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Para que um texto tenha significado tanto para quem escreve quanto para quem o lê, é 

preciso que o autor tenha conhecimentos não só relacionados ao assunto que escreve 

(letramento), como também são necessários conhecimentos relacionados ao sistema de 

escrita alfabética (SEA). Nem sempre o professor tem clareza da necessidade de um 

ensino sistemático de produção de textos, principalmente os relacionados à estruturação. 

O trabalho com o Mapa de Ideias, descrito pelo Método das Boquinhas tem se mostrado 

uma excelente ferramenta, para se produzir quaisquer tipos de textos. O Mapa de ideias 

parte do verbo para a construção de frases geratrizes e destas para a estruturação do 

texto, que é mais elaborada, onde o refinamento dependerá de cada aluno. Esta técnica 

foi aplicada com uma turma de 29 alunos do 3º ano do Ensino fundamental com idades 

entre 7 e 8 anos. Ao apresentar a proposta de cenas com destaque para o verbo já houve 

um questionamento das crianças quanto à dificuldade de usar aquelas palavras que não 

se “encaixavam” bem nas frases. Aproveitou-se para explicar sobre conjugação. Em 

seguida o grupo foi estimulado a construir uma frase para cada cena e criar um pequeno 

texto coletivo, registrado na lousa. Posteriormente a classe foi dividida em duplas para a 

ampliação dessas frases, que agora gerariam o texto. Numa terceira etapa as crianças 

analisaram e identificaram seus erros e reescreveram. Os resultados mostraram um 

grande avanço nas produções realizadas pelos alunos, que se mostraram seguros e 

esclarecidos, além de maior satisfação e tranquilidade durante sua realização. Para a 

professora foi prazeroso ver que todos conseguiram concluir a atividade. Aqueles que 

apresentam maior dificuldade em escrever produziram textos coerentes e com sequência 

lógica de acontecimentos. Aqueles que já tinham facilidade desenvolveram ainda mais 

suas ideias. 
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