de-rosa, 

Lobisomem, Cuca, Mula sem Cabeça e Negrinho do Pastoreio. Estas lendas foram 

trabalhadas a partir da utilização de vídeos, os quais contavam as estórias a partir 

da ‘Coleção Lendas Brasileiras’, de Maurício de Souza (2018). 

Na aula seguinte à contação de estórias foi informado aos discentes 

que eles iriam confeccionar um livro de estórias acerca das lendas trabalhadas na 

aula anterior. Para tanto, ficaram ‘livres’ para escolher se iriam escrever sua estória, 

que comporia um capítulo do livro, individualmente ou em dupla. Após a escrita, as 

estórias foram corrigidas e os educandos puderam reescrevê-las, e se quisessem, 

poderiamenfeitá-las. Ao final, todas as estórias foram agrupadas e grampeadas, 

juntamente com uma capa confeccionada pela professora, finalizando, assim, o livro. 

As produções escritas foram analisadas a partir da Análise de 

Conteúdo de Bardin (2011), focando na questão: “Quais características podem ser 
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evidenciadas das estórias escritas pelos alunos?”. A fim de respondê-la, as estórias 

analisadas foram categorizadas apoiando-se em quatro categorias propostas por 

Rego (1986), as quais serão detalhadas posteriormente. 

 

Análise de Conteúdo e apresentação das categorias  

 

De acordo com Bardin (2011, p. 37), a “Análise de Conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações”, podendo desenrolar-se a partir 

de uma análise “de significados”; “de significantes”; “temática”; “léxica”; “dos 

procedimentos” (BARDIN, 2011, p. 41). Neste processo, são seguidas algumas 

etapas, conforme proposto pela autora: pré-análise: faz-se uma leitura flutuante, em 

que começam a surgir as primeiras hipóteses ou suposições; Codificação: seleção e 

marcação das unidades de análise (ou unidades de significados); Categorização: 

processo de classificação, onde há reunião dos elementos comuns, semelhantes; 

Interpretação: com os dados organizados, procede-se à interpretação dos 

elementos, fazendo um diálogo com os referenciais teóricos do pesquisador.  

Expostas e explicadas as etapas seguidas para que esta 

categorização ocorresse, passaremos para a apresentação das categorias 

propostas por Rego (1986). 

Em sua pesquisa, Rego (1986) analisou estórias de 70 crianças que 

haviam começado a frequentar a primeira série (atual 2º. ano do Ensino 

Fundamental I), percebendo a existência de “diferentes níveis de conhecimento de 

registro escrito de estórias” (REGO, 1986, p. 171). Durante sua análise, surgiram 

quatro categorias para as produções que não poderiam ser classificadas como 

estórias. “A categoria I constituiu-se de textos nos quais a representação pictográfica 

tinha prioridade. [...] Na categoria II foram incluídos os textos que se aproximavam 

mais da escrita de cartas e bilhetes” (REGO, 1986, p. 171). Os textos alocados na 

categoria III se aproximam de um diálogo ou de um relato de experiência, e a 

categoria IV foi composta por textos em que os alunos escreveram três ou quatro 

sentenças justapostas, com grande repetição e sem integração entre as sentenças. 

Surgiram, também, quatro categorias para as produções 

classificadas como estórias, as quais descrevem os “diferentes níveis de elaboração 

de um esquema narrativo” (REGO, 1986, p. 173), sendo elas: 
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a) O texto se circunscreve à introdução de uma estória. A criança 
constrói um começo convencional de estória sem chegar, no entanto, 
à elaboração do problema central, introduzindo simplesmente o 
personagem principal e um cenário. 
b) [O texto possui] uma pequena introdução e [...] um problema 
central. Embora este tipo de produção incorpore uma segunda parte 
da organização inicial da estória, sendo uma possível manifestação 
de um esquema narrativo mais elaborado, o texto permanece 
inacabado.  
c) [O texto é elaborado] com começo e final de estória. Nesse tipo 
de texto a criança se preocupa com a introdução e com o desfecho 
da estória, porém, não consegue elaborar uma trama, isto é, um 
evento ou uma sequência de eventos que contribuam para a 
resolução final da situação problema apresentada.  
d) [O texto é uma] estória completa com começo, meio e fim 
(REGO, 1986, p. 174 e 175). 
 

Neste trabalho foram utilizadas as categorias para as produções 

classificadas como estórias, visto que as estórias analisadas se enquadram nesta 

classificação. Essa sistematização foi utilizada como critério de elucidação, para, 

posteriormente, alocar as manifestações nas categorias.  

 

Codificação das estórias e acomodação nas categorias 
 

Quatro estudantes escolheram trabalhar individualmente, enquanto 

doze optaram por escrever a estória em dupla, formando seis duplas. Um deles 

(aluno 1), escreveu duas versões para a mesma estória, justificando que ficou com 

‘preguiça’ de reescrever e ‘passar a limpo’ uma estória tão grande. Como as duas 

versões possuíram formato e ‘nível de esquema narrativo’ distinto, as mesmas foram 

categorizadas como duas estórias distintas (uma classificada como ‘completa’ e a 

outra como ‘incompleta’), apesar de escritas por um mesmo indivíduo.  

Para facilitar a análise das estórias, e posterior categorização, as 

mesmas foram transcritas e codificadas da seguinte forma: A letra E foi utilizada 

para nomear a estória analisada, e a letra A pra nomear os alunos, os autores da 

estória, ou seja, E1A1 se refere à estória 01, escrita pelo aluno 01, E2A1 se refere à 

estória 02, escrita pelo aluno 01, E3A5/06 se refere à estória 03, escrita pelos alunos 

05 e 06 (uma dupla), e assim sucessivamente. Toda essa “matéria-prima” passou a 

ser considerada o corpus da pesquisa. 

As seguintes estórias foram escritas pelos alunos: E1A1 – Lenda do 

Lobisomem (completa); E2A1 – Lenda do Lobisomem (incompleta); E3A2 – Lenda 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

do Lobisomem; E4A3/A4 – Lenda da Iara; E5A5/A6 – Lenda da Mula sem cabeça; 

E6A7/A8 – Lenda do Boitatá; E7A9/A10 – Lenda do Boto cor-de-rosa; E8A11/A12 – 

Lenda do Negrinho do Pastoreio; E9A13/A14 – Lenda do Curupira. 

Portanto, foram analisadas e categorizadas nove estórias, conforme 

será apresentado na sequência.  

 

Categoria a: o texto se circunscreveu à introdução de uma estória 
 

Nesta categoria foi alocada apenas a estória E2A1 (Lenda do 

lobisomem – incompleta), a qual apresentou apenas a introdução da estória, como 

pode ser percebido a seguir:  

 

“7 meninas e um menino e um dia ele podia se transformar 
lobisomem” (E2A1). 
 

Percebe-se que foi feita apenas uma introdução acerca do 

personagem principal da estória, não havendo um problema central, tampouco um 

fechamento, um final.  

Apesar de esta estória se enquadrar nesta categoria, o aluno que a 

redigiu havia escrito outra, maior e mais completa, mas a resumiu a fim de não ter 

que reescrever uma maior no momento de ‘passar a limpo’. Quando questionado 

sobre o motivo, disse que ‘estava cansado de escrever’.  

Portanto, percebe-se que, caso não fosse o ‘cansaço’, esta estória 

não teria sido produzida por ele, e nenhuma se enquadraria nesta categoria, 

demonstrando que os contos analisados possuem um “esquema narrativo mais bem 

elaborado” (REGO,1986, p. 176). 

 

Categoria b: o texto possuiu uma pequena introdução e um problema central 
 

A estória E1A1 (Lobisomem – completo) foi aqui categorizada 

porque, apesar de ter apresentado uma introdução e um problema central, não 

dispôs de conclusão, permanecendo inacabada. O aluno narrou em forma de um 

diálogo, em que a irmã conta a estória do lobisomem para seu irmão. A lenda do 

Lobisomem é contada por completa no diálogo (o motivo de uma pessoa se tornar 

lobisomem e o que deve fazer após a sua transformação), contudo não há um 
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fechamento sobre o que acontece com o ‘irmão’ após ele ‘sair correndo pela janela’, 

como pode ser percebido a seguir: 

 

Havia 7 meninas e um menino e uma das irmãs chegou no quarto e 
falou: irmão, eu tenho uma história pra te contar. E o irmão disse: 
pode contar. Era uma vez uma família que tinha 7 meninas e um 
irmão. A lenda diz que quando o menino completa 13 anos ele se 
transformaria em lobisomem em plena lua cheia, e ele tinha que 
correr em 7 cemitérios, porque se não ele não se transformaria em 
menino de volta. Ele foi dormir e de repetente ele começou a se 
coçar e saiu correndo pela janela (E1A1) 

 

Categoria c: o texto foi elaborado com começo e final de estória 
 

Nesta categoria foram alocadas as estórias E3A2 (Lobisomem) e 

E7A9/A10 (Boto cor-de-rosa). 

Na E3A2, o aluno introduziu a estória ao dizer que havia sete 

meninas e um homem, o qual se transformou em lobisomem em uma noite de lua 

cheia, e a finaliza contando que o menino voltou a ser homem depois de correr sete 

cemitérios, porém não é explicado o motivo de o menino ter se transformado em 

lobisomem e correido por sete cemitérios, conforme pode ser visto: 

 

Era sete meninas e um homem e em uma noite de lua cheia o 
menino virou um lobisomem e depois de correr sete cemitérios voltou 
a ser homem (E3A2). 

 

Já na estória E7A9/A10, além da introdução (um boto rosa que um 

dia se transformou em homem) e do fechamento (o boto voltou pelo caminho do 

mar), os autores criaram uma situação inicial (um homem chegou a um determinado 

lugar e as pessoas se surpreenderam), mas não explicaram o motivo de as pessoas 

terem se surpreendido, tampouco contaram o que aconteceu na noite em que o boto 

se transformou em homem.  

 

Era uma vez um boto que era rosa muito lindo, mas um dia ele se 
transformou em homem. Várias pessoas estavam por lá e se 
surpreenderam. Chegou um homem de camiseta branca e calça rosa 
e chapéu. Ele tinha que usar chapéu porque tinha que respirar pelo 
buraco que tinha na cabeça. E voltou pelo caminho do mar. FIM 
(E7A9/A10). 
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Ainda, nesta estória, os alunos atribuíram um final ao apelar para um 

marcador linguístico característico do final de uma estória (FIM), sem que houvesse 

um desdobramento do problema elaborado, situação já comentada por REGO 

(1986) em sua pesquisa. 

 

Categoria d: O texto foi uma estória completa com começo, meio e fim 
 

Aqui foram categorizadas as estórias E4A3/A4 (Iara); E5A5/A6 (Mula 

sem cabeça); E6A7/A8 (Boitatá); E8A11/A12 (Negrinho do Pastoreio); E9A13/A14 

(Curupira), as quais possuíram começo, meio e fim e, portanto, foram consideradas 

completas.  

Na E4A3/A4, os alunos introduziram a estória com ‘Era uma vez 

uma garota chamada Iara’. Na sequência, criaram uma situação problema (a garota 

estava brincando no rio, não sabia nadar e se afogou) e a resolveram (a garota se 

transformou em sereia). Por fim, concluíram contando o que aconteceu após a 

transformação (a sereia mata os pescadores afogados ao levá-los para o fundo do 

mar).  

  

Era uma vez uma garota chamada Iara. Ela estava brincando e ela 
estava com calor e foi pro rio. Ela não sabia nadar e se afogou e 
virou sereia, e agora ela se chama sereia Iara. Ela nunca mais 
apareceu na aldeia e o cacique estava se preocupando, mas não foi 
atrás, e os pescadores que iam pescar ela os afoga. Ela leva-os pão 
fundo do mar e mata-os e fim (E4A3/A4). 

 

Na E5A5/A6 é possível distinguir uma introdução, em que houve a 

apresentação da personagem principal (uma mulher chamada Catarina); a criação 

de um motivo para a existência de um problema (Catarina se casou com um padre); 

um problema central (por conta do casamento, Catarina se transformou em Mula 

sem cabeça); uma resolução para o problema (no dia seguinte, Catarina voltou ao 

normal) e um fechamento (a personagem guarda o acontecimento em segredo). 

 

Era uma vez uma mulher chamada Catarina. Em um certo dia ela foi 
à igreja e se apaixonou pelo padre, e o padre se apaixonou por ela e 
decidiu largar a igreja, e foi atrás do seu amor, e um certo dia eles se 
casaram. Em um dia de quinta para sexta, meia noite em uma lua 
cheia, Catarina se transformou em Mula sem cabeça e saiu 
cavalgando nas ruas do bairro, assustando a vizinhança, e no outro 
dia as 7:00 da manhã ela voltou ao normal e guardou isso como 
segredo. 
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A E6A7/A8 possuiu uma introdução acerca do cenário em que a 

estória ocorre (uma floresta com muitos animais; um dia de sol); uma situação 

problema inicial (o céu escureceu e começou a chover; as pessoas e os animais 

procuram abrigo); a fuga e salvação do personagem principal (a cobra chamada 

Boitatá se esconde em um buraco); a resolução do problema (ficou sol novamente); 

uma segunda situação problema (um homem derrubando árvores); a resolução do 

segundo problema (por conta da raiva, Boitatá passou a ter fogo nas costas e 

expulsou os caçadores); e um final (Boitatá ficou conhecido como o defensor da 

floresta e dos animais).  

 

Era uma vez uma floresta com muitos animais. Era um dia de sol, 
mas de repente o céu escureceu e começou a chover, e só escutava 
os animais e as pessoas tentando achar abrigo. Mas uma cobra 
esperta chamada Boitatá, ela como era muito esperta, ela achou um 
buraco e se escondeu lá dentro. Ficou sol de novo e o Boitatá saiu 
do buraco e ele viu tudo muito claro e doía. O homem ficou 
derrubando árvores e o Boitatá ficou com muita raiva, e ele começou 
a ficar com fogo nas costas, e ele colocou os caçadores para corre, e 
ele ficou conhecido como o defensor da floresta e dos animais. Fim 
(E6A7/A8). 

 

A E8A11/A12, apesar de pequena, apresentou uma introdução, com 

apresentação do personagem principal, o Negrinho do Pastoreio; um problema 

central (enquanto o Negrinho pastoreava os cavalos, a mando do patrão, surgiu uma 

tempestade, os cavalos correram e o Negrinho salvou apenas 9 dos cavalos); uma 

segunda situação problema (o patrão castiga o Negrinho jogando-o no formigueiro, o 

que acarreta em sua morte); a resolução do problema, que é também o fechamento 

da estória (Maria das graças o salvou).  

 

Era uma vez um Negrinho do Pastoreio. Então seu patrão mandou 
pastorear seus cavalos. Então teve uma forte tempestade e os 
cavalos correram, e ele só conseguiu pegar 9 dos cavalos. Ele 
chegou na fazenda com os 9 dos cavalos e seu patrão jogou ele no 
formigueiro e ele morreu, mas a Maria das graças o salvou 
(E8A11/A12). 
 

A E9A13/A14 contou com uma introdução, na qual o personagem 

principal (Curupira) foi caracterizado; uma situação problema (um caçador chega à 

floresta); a resolução do problema, seguida do fechamento da estória (o Curupira 

ameaça o caçador, o qual sai da floresta às pressas). 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 

Há muito tempo existia um garoto, o seu nome era curupira e ele era 
o protetor da floresta e dos animais, tinha os pés para trás para 
despistar os caçadores quando os caçadores queriam caçar por 
diversão e não para comer. Um dia chegou um caçador e o curupira 
viu ele e disse assim: o que você está fazendo aqui? Então o 
caçador disse assim: eu trouxe uma corda de fumo. O curupira disse: 
eu não gosto de pular corda. O caçador disse assim: o povo da 
minha vila disse que eu trouxesse uma corda de fumo você não iria 
me ferir. Vão embora se não... Ele saiu as pressas (E9A13/A14). 

 

Apesar de as crianças analisadas estarem na mesma série e 

possuírem idades parecidas, foram encontrados  

 

[...] diferentes níveis de domínio de um esquema narrativo entre elas. 
Isto mostra que este domínio não depende apenas de fatores como a 
idade e série, estando envolvidos outros aspectos nesta aquisição, 
como a exposição e contato que estas crianças tiveram no contexto 
familiar, contato este que varia entre classes sociais distintas 
(PINHEIRO, 2009, p. 104). 

 

Contudo, apesar de algumas estórias não possuírem a estrutura 

adequada, foi possível perceber que, das nove estórias analisadas, cinco foram 

completas, ou seja, a maioria possuía “a estrutura convencional da história, segundo 

a qual, a sequência dos eventos narrativos culmina na resolução final de uma 

situação problema apresentada no início” (PINHEIRO, 2009, p. 102), demonstrando 

que a maioria destes estudantes possui conhecimento acerca da maneira que uma 

estória deve ser escrita.  

É importante ressaltar que os detalhes de todas as estórias escritas 

foram semelhantes às estórias contadas nos vídeos que assistiram no dia anterior, 

evidenciando a importância da contação de estórias para alunos dessa faixa etária. 

Seidel (2007) completa dizendo que  

 

acontação de histórias às crianças tem importância particular para o 
desenvolvimento do vocabulário, para a compreensão de conceitos e 
também para o conhecimento da linguagem escrita. Esta atividade 
permite o contato com a linguagem de uma forma viva e a criança 
passa a reconhecer a linguagem oral como forma de chegar à escrita 
(SEIDEL, 2007, p. 69-70). 

 

Não basta a criança aprender a ortografia; ela precisa aprender a 

produzir um texto e, ao contrário da redação, que é o “exercício de mostrar que sabe 
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ortografar, que se sabe construir frases [...], a produção de texto é o estabelecimento 

de uma interlocução com o leitor” (SOARES, 2001, p. 62). Sendo assim, como a 

criança ainda possui experiência restrita, em um primeiro momento, acredita-se ser 

importante a leitura para que, aos poucos, ela comece a aprender os “recursos 

disponíveis na língua para criar a trama da história” (GUSSO; DALLA-BONA, 2014, 

p. 72), sendo o professor o mediador. 

Assim, confirma-se a importância da utilização do folclore brasileiro 

como recurso didático, visto que, além de sua função cultural, suas lendas se 

mostram uma ferramenta capaz de elevar a imaginação e criatividade dos discentes, 

instigando-os à leitura e, quem sabe, a escrita. 

Devido à pequena quantidade de alunos analisados, à quantidade 

de estórias escritas em dupla, e às estórias que ‘fugiram’ do tema, os resultados 

encontram-se limitados e, portanto, foram interpretados com cautela, sendo vistos 

como um primeiro resultado de uma linha continua de pesquisa. 

 

Considerações finais 

 

A partir desta análise é possível inferir que apesar de alguns textos 

não conterem alguns aspectos necessários, como a criação de um problema central, 

a resolução deste problema, ou um final para a estória, na cabeça da criança, estes 

aspectos estavam presentes, apenas não foram escritos.  

Ou seja, os textos podem não estar completamente coerentes para o 

leitor/ouvinte, mas podem estar para os autores/estudantes, visto que os 

mecanismos utilizados no estabelecimento da coerência na produção de um texto – 

algo a ser criado pelo autor – podem ser distintos dos mecanismos requeridos pelo 

leitos/ouvinte ao interagir com o texto – o texto já existe – (SPINILLO; MARTINS, 

1997). Levanta-se, portanto, um novo questionamento a ser investigado em 

pesquisas futuras: De que forma os alunos compreendem seus textos?  
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