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RESUMO

Neste traballo preséntase unha experiencia de escritura de contos levada a
cabo con alumnado de 3º de Educación Primaria. O traballo baséase nunha con-
cepción da escritura como acto comunicativo e como contido que precisa dunha
instrución directa.

Iniciouse a tarefa analizando a estrutura básica deste tipo de textos.
Deseguido elaborouse un conto no que participaron todos os compoñentes da aula.
Logo realizáronse debuxos en viñetas representando escenas do texto e gravouse
a súa lectura en audio. Finalmente, elaborouse un conto por grupos que, despois,
“editaron”.

PALABRAS CLAVE

Escritura de contos, estrutura textual, operacións e procesos na escritura,
instrución directa. 

1. INTRODUCIÓN

A escritura, como acto comunicativo, podemos encadrala no conxunto das
actividades lingüísticas de produción/interpretación de discursos/textos (Suárez,
1995). Neste sentido, podemos entender o proceso de aprender a escribir como o
de aprender a producir textos correctos formalmente, cohesionados gramatical-
mente e coherentes en canto ao seu contido, de forma que poidan cumprir a súa
función de expresar e comunicar (Maruny, 1993). Como sinala Cassany (1994,
1999), saber escribir significa ser quen de comunicarse coherentemente por escri-
to, o que implica establecer unha diferenza clara entre o ser escritor (énfase no
contido e na función comunicativa) e ser escribente (énfase na mecánica e nos
aspectos superficiais). Por outra parte, a escritura constitúe un intrumento ao ser-
vizo da construción do coñecemento, en xeral, e do coñecemento acerca da lingua
escrita, en particular (Bereiter e Scardamalia, 1987; Maruny, 1993).
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Atendendo a estas premisas, non podemos considerar a escritura, precisa-
mente, como unha actividade sinxela; máis ben, é unha tarefa cognitiva complexa
que conleva a utilización de operacións como establecer unha finalidade, conectar
o que escribimos cos coñecementos que lle supoñemos ao receptor, asegurarse de
enlazar as diferentes proposicións e organizar o texto globalmente, ir valorando se
este responde á finalidade establecida e supervisar o proceso (Sánchez, 1998).
Estas son operacións que non se deben concibir de forma lineal, como pasos que
ineludiblemente deban de seguirse un detrás do outro, senón que se realizan recur-
sivamente. É, polo tanto, un proceso interactivo entre os diferentes compoñentes,
co cal pode ocorrer que ao buscar contidos, pensemos en reformular o obxectivo
inicial; ao poñer en orde as ideas, podo ver en que fallei, etc., e, á vez, permítenos
idealo como unha actividade conxunta entre varias persoas (Camps, 1990;
Sánchez, 1998). 

Existen, ademais, diferentes tipos de textos atendendo á súa estrutura que
é preciso ter en conta cando se escribe. Non resulta sinxelo establecer unha única
categorización, xa que depende da concepción de partida e a que aspectos se lles
conceda maior importancia. Así, por exemplo, Björk e Blomstrand (2000) ou
Wray e Lewis (2000) diferencian entre textos de ficción ou literarios e textos
informativos; o denominado Informe PISA distingue entre textos descontinuos
(gráficos, táboas, anuncios, formularios e diagramas) e textos continuos, que
inclúen a descrición, narración, exposición, argumentación e instrucións, segundo
Werlich (1983); outra posible clasificación podería ser a seguinte (Maruny, 1993):
enumerativos (horarios, guías, táboas de datos, etc.), informativos (periódicos,
revistas, folletos, propaganda ...), literarios, expositivos (textos, resumos, infor-
mes, etc.), prescritivos (manuais sobre o funcionamento de aparellos, sobre desen-
volvemento de xogos, etc.).

Temos, por outro lado, que parece haber unha relación entre comprensión
lectora e expresión escrita, en tanto que comparten moitos dos procesos implica-
dos, se ben, por dicilo dalgún modo, na dirección oposta (Dolz, 1995; Sánchez,
1998).

Por iso, parece razoable pensar que aprender a escribir textos é un proce-
so que precisa dunha instrución directa axeitada, como ocorre con outros contidos,
e, polo tanto, non deberiamos actuar como se o alumnado puidera adquirir os
coñecementos necesarios por si mesmo. Non é suficiente con crear un contorno
agradable e estimulante; máis ben, cómpre que experimenten as dificultades que
conleva o proceso, como é organizar un espazo no tempo escolar, que posibilite
abordar o escrito cooperativamente con outros coetáneos e co profesorado
(Camps, 1990).
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É importante enfocar a súa composición, de modo que o alumnado non a
perciba como un acto automático de encher con letras follas en branco, sen refle-
xión suficiente nin planificación, escribindo tal como se lle ocorre e intentando
rematar canto antes. Trátase de que supere a estratexia denominada por Bereiter e
Scardamalia (1987) “contar o que un sabe”, concluíndo a redacción cando non se
lle ocorre nada máis que dicir. Ao mesmo tempo, é preciso que os docentes evite-
mos concederlle importancia unicamente ao produto, que pretendamos que todos
sigan exactamente o mesmo proceso ou que consideremos necesario corrixir todos
os erros en todo momento (Cassany, 1994). 

Con estes fins, deberiamos incardinar na instrución as diferentes opera-
cións implicadas, favorecendo que os aprendices vaian sendo conscientes de que
é moi probable que un texto resulte ineficaz si, entre outros aspectos (Cassany,
1999; Suárez, 2000):

- Non ten un propósito claro.
- Non está estruturado, segundo o tipo de texto de que se trate.
- Non é coherente.
- Non é adecuado atendendo ao destinatario en canto ao contido,

vocabulario, etc.
- Carece de cohesión.

A revisión é outro elemento no que o alumnado debería ser instruido, co
fin de que  paulatinamente sexa capaz de poñelo en práctica autonomamente. Máis
concretamente, nos textos narrativos, que é o tipo no que nos centramos nesta
experiencia que presentamos, cabe formular (Sánchez, 1998):

- Se o relato é completo: se aparece o marco, o problema ao que se
enfronta o protagonista, os esforzos para resolvelo, as consecuen-
cias e o remate.

- Valorar a consistencia, é dicir, se permite facerse unha idea do
mundo dos personaxes; vemos que hai un suceso inicial que altera
a vida dos personaxes; se vemos as repercusións na mente e senti-
mentos dos personaxes; se está claro o “para que” das accións dos
personaxes; se hai consecuencias e reaccións, cun remate; se hai
conexión entre os diferentes elementos.

- Ter en conta se está presente o insólito, valores que compartimos,
se o contexto é un marco ao que cómpre ir adaptándose.

- Se se produce unha alteración do esquema básico.
- Se se utilizan figuras: diálogo, soliloquio e descrición.

Para iso é fundamental que valoremos o traballo realizado (explicitar o
que está ben e salientalo); fomentar a avaliación do que falta (que compoñentes
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sería necesario incluír, revisar, etc.); seleccionar entre o que falta unha meta e veri-
ficar co alumnado  o que falta, así como a selección da meta, ofrecéndolle pistas
para mellorar.

2. A NOSA EXPERIENCIA

Adoptando como base a concepción que acabamos de expoñer a grandes
trazos, tratamos de desenvolver con alumnado de segundo ciclo de Educación
Primaria a experiencia que describimos a continuación, dedicándolle unha sesión
semanal, aproximadamente. 

2.1. Finalidade e obxectivos 

A finalidade principal que formulamos consistiu, como é obvio, en elabo-
rar un conto, pero intentando que adquirisen un maior coñecemento da estrutura
básica deste tipo de textos narrativos e, á vez, inicialos co noso apoio na utiliza-
ción de estratexias para a elaboración de textos que fosen coherentes, que incor-
porasen os diferentes elementos do relato, que fosen consistentes, etc.

Propuxémonos incidir nos seguintes obxectivos:
- Aprender a utilizar un instrumento para analizar a estrutura básica

e a temática dun texto narrativo: o conto.
- Aplicar un procedemento concreto para planificar a elaboración do

texto.
- Combinar recursos lingüísticos e non lingüísticos na elaboración

dun texto.
- Reflexionar sobre a produción escrita como medio para efectuar a

revisión do texto.
- Favorecer o traballo en grupo e en colaboración nunha tarefa

concreta.
- Publicar un texto como resultado final do traballo realizado.

2.2. Contidos

Os contidos que abordamos fixeron referencia, por un lado, a aspectos
estritamente relacionados coa elaboración de contos, como son o coñecemento da
súa estrutura básica ou a propia elaboración dos textos, partindo da súa planifica-
ción, seguindo coa revisión,  rematando co proceso de edición e diseminación;
pero tamén abordamos outros non relacionados directamente, como é o favorece-
mento da animación á lectura, a partir da propia elaboración e edición de textos, a
utilización de diferentes linguaxes ou o estímulo do traballo en grupo.
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No seu desenvolvemento, intentamos contemplar e abordar os seguintes
procesos (Cassany, 1994, 1999; Corbet, 2001; Sánchez, 1998; Suárez, 1995, 2000):

- Planificación, constituído, á súa vez, por diferentes subprocesos:
establecer un obxectivo: que se pretende co escrito, tendo en conta
o coñecemento sobre o lector de que dispoñemos; xerar ideas acor-
des coa intención: que se debe dicir e organizalas nun texto cohe-
rente, en base a un esquema.

- Redacción, controlando diferentes habilidades, facendo fincapé
nun determinado compoñente ou noutro (ordenar as ideas, imaxi-
nar o impacto no lector, ortografía, etc.)

- Revisión.

2.3. Desenvolvemento metodolóxico, actividades e resulta-
do final

A actividade levouse a cabo ao longo de dous trimestres, organizándoa no
que poderiamos denominar tres fases:

a) A primeira delas correspondeuse coa análise da estrutura do conto e rea-
lizouse seguindo os pasos que se comentan deseguido.

En primeiro lugar, establecemos a finalidade do texto: escribir un conto,
para o que, ademais, elaborarían diapositivas representando escenas do mesmo e
que se gravaría con acompañamento de música, de forma que, unha vez remata-
do, poderíano escoitar e visionar compañeiros doutras aulas. Non obstante, sería
necesario antes coñecer como están organizados os contos, que elementos os com-
poñen, etc., coa intención de que sirva de base para a elaboración dos contidos a
escribir (Bereiter e Scardamalia, 1987; Camps, 1990). Por esta razón, non empe-
zariamos a escribir o conto sen máis, senón que estudariamos contos para analizar
como están escritos. 

En segundo lugar, analizamos colectivamente un conto coñecido por todos
(Carapuchiña vermella), utilizando unha ficha de recollida de datos na que figu-
raba espazo para escribir: personaxes e marco, problema inicial, accións máis
importantes e, finalmente, remate (Anexo I). Tamén escoitamos e visionamos con-
tos elaborados por outros nenos e nenas.

Finalmente, analizamos por grupos un conto. Cada un dispuxo dun conto
tradicional adaptado, para que fose completando unha ficha cos datos que se soli-
citaban nela (os xa sinalados para a análise colectiva). Os contos utilizados foron:
Alicia, Polgariña, A Sereíña, Brancaneves e O gato con botas.

b) A segunda fase, correspondeu coa elaboración dun conto colectivo de
aula. Iniciámola coa planificación do texto:  
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En primeiro lugar, decidimos o título, lugar, tempo, personaxes, suceso
inicial e algunhas accións que consideramos importantes. 

A continuación, elaboramos colectivamente un conto de clase, intentan-
do ter en conta o esquema trazado inicialmente, se ben fóronse variando algúns
contidos na medida en que consideramos pertinente introducir determinados
cambios.

Os nenos e nenas ían suxerindo as ideas, mentres que nós procurabamos
axudarlles a organizalas, explicitando en voz alta as dúbidas, correccións, etc., a
medida que escribiamos as súas aportacións no encerado con intervencións do
tipo: ¿como poderiamos dicir isto para que se entenda mellor, para que resulte
máis interesante?;  ¿é necesario explicar algo máis para que quede claro o que
quere o personaxe, ou o que pensa?; ¿que poderiamos engadir para expresalo
mellor?; ¿como expresamos os seus sentimentos?; se entre o que acabamos de
escribir e o que propoñedes non explicamos máis ¿entenderase?; ¿é crible que
suceda isto que dicides?; comentarios acerca das razóns polas que non parecen
válidas algunhas ideas; valoracións sobre como podemos continuar unha idea;
resaltando o feito de que “algo” xa o dixemos, que unha certa idea ou expresión
non parece necesario explicitalas, que “algo” non soa ben, etc.

Trátase de que vexan que, como escritores, somos os que tomamos as
decisións  sobre como seguir, como expresarse, etc.

Fomos pasando o texto a un folio, de modo que quedase impreso e tive-
mos a oportunidade de ver as correccións, engadidos, riscadas, etc. que teñen lugar
no proceso. Ao inicio de cada sesión liamos o que estaba escrito e o grupo, coas
nosas indicacións, ía tomando decisións.

Unha vez rematada a escritura do conto, procedemos á súa edición:
decidimos as partes nas que dividir o texto, así coma os debuxos que se pode-
rían realizar correspondendo con estas partes; realizaron os debuxos en papel
que logo foron copiados en transparencia e pintados; seguidamente, colocaron
o marco de diapositiva;  a continuación, preparamos a lectura do texto por parte
de cada neno e nena; finalmente, gravamos o conto con acompañamento musi-
cal, para o que contamos coa colaboración do mestre de Educación Musical;
elaboraron unha invitación ás diferentes aulas do centro para que, cando o dese-
xasen, puideran visionar o conto; editámolo coa colaboración da mestra de
Audición e Linguaxe (despois tivemos a oportunidade de colocalo na páxina da
Consellería de Educación en internet, onde pode verse tal como aparece no
Anexo II).

c) A terceira fase, consistente na elaboración dun conto por grupos, levou-
se a cabo seguindo os pasos que deseguida resumimos:
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Primeiramente, establecemos como finalidade elaborar un conto que pui-
deran ler os demais compañeiros de aula, e, ao mesmo tempo,  que puideran rega-
lar na casa.

Explicámoslles que existen diferentes formas de agrupar os contos en fun-
ción do tipo de trama e que nós iamos facelo en: de desexo,  de advertencia, os
protagonistas encontran algo, de busca e de encontro entre dous personaxes
(Corbet, 2001). Buscamos exemplos entre todos e seguidamente, os grupos elixi-
ron un tipo de conto cada un.

Decidiron o título, personaxes, espazo e tempo en que discorrerían as
accións, así como o suceso inicial e o final. O título, personaxes secundarios e o
final, fundamentalmente, poderíanse variar no transcurso da narración.

O cuarto paso consistiu en elaborar o esquema do conto coas que consi-
deraban como as principais accións, usando o formato do cómic.

A continuación, foron elaborando o conto. O noso labor consistiu en
“acompañalos”, ofrecéndolles suxerencias tanto a medida que ían escribindo,
como tras a revisión que semanalmente levamos a cabo e que se comentaban na
seguinte sesión, na mesma liña que fixemos no conto colectivo.

Finalmente, en sucesivas sesións, efectuouse a edición: decisión acerca
das partes do conto coas que facer corresponder ilustracións; copiado en limpo do
texto e realización das ilustracións e “encadernación”. 

3. CONCLUSIÓN

Como quedou exposto no apartado anterior, o resultado constitúeno os
contos elaborados, tanto o colectivo de aula, que figura no Anexo II, coma os
outros cinco, elaborados en pequenos grupos, se ben a nosa intención é continuar
profundando no emprego deste enfoque coa elaboración dun texto individual
durante o próximo curso escolar.

Para rematar, cabe sinalar que unha formulación destas características pre-
senta unha serie de aspectos positivos, que podemos resumir de forma clara  e con-
cisa con Polanco (1999):

- Favorece que o profesorado nos deamos de conta de que escribir
non é tan sinxelo como puidera parecer. 

- Poñemos o acento no proceso e modelámolo.
- Fomentamos que se formulen preguntas, busquen alternativas

defendibles, matinen sobre os propios escritos (reflexión).
- Potenciamos a idea de que, cando escribimos, podemos procurar a

axuda doutras persoas e doutras fontes en xeral (colaboración e
investigación).
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- Habitúanse a que os seus escritos sexan lidos por outras persoas e
que lles expresen a súa opinión acerca dos mesmos (que teña unha
finalidade).

- Axuda a comprender o proceso de creación e o que se sente nel:
inseguridade, prema que pode levar a saltar pasos; etc.
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Título:

Marco e
personaxes

Problema inicial e accións Remate

Personaxe
principal:

Outros
personaxes:

Cando ocorre a
historia:

Onde ocorre o
historia:

Problema (que sucede):

Que aventuras ocorren:

Como acaba :

ANEXO I

Ficha entregada para traballar a análise da estrutura do conto (facilitóuselles en
horizontal e en tamaño maior).
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ANEXO II

Conto elaborado polo grupo de clase.

A casa encantada

Hai moitos séculos había un neno e
unha nena que eran irmáns. O neno cha-
mábase Evaristo; tiña nove anos, pelo
louro e ollos azuis. A nena chamábase
Xulia; tiña oito anos, pelo castaño e ollos
marróns.

Nunha tardiña de Nadal estaban
sós na súa casa porque os seus pais
foran de compras. De súpeto, oíron un
ruído e un home entrou na casa.

Era gordo, con barba longa e
cana e pelo rizo en melena. Parecía que
tiña un carácter violento porque tiña os
ollos moi abertos, cara de malo e unha
tatuaxe dun puñal no brazo.

Meteunos nun saco e levounos a unha casa encantada onde vivía, que
estaba nun bosque nas aforas da cidade. Dentro da casa había unha pantasma
cun sombreiro e un traxe negros, e arrastraba unha cadea.

Cando chegaron á casa, o neno
cortou o saco cunha navalla que levaba
no peto do pantalón, saíron do saco e
intentaron escapar, pero ao chegar á
porta viron un demo que estaba practi-
cando o tiro con frechas de lume nunha
diana. O demo era rubio, vermello, con
cornos e levaba pendentes de caveira.
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Os nenos asustáronse e volveron para atrás sen que os vise. Pensaron en
buscar unha saída. Rapidamente subiron ao andar superior e viron varios cuar-
tos. Entraron nun deles e atopáronse coa pantasma. Quedaron de pedra un
momento, pero espelíronse e escondéronse rapidamente nun armario.

Como a pantasma podía velos
(todos sabemos que as pantasmas o ven
todo), atrapounos e levounos xunta o
demo para que os matase. Ao chegar
xunta a el, xa estaba preparado e colo-
counos na diana para matalos .

Cando xa ía disparar a frecha,
apareceu o home gordo que os captura-
ra e díxolle ao demo:

- ¡Non os mates, que eses son meus! A ti xa che darei outros esta noite.

Entón colleunos e saíu con eles polo bosque.

Ao cabo dun tempo, cando xa
camiñaran moito, o señor viu que algo
se movía na póla dunha árbore. Era un
vampiro que estaba impaciente agar-
dando a que pasara alguén para poder
chucharlle o sangue:

- ¡Hummmm! ¡Canto sangue
fresco! -pensou o vampiro

E lanzouse sobre eles coma un tolo, pero o señor defendeuse botándolle
un regalo (agasallo máxico). Ao tocalo converteuse nunha gaiola e o vampiro
quedou atrapado. Mentres o señor estaba entretido, os rapaces lograron escapar.

Acharon unha cova, metéronse nela e fixeron unha fogueira para quen-
tarse, porque ía moito frío. De alí a un pouco, entraron uns rapaces que eran
xemelgos e viñan de cazar. Fixéronse amigos e convidáronos a comer. Os xemel-
gos preguntáronlles:
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- ¿Estades sós?
- Si -respondéronlles-. É que nos capturou un home gordo na nosa casa,

escapámoslle e viñemos dar aquí.
- Nós podémosvos axudar e regresar á vosa casa- dixéronlles os xemelgos.

E leváronos.

A súa nai alegrouse moito e preguntoulles qué lles pasara.
Eles, como pensaron que non os crería, non lle contestaron.
A nai enfadouse e empezou a sacudilos. Nese momento soou
o espertador; acordaron e resultou que todo fora un soño.

Alumnado de 3º de E.P. do CEIP de Pedrouzos

Data de aceptación definitiva: 28/06/05
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