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RESUMO

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa de mestrado, em desenvolvimento, cujo objetivo é analisar as capacidades de contribuição de 
contos literários à produção textual. Essa disciplina nas instituições educacionais tem como finalidade promover nos educandos a capacidade de 
construção da argumentação, a qual significa expor ideias e concepções, essas que estão estritamente relacionadas à reflexão, já que para 
construir uma ideia é preciso pensar criticamente, a qual depende de uma base pré-concebida. Logo, os alunos, ao realizarem a elaboração de 
textos argumentativos, encontram dificuldades não somente na escrita, no que tange a ortografia e estruturas textuais, mas na reflexão dos 
temas propostos, os quais os educandos não conseguem formular ideias nem argumentar. Diante disso, o estudo emerge do seguinte 
questionamento central: até que ponto e em que medida os contos literários podem contribuir na produção textual, no sentido de desenvolver 
habilidades de reflexão crítica e argumentativa? Portanto, a princípio, para atender aos objetivos iniciais, foi realizado um estudo da literatura 
científica sobre as contribuições de contos literários na reflexão crítica do educando, abordando as funções da literatura, bem como também um 
aprofundamento teórico na Linguística Textual, no que tange à argumentação e reflexão crítica. Posteriormente, foi feito um levantamento de 
contos literários de autores brasileiros, como “A negrinha”, de Monteiro Lobato, e “Aqueles dois”, de Caio Fernando Abreu, diagnosticando a 
possibilidade de inserção desses no ensino de Produção Textual. E, finalmente, será realizada uma análise discursiva de todas as produções 
escritas dos educandos, observando os avanços na reflexão crítica e na capacidade argumentativa, de acordo com Koch e Elias (2017). Nesse 
sentido, de acordo com os objetivos propostos, compreende-se que o estudo se baseia inicialmente no diagnóstico de realidade, observando a 
dificuldade dos alunos na formulação da reflexão e argumentação nas produções escritas, sendo viabilizada uma ação interventiva, através do 
contato com os contos literários previamente selecionados, culminando na avaliação. Portanto, a pesquisa caracteriza-se em uma pesquisa-ação, 
seguindo a perspectiva de Thiollent (2011). Como arcabouço teórico, utiliza-se de algumas obras como "Letramento Literário", de Cosson (2018), 
"Literatura e Sociedade", de Candido (2006), "Argumentação", de Fiorin (2016), e "Escrever e Argumentar", de Koch e Elias (2017). Até o 
momento do estudo, por meio das atividades práticas de produção textual que estão sendo realizadas, a partir da inserção dos contos literários, é 
possível perceber que os educandos têm tido um maior engajamento na escrita, pois as suas ideias são afloradas e conseguem refletir e 
argumentar sobre os temas propostos. Logo, está sendo possível perceber que os contos literários contribuem no desenvolvimento da reflexão, 
pois aproximam os leitores da realidade, de forma que ao ler um conto, os indivíduos realizam a assimilação do contexto descrito na narrativa 
com a realidade vivida por eles. Sendo assim, o pensar é desenvolvido, pois durante a leitura, sentimentos e emoções são geradas pelo leitor, 
fazendo-o refletir sobre todas as problemáticas envolvidas no enredo da história e posicionando-se socialmente.
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