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RESUMO 
 

LANGONI, Helena Ferreira de Araújo. CONECTIVOS: DANDO SENTIDO AO TEXTO 

E ÀS RELAÇÕES SOCIAIS. 2017. 37 f. Produto Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Português) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

O presente trabalho almeja contribuir na questão da coerência e coesão na produção 

embrionária de gêneros textuais argumentativos/dissertativos. Para tanto fez-se o uso do 

método APLIC, cuja metodologia baseia-se em três etapas: desinibição, estímulo e criação. A 

proposta iniciou-se no momento em que os estudantes foram levados a uma reflexão sobre sua 

postura no ambiente escolar. Esperava-se que eles percebessem como suas atitudes poderiam 

prejudicar ou contribuir para a criação de um ambiente agradável ou hostil dentro da sala de 

aula. Como essa discussão foi baseada na relação de causa e consequência, os educandos 

precisaram fazer uso de alguns conectivos e expressões, com a mesma função, para 

materializarem em uma tese o produto de suas elucubrações. Neste momento, no qual eles 

sentiram necessidade de instrumentos que eles não tinham, realizou-se a intervenção na 

produção textual com a apresentação de alguns recursos coesivos que tornaram sua escrita um 

pouco mais coerente. Observou-se que as teses, apesar de não serem muito elaboradas, já 

continham um embrião de uma, que poderia ser, após um amadurecimento, a base de um texto 

argumentativo/dissertativo. Para a produção dessa tese, os alunos trabalharam em grupos para 

a produção de minicartazes,que serviram de material para a construção de um mural 

localizado num dos corredores da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Atitude. Autorreflexão Produção textual. Causa/consequência. 

Coerência/coesão.  

 

  



ABSTRACT  

 

LANGONI, Helena Ferreira de Araújo. Connectors: giving sense to the text and to social 

relations .2017. 37 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Português) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

 

 

This paper aims at contributing to the matter of coherence and cohesion in the writing 

of argumentative/dissertative texts. The method APLIC was used and it is bared on three 

stages: disinhibition, stimulation and creation. This contribution started when learners were 

invited to reflect upon their attitude in the school environment and how it could harm on 

contribute to a pleasant on hostile atmosphere in the classroom.Since this discussion focused 

on the relation of cause and consequence, the learners had to make use of some linkers and 

expressions with the same function to write their reflections in a thesis and at that moment, 

when they felt the need of tools they did not have, there was an intervention in their textual 

production with the presentation of some cohesive devices that made their writing a bit more 

coherent.It was noted that the thesis, although not very well developed, already looked like a 

fair one and they could become an argumentative/dissertative text after more development. To 

write up their thesis, the learners worked in groups in the design of posters that would serve as 

material to build a notice board place in one of school halls. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Attitude. Writing.Self-reflection. Cause/consequence.  Coherence/cohesion. 

 

 

 

 

 

 



 LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Metodologia APLIC ................................................................................................ 21 

Figura 2 – Alunos confeccionando minicartazes ...................................................................... 24 

Figura 3 - Alunos confeccionando minicartazes....................................................................... 25 

Figura 4 - Alunos confeccionando minicartazes....................................................................... 25 

Figura 5 - Alunos confeccionando minicartazes....................................................................... 25 

Figura 6: Mural confeccionado pelos alunos ............................................................................ 26 

Figura 7 - Minicartazes abordando os temas: gênero, mentira e desrespeito aos professores . 29 

Figura 8 - Minicartaz abordando o uso do celular na sala de aula ........................................... 29 

Figura 9 - Minicartaz abordando uma atitude não recomendada em sala de aula .................... 30 

Figura 10 - Mural com os minicartazes .................................................................................... 30 

 

  

https://rioeduca-my.sharepoint.com/personal/helenalangoni_rioeduca_net/Documents/Documentos/Pedro%20II/PAF/paf_Helena_com_fotos.docx#_Toc482295251
https://rioeduca-my.sharepoint.com/personal/helenalangoni_rioeduca_net/Documents/Documentos/Pedro%20II/PAF/paf_Helena_com_fotos.docx#_Toc482295252
https://rioeduca-my.sharepoint.com/personal/helenalangoni_rioeduca_net/Documents/Documentos/Pedro%20II/PAF/paf_Helena_com_fotos.docx#_Toc482295253
https://rioeduca-my.sharepoint.com/personal/helenalangoni_rioeduca_net/Documents/Documentos/Pedro%20II/PAF/paf_Helena_com_fotos.docx#_Toc482295254
https://rioeduca-my.sharepoint.com/personal/helenalangoni_rioeduca_net/Documents/Documentos/Pedro%20II/PAF/paf_Helena_com_fotos.docx#_Toc482295255


LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

 

 

TSC – Teoria Social Cognitiva; 

PRD – Programa de Residência em Docência; 

APLIC – Método de Aprimoramento da Linguagem e da Criação 

DCNEB – Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

  



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 13 

2. OBJETIVOS .......................................................................................................... 14 

3. JUSTIFICATIVA ................................................................................................... 15 

4. EMBASAMENTO TEÓRICO ................................................................................ 16 

4.1 Algumas considerações sobre o ato de argumentar ........................................................ 16 

4.2 A coerência e a coesão no texto argumentativo .............................................................. 16 

4.3 Articuladores usados na relação de causalidade ............................................................. 17 

4.4 A influência das relações sociais para o processo de ensino aprendizagem ................... 17 

5. METODOLOGIA .................................................................................................. 20 

5.1 Fase de Desinibição ........................................................................................................ 21 

5.2 Fase de Estímulo ............................................................................................................. 22 

5.3 Fase de Criação ............................................................................................................... 22 

5.3.1 Fase de Criação Propriamente Dita .......................................................................... 24 

6. RESULTADOS ...................................................................................................... 27 

7. CONCLUSÃO ........................................................................................................ 32 

REFERÊNCIAS......................................................................................................... 33 

ANEXO A .................................................................................................................. 34 

ANEXO B .................................................................................................................. 35 

ANEXO C .................................................................................................................. 36 

ANEXO D .................................................................................................................. 37 

 

  



13 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A ação aqui descritafoi desenvolvidana escola municipal Cardeal Arcoverde, 

localizada no bairro de Madureira, no município do Rio de Janeiro, com a turma 1702, que se 

constitui deum grupo heterogêneo, não somente do ponto de vista pedagógico, como também 

do aspecto de faixa etária, já que há alunos de 12 a 15 anos. 

Essa turma é composta por vários grupos de alunos que não se relacionam muito bem 

entre si e por essa razão a maioria é hostil, não somente com os colegas da sala, mas também 

com a comunidade escolar, em geral. Essa postura sem qualquer grau de respeito e afeto gera 

um clima desconfortável e tenso em sala de aula, e é demonstrada pela prática de falas e 

atitudes que tendem a atitudes inconvenientes, como humilhar e desrespeitar pessoas, não 

levando em conta sua idade ou cargo na escola, entre outros.Como afirma Antunes (2009, 

p.42), a escola tem um papel decisivo na construção de uma sociedade que tenha consciência 

de seus deveres e de seus direitos.Desse modo, cabe também à escola proporcionar meios que 

levem os alunos a se tornarem cidadãos conscientes do seu papel como agentes construtores 

de uma sociedade mais solidária e respeitosa. 

Apesar dessa grande variedade de idades entre os alunos, observou-se um ponto em 

comum: a maioria desses estudantes produz textos pouco coesos e coerentes. Notou-se que 

parte dessa carência é atribuída ao mau uso ou à ausência dos conectivos, bem como a falta de 

ordenação das ideias.  

 Sendo assim, para tentar amenizar essa dificuldade na escrita, pensou-se em trabalhar 

o uso de alguns conectivos e expressões, com essa mesma função, na produção textual dos 

alunos para que eles tivessem um recurso a mais na construção de textos mais coesos e 

coerentes. 

Para tanto, utilizou-se o método APLIC, cuja metodologia passa por três fases: a 

desinibição, o estímulo e a criação. 

A escolha do gênero textual argumentativo/opinativo deu-se por duas motivações 

básicas:  

1ª) esse é o tipo de gênero que comumente é pedido em concursos, portanto faz-se 

necessário que os alunos se familiarizem com essa produção o quanto antes;  

2ª) ele permite uma discussão, e, consequentemente, uma reflexão acerca do tema a ser 

desenvolvido. 
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2. OBJETIVOS 

 

As atividades aqui descritas foram desenvolvidas com os alunos do sétimo ano da 

turma 1702 da Escola Municipal Cardeal Arcoverde – Município do Rio de Janeiro – RJ – , e 

tem, como objetivo geralauxiliar no aprimoramento da produção escrita dos alunos, levando-

os a perceberem a relação semântica de causa e consequência presentes em alguns conectivos, 

tendo-se em mente que produzir textos é um processo complexo. A aprendizagem de tal 

conhecimento é lenta e longa, como afirmam Rojo e Cordeiro (2004) 

Como objetivos específicos, espera-se: 

 Fornecer instrumentos gramaticais para que os alunos sintam-se mais seguros durante 

a produção textual a partir da utilização da relação lógico-semântica de causalidade; 

 envolver a turma na atividade de escrita, buscando uma identificação entre o grupo e o 

tema proposto; 

 conscientizar da importância que cada um tem na obtenção de um ambiente escolar 

fraterno; 

 obter uma atmosfera mais amigável dentro da sala de aula; 

 levar o grupo a agir de forma mais tolerante em todas as situações do dia a dia. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A presente ação está inserida no contexto da prática do ensino da Língua Portuguesa 

numa escola da rede municipal do Rio de Janeiro, como já informamos. Observa-se extrema 

dificuldade entre os alunos emelaborar textos coerentes, especialmente quando se faz 

necessária a utilização de teses e argumentos que as sustentem. 

Pode-se levantar a hipótese de que a dificuldade em sanar qualquer fator linguístico no 

grupo em questão é agravada pelo ambiente criado em sala de aula, uma vez que há 

necessidade recorrente da interrupção durante explicações por conta da hostilidade entre os 

alunos. 

Pensando-se nesse contexto,  o trabalho aqui explicitado tem dois objetivos principais: 

um comportamental (mudança de atitude) e outro linguístico (auxiliar no aprimoramento da 

produção escrita do grupo). Afirma-se, mais uma vez, que o segundoobjetivo é uma 

ferramenta para que o primeiro seja alcançado, já que existe uma intenção de se aprimorar a 

produção textual dos educandos. 

A afirmativa é baseada nas ideias de Marcuschi (2008, p.57), segundo as quais 

É claro que a gramática tem uma função sociocognitiva relevante, desde que 

entendida como uma ferramenta que permite uma melhor atuação 
comunicativa. 

 

Uma das intenções, no primeiro momento, foi fazer com que os alunos se percebessem 

como indivíduos responsáveis pela construção de um ambiente agradável e harmônico em 

sala de aula, uma vez que todos são responsáveis pelos seus próprios atos, com bem disse 

Veronica A. Shoffstall (1971): “As circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, 

mas nós somos responsáveis por nós mesmos. ” 

Diz-se isso, porque, com o despertar da consciência, com o tempo e com o 

amadurecimento necessários, esses indivíduos poderão vir a perceber que eles são, também, 

responsáveis pela ambiência de onde quer que estejam. E, assim, a reflexão trazida pela língua 

poderá ajudá-los numa transformação de atitude: esta passaria de meramente contemplativa 

para uma consciente e ativa. 
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4. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

4.1 Algumas considerações sobre o ato de argumentar 

 

Uma vez que argumentar é uma atividade recorrente na vida de qualquer ser humano, 

o estudo em questão visou a auxiliar a produção escrita de pontos de vista, de textos de 

gêneros argumentativos.  

No dizer de Koch (2016, p.24) a argumentação: 

é o resultado textual de uma combinação entre diferentes componentes, que 

exige do sujeito que argumenta contribuir, de um ponto de vista racional, 

uma explicação, recorrendo a experiências individuais e sociais, num quadro 

espacial e temporal de uma situação com finalidade persuasiva. (grifo do 

autor) 

 

Para Antônio Suárez Abreu, a arte de argumentar inclui o ato de convencer e 

persuadir, como pode-se observar no trecho abaixo:  

enquanto convencer é fazer com que o outro compartilhe as nossas ideias, 

persuadir é conseguir que ele faça alguma ação pretendida por nós (...). 

(2012, p. 112) 

 

4.2 A coerência e a coesão no texto argumentativo 

 

Com o intuito da produção de uma argumentação clara e inteligível, há de se atentar 

para a forma com a qual essa mensagem é escrita para que não haja ruído na comunicação; 

que possa vir a comprometer a qualidade do texto escrito. 

Por isso, faz-se necessária a apresentação de elementos gramaticais que favorecem 

àquela atuação. E, dentre os diversos aspectos que contribuem para a garantia de uma 

comunicação escrita mais eficaz, destacam-se dois: a coerência e a coesão. 

A coesão pode ser entendida como a conexão, a ligação, harmonia entre os vários 

componentes do texto, de forma que todas as partes estejam entrelaçadas de maneira que uma 

parte seja a continuidade da outra.  

Já a coerência pode ser definida como harmonia de sentido que pode ser percebida, 

por exemplo, num texto que não explicite ideias contrárias umas às outras. 

Marcuschi (2008, p.119) afirma que a coesão é a: continuidade baseada na forma e a 

coerência é a continuidade baseada no sentido. 

No decorrer dessa prática, buscaram-se maneiras de auxiliar os alunos a despertar a 

consciência para a importância daqueles elementos dentro de um texto bem como oferecer 
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ferramentas para que tanto a coesão quanto a coerência fossem satisfatoriamente obtidas. Para 

tanto, focou-se na tentativa de fazer com que os estudantes iniciassem o efetivo conhecimento 

de alguns conectivos que os ajudariam na obtenção dacoesão sequencial. 

 

4.3 Articuladores usados na relação de causalidade 

 

Como tinha-se a intenção de levar os alunos a criarem um ponto de vista que 

explicitasse uma causa e sua possível consequência, percebeu-se que um melhor resultado 

seria oriundo da relação de causalidade, uma vez que ela é baseada na conexão de duas 

orações: uma delas apresenta a causa que leva à consequência presente na outra, ou seja, ela 

encerra com perfeição as relações objetivadas: causa-consequência ou causa-efeito. 

Segundo Koch (2016, p. 126), 

Do ponto de vista do discurso, causa ou efeito não é um valor inerente a um 

fato na sua relação com o outro. (...), Mas, sim, uma possibilidade de sentido 

segundo a necessidade de compreensão do evento a que se faz referência. O 

emprego do conectivo tem justamente a função de explicitar a relação de 

causa para orientar a compreensão. ” 

 

Nesse momento apresentou-se a relação semântica de alguns conectivos e expressões 

como: porque, uma vez que, já que, pois. 

Ainda segundo Koch, a relação de causalidade tem sua base na construção pporque q, 

o que foi bem explicitado numa proposição feita por uma dupla:  

 

“Mexer no celular não é legal, já que a professora vai ter que parar a aula para chamar 

minha atenção. ” 

Causa  (p)   porque Consequência (q) 

      ↓               ↓ 

Mexer no celular A professora vai ter que parar a aula para chamar minha 

atenção. 

 

 

4.4 A influência das relações sociais para o processo de ensino aprendizagem 

Ao longo do século XX foram surgindo perspectivas chamadas de funcionalistas, nas 

quaisa língua não é analisada somente pelo seu aspecto formal, mas sim pelos seus aspectos 

funcionais, situacionais e contextuais. 

Nessa nova perspectiva, em especial a partir dos anos de 1970, há um grande interesse 
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entre a relação de texto e contexto, como se lê neste trecho:  

(...) denominada “gramática sistêmico-funcional”, que propõe um 

funcionalismo baseado em formas regulares relacionando contexto social e 

forma linguística com base nas funções da linguagem e na sua realização nos 

mais variados registros e gêneros textuais. (MARCUSCHI, 2008, p.33 – 34) 

(Grifo do autor) 

 

Portanto, passando pela visão estruturalista de Ferdinand de Saussure (1975) e 

pelateoria gerativista formalista de Noam Chomsky (1972), o funcionalismo não busca 

conceber um conjunto de regras gramaticais a serem seguidas para a composição de conjuntos 

de frases bem formadas, visam, no entanto, estudar as nuances da interação e da comunicação 

entre os interlocutores juntamente com os contextos nos quais essa comunicação acontece. 

Sendo assim, começa a acontecer um despertar para o lado social e psicológico da análise da 

língua. 

Ainda com relação a essa linha social e psicológica, é importante citar aqui o 

psicólogo Vygotsky (1987) que atribuía uma grande importância às relações sociais para o 

desenvolvimento intelectual do ser humano. 

Para aquele estudioso, existe uma relação dialética entre o sujeito e a sociedade que o 

rodeia, uma vez que o primeiro modifica o segundo e vice e versa. 

Partindo-se dessa ideia de transformação mútua, acredita-se que com o oferecimento 

de reflexões, o indivíduo é capaz de perceber que por ele ser parte de um todo,cabe a ele 

procurar ser um agente transformador dentro de seu ambiente.  

E entende-se que a escola tem como função propiciar oportunidades que incutam no 

aluno alguns princípios éticos e políticos: 

Os sistemas de ensino e as escolas adotarão, como norteadores das políticas 

educativas e das ações pedagógicas, os seguintes princípios: 

I – Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à 

dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de 

todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de 

preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

II – Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de 

respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos 

recursos ambientais; da busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao 

trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; da exigência de diversidade 

de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que 

apresentam diferentes necessidades; da redução da pobreza e das 

desigualdades sociais e 

regionais. (DCNEB, p. 107) 

 

Ainda sobre o papel da escola, Marcuschi (2008, p. 55) assegura que: 
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há aqui um deslocamento da função da escola como voltada exclusivamente 

para o ensino da escrita. Seu papel exorbita essa fronteira e se estende para o 

domínio da comunicação em geral. Envolve também o trabalho com a 

oralidade. (...) Além da escrita e da oralidade, estão ainda envolvidas, no 

trato de língua materna, questões relativas a processos argumentativos e 

raciocínio crítico. (Grifo meu) 

Nesse contexto surge a relevância das teorias sociais cognitivas. Cita-se o psicólogo 

Albert Bandura (2008), que desenvolveu o conceito de “Agência Humana”, que por sua vez, 

vem a ser um dos principais constructos da sua teoria. Aquele conceito afirma que o sujeito 

tem todas as possibilidades de não somente construir sua própria história, mas como também 

de exercer um papel ativo no ambiente no qual se encontra, transformando-o para alcançar 

suas intenções. 
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5. METODOLOGIA 

A proposta de ação presente nesta metodologia surgiu de uma necessidade concreta 

apresentada pelos alunos da 1702 da Escola Municipal Cardeal Arcoverde: o aprimoramento 

da produção escrita no gênero argumentativo/dissertativo. 

O corpus utilizado foi amostras que foram coletadas durante e ao final do processo.  

Partindo-se do pressuposto de que a argumentação requer uma apresentação de dados, 

justificativas e motivos, entre outros fatores. que sustentem um ponto de vista, a metodologia 

aqui apresentada tem como proposta ajudar os alunos a melhorar, sobretudo, em sua produção 

textual em relaçãoà coerência e à coesão com enfoque na relação lógico-semântica de 

causalidade. 

Para tanto, aliou-sea estratégia Fazendo pergunta e apresentando resposta sugerida 

por Koch (2016; p.184) já que como afirma Meyer (2008:63): “argumentar é, em primeiro 

lugar, encontrar uma ordem”, em relação ao método APLIC, desenvolvido pelas professoras 

Rosa Rishe e Luciana Haddad.  

A estratégia:Fazendo pergunta e apresentando respostaleva os   alunos a pensarem em 

respostas a perguntas realizadas. Nesse momento, reescreveu-se no quadro um dos itens 

retirado da lista com atitudes que eles julgavam ser prejudiciais ao bom andamento da aula 

(lista completa na fase B- Estímulo, item 1). O item reescrito foi: Uso do celular. Após essa 

reescritura, perguntou-se à turma: Por que vocês acham que o uso do celular na sala pode 

causar problemas durante a aula? 

Já metodologia APLIC, em linha gerais, dedica-se à promoção da leitura e ao 

incentivo da produção textual. Essa metodologia, dentre outras intenções, busca ajudar o 

aluno na organização dos seus pensamentos e é baseado em três fases: desinibição, estímulo e 

criação. 
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Figura 1 – Metodologia APLIC  

 

5.1 Fase de Desinibição 

 

É o primeiro momento no qual são desenvolvidas atividades que conduzam o aluno à 

descontração, à expressão livre de ideias e opiniões.Essa fase foi desenvolvida da seguinte 

forma: 

 

1º) Como atividade de desinibição os alunos preencheram um questionário (Vide 

anexo A) com alguns objetivos específicos, a saber: averiguar se o grupo percebia o ambiente 

hostil no qual estava inserido; conhecer a real opinião dosalunos sobre a relação interpessoal 

entre os colegas da sala; proporcionar um momento de reflexão que pudesse ajudar os alunos 

na elaboração de uma tese que os auxiliaria na produção de um texto argumentativo e por fim, 

ter dados que poderiam ser utilizados como material para elaboração de  futuras ações a serem 

realizadas com  a turma; 

 

2º) Ainda como estratégia de desinibição à produção, foi proposto um debate acerca de 

um dos acontecimentos desagradáveis durante uma aula: um aluno sinalizou, à professora 

presente na sala o sumiço do seu estojo enquanto falava com a professora da aula anterior. 

Após uma conversa e procura, o estojo foi encontrado no chão molhado, do lado de fora da 

sala, o que significa que o objeto fora jogado pela janela. Durante esse debate foram 

apresentadas algumas questões, a saber: “Ninguém viu o estojo sendo jogado para fora da 

janela? ”; “Por que somos coniventes em situações como essa? ”; “Eu gostaria de ter meu 

estojo molhado e meu material destruído? ”; “Qual objetivo dessa atitude? ”, dentre outros 

questionamentos. 

 

3º) Como alguns alunos justificaram o acontecimento anteriormente citado como 

sendo uma vingança por um ato cometido pelo dono do estojo, considerou-se importante a 

reflexão e conversa sobre o dito popular: 

“Olho por olho, dente por dente.” 

 



22 

 

5.2 Fase de Estímulo 

 

É a fase em que são utilizados jogos verbais, música, jornais, livros, revistas etc. para a 

exploração de textos, impulsionando a capacidade criativa.Essa fase foi desenvolvida 

seguindo os seguintes passos: 

 

1º) Como primeira atividade de estímulo, os alunos tiveram acesso a algumas 

informações obtidas a partir da análise do questionário, vide resultados.Além disso, pediu-se 

que listassem algumas atitudes recorrentes dentro da sala, que na opinião deles poderiam 

gerar problemas durante as aulas. Foram citadas, dentre outras: uso do celular, conversas 

paralelas, intromissão na vida alheia, matar aula, dentre outras atitudes. 

 

2º) Outra atividade de estímulo, foi a ordenação de um texto sobre bullying, lido de 

forma coletiva, seguido-se um debate sobre o assunto; (vide anexoB)  

 

5.3 Fase de Criação 

 

É a fase de criação do texto. Acredita-se que após os alunos estarem desinibidos, 

integrados e estimulados, deixem fluir mais livremente seu potencial criativo.Para essa fase 

ser concluída foi necessário um momento de sistematização da relação lógico-semântica de 

causalidade: 

 

1º) Para levar os alunos a perceberem a relação de causa/consequência dentro de um 

texto, escreveu-se a seguinte frase no quadro:  

“Sou hostil porque sou hostilizado ou sou hostilizado porque sou hostil? 

2º) Em seguida perguntou-se qual termo refletia a ideia de causa e consequência; 

 

3º) Após isso, foi aplicada uma atividade coletiva: foram apresentadas 3 frases no 

quadro e os alunos, por dedução e oralmente, deveriam separá-las em duas colunas: uma com 

o sentido de causa e outra com o de consequência; 

 

A – Já que eu peguei o material do meu colega, ele sentiu-se desrespeitado. 

B –João não tinha vontade de ir para à escola, pois se sentia desrespeitado. 
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C – Porque havia muito barulho em algumas aulas, Claudete sempre sentia dor de 

cabeça. 

 

4º) Logo em seguida, apresentou-se a relação semântica de alguns conectivos e 

expressões como: porque, uma vez que, já que, pois (transmitindo ideia de causa) e 

consequentemente (passando a noção de consequência/efeito). Esses vocábulos e 

expressõesnão foram apresentados como conjunções ou locuções conjuntivas, mas como 

recursos que ajudariam os alunos na expressão de uma causa e de uma consequência; 

 

5º) Atividade individual: a turma recebeu uma folha contendo orações, que isoladas, 

não transmitiam um sentido completo, nem a coerência esperada numa frase. Então, solicitou-

se que as unissem com os conectivos adequados para que elas transmitissem uma ideia 

completa; (Vide anexo C) 

 

6º) Como o objetivo não era que os alunos dominassem a produção do gênero 

escolhido, mas sim que despertassem para a necessidade da apresentação de argumentos para 

defender seus pontos de vista partindo da relação de causa e consequência, as características 

do texto argumentativo/dissertativo foram apresentadas de forma não muito aprofundada e 

sem compromisso em termos de avaliação quantitativa. Dito isso, as informações fornecidas 

foram essas: 

 

6.1) Definição - É um texto: 

 

 Que visa ao convencimento de seu leitor/ouvinte; 

 Que é baseado numa tese (ponto de vista); 

 Cuja   tese será sustentada/defendida com o objetivo do convencimento; 

  No qual a defesa da tese deverá ser feita de forma clara e objetiva. 

 

6.2)Estrutura: 

 Introdução: é a parte da apresentação: do assunto que será tratado e da tese a ser 

desenvolvida a respeito desse assunto; 

 Desenvolvimento: é a argumentação propriamente dita. E geralmente cada 

argumento é desenvolvido em um parágrafo diferente; 
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Figura 2 – Alunos confeccionando minicartazes 

 Conclusão: é o momento da retomada da tese central, agora já respaldada nos 

argumentos utilizados. 

 

7º) Os alunos fizeram um exercício no qual deveriam identificar a tese e os 

argumentos presentes naquele parágrafo; (vide anexo D) 

 

5.3.1 Fase de Criação Propriamente Dita 

 

1º) Finalmente pediu-se que a turma produzisse, em duplas, uma proposição baseada 

em toda discussão e reflexão realizadas, contendo um ato e seu possível desdobramento 

dentro do ambiente escolar.  Mais uma vez foi reescrita no quadro a lista de algumas atitudes 

por eles praticadas e que poderiam acarretar certa desarmonia no ambiente da sala de aula. 

 

2º) Após as correções realizadas individualmente e sempre estimulando os alunos a 

pensarem numa maneira de aprimorar o fruto de suas reflexões, pediu-se que produzissem 

minicartazes com suas teses.  
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Figura 3 - Alunos confeccionando minicartazes 

Figura 4 - Alunos confeccionando minicartazes 

Figura 5 - Alunos confeccionando minicartazes 
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3º) Como forma de fechamento desse trabalho, foi confeccionado um mural, no 

corredor da escola, com as frases criadas pelos alunos. Para que eles ficassem mais engajados 

ainda nesta última atividade, solicitou-se que  sugerissem um título e que também fizessem as 

letras do mesmo.  

 

 
 Figura 6: Mural confeccionado pelos alunos 
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6. RESULTADOS 

 

 

A análise do questionário mostrou quea turma, de fato, não oferecia nem um 

ambienteacolhedor, nem amigável, o que gerava alguns entraves ao processo de 

aprendizagem, como dito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

8

25

Análise do Ambiente Escolar

Alunos que consideram a turma um ambiente agradável.

Alunos que não consideram a turma um ambiente agradável.

12

19
21

Hostilidade

Alunos que sofreram algum tipo de hostilidade.

Alunos que presenciaram algum tipo de hostilidade.

Alunos que praticaram algum tipo de hostilidade.
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A partir dessa leitura, é possível dizer que o relacionamento interpessoal dos alunos 

não era baseado no sentimento de amizade. Essa hipótese pode ser constatada no momento em 

que tiveram de realizar a tarefa em duplas: alguns queriam fazer sozinhos porque o colega que 

supostamente seria sua dupla havia faltado. Essa atitudedemonstrou a existência, na sala, de 

vários grupos isolados. 

É interessante ressaltar que, apesar dessa pequena dificuldade na formação das duplas, 

notaram-se pouquíssimos alunos desinteressados na realização da atividade. Nesses casos 

percebeu-se que o outro componente solicitava a ajuda daquele não muito envolvido na tarefa. 

Acredita-se que tal envolvimento tenha sidodevido às atividades de desinibição e de 

estímulo realizadas. 

Em relação à tarefa de produção da propositura, percebeu-se uma grande dificuldade 

em sua realizaçãodevido à falta de argumentos, ou seja, eles tinham as dificuldades 

enfrentadas dentro da sala listadas no quadro. É importante informar que a lista foi feita por 

eles mesmos, que, entretanto, não sabiam como organizar as ideias com suas prováveis 

consequências.  

Portanto, foram necessários alguns dias de aula para que a atividade fosse 

satisfatoriamente realizada. Durante esse processo, buscou-se levar os alunos a não só 

perceberem falhas na coerência e na coesão, mas também nas suas proposituras. Lamenta-se 

por não existirem registros das frases construídas antes e depois da intervenção realizada, 

entretanto, dentre as perguntas realizadas aos alunos sobre sua tarefa, destacam-se: “O que 

esse ato pode causar? ”; “Como você se sentiria ao ser alvo dessa atitude? ” 

Esse processo de despertamento da consciência linguística em torno da relação de 

causa e consequência foi bastante desgastante e requereu muita paciência e perseverança de 

todos os envolvidos. As duplas, por não se sentirem ainda confiantes, solicitavam ajuda a todo 

instante acerca dos conectivos. 

A proposta era a construção de uma frase que depois seria utilizada para a produção de 

minicartazes, e posteriormente, serviram de material para a confecção de um mural localizado 

num dos corredores da escola. Foi prazeroso acompanhar a ilustração desse material pois os 

alunos se esforçaram bastante por apresentar um trabalho bem feito. E, para tanto, alguns o 

refizeram quando ele estava na sua fase final.  

Como exemplo dos minicartazes tem-se: 
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Figura 7 - Minicartazes abordando os temas: gênero, mentira e desrespeito aos professores 

 

Figura 8 - Minicartaz abordando o uso do celular na sala de aula 
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Figura 9 - Minicartaz abordando uma atitude não recomendada em sala de aula 

 

 

 

Figura 10 - Mural com os minicartazes 

 

Pode-se afirmar que os resultados foram satisfatoriamente alcançados, uma vez que se 

notou uma pequena melhora nas relações interpessoais do grupo. 

Além disso, observou-se que os alunos, no geral, estavam mais atentos às suas 

próprias ações, uma vez que nenhum deles queria dificultar a implantação de um ambiente 

escolar harmônico e agradável.  

Outra consequência inesperada do efeito da atividade nos alunos, foi a postura durante 

o relato realizado por aqueles mesmos que praticaram a hostilidade. Não se percebeu nenhum 

desejo de enfrentamento daqueles indivíduos, ao contrário, notou-se uma tentativa de pedido 

de desculpas. 
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Apesarde a atividade ter sido realizada no início do último bimestre pode-se afirmar 

que a proposta linguística foi alcançadae, consequentemente, a produção textual foi 

aprimorada. 

Não se encontraram outros trabalhos que abordassem a questão comportamental como 

estímulo para a produção textual, bem como a relação entre a conscientização da primeira 

como material para o aprimoramento da segunda. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O trabalho realizado na Escola Municipal Cardeal Arcoverde foi de grande sucesso, 

uma vez que ele,além de atingiros objetivos sugeridos, trouxe também experiências positivas 

não esperadas como o grande interesse e envolvimento dos alunos nas atividades propostas. 

Acredita-se, ainda, que o presente trabalhopossa trazer uma contribuição para o 

ambiente escolar como um todo, já que sepercebeu o início de uma transformação na atitude 

dos alunos dentro e fora da sala de aula. 

A partir daquela prática, espera-se que o aluno consiga desenvolver a habilidade de 

além de produzir um texto argumentativo/opinativo, escrever textos conscientemente mais 

coesos e coerentes. 

Tendo-se como base os resultados observados após a aplicação das atividades 

propostas, novas ações poderão ser pensadas para que o objetivo seja alcançado de uma forma 

mais eficaz do que o alcançado nessa primeira tentativa. 

Espera-se que as experiências aqui deixadas tragam a todos algum proveito e que 

ajudem a prática de aprimorar a produção textual. 
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ANEXO A 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escola Municipal Cardeal Arcoverde 

Língua Portuguesa – Profª Helena    Turma: _____________ 

Analisando o ambiente escolar 

Responda às questões abaixo de forma mais verdadeira possível para que possamos 

buscar soluções para construirmos um ambiente mais acolhedor e amigável na nossa 

sala de aula. 

1) Sua idade: _______ anos 

2) Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino 

3) Acha sua turma acolhedora e amigável? (   ) Sim (   ) Não 

4) Justifique sua resposta anterior:________________________________ 

5) Já passou por alguma situação hostil? (   ) Sim (   ) Não 

6) Caso tenha passado, relate sua experiência em poucas palavras: 

___________________________________________________________ 

7) Já presenciou alguma situação hostil? (   ) Sim (   ) Não 

8) Caso tenha presenciado, relate sua experiência em poucas palavras: 

__________________________________________________________ 

9) Você já foi hostil com algum colega de sala? (   ) Sim (   ) Não 

10) Caso tenha sido, explique o que levou você a agir daquela forma: 

_____________________________________________________________ 

11) Você se acha  responsável por  criar uma atmosfera amigável na sala? 

 (   ) Sim (   ) Não 

12) Como você acha que pode contribuir para gerar um ambiente escolar mais 

agradável? _______________________________________ 

13) Que dizer algo a mais? Deixe aqui seu comentário: ___________________ 

Obrigada por sua colaboração! 

O Bem é sempre a melhor escolha! 
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ANEXOB 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

São diversas as consequências que o bullying traz às suas vítimas, como 

lesões corporais e psicológicas. Além disso, o sujeito que sofre a agressão mostra 

desinteresse pela escola, queda no rendimento, agressividade, depressão, estresse, 

fobia, escolar e social. Há também sinais físicos, como machucados sem 

explicações, arranhões e cortes, bem como apresentam medo de ir à escola, não 

querendo sair  sozinho. 

            Não podemos fazer o bullying desaparecer, mas podemos 

conscientizar e mostrar às pessoas que ele traz consequências sérias para  a vida das 

vítimas. Com a simples atitude de falar se está sendo agredido,  podemos fazer com 

que todos possam ir à escola e fazer as coisas sem o medo de sofrer agressões. 

 

Os agressores são pessoas que têm comportamentos semelhantes: 

provocam briga aonde vão, não se adaptam às regras e esperam que todos façam a 

sua vontade. Normalmente são pessoas que já sofreram alguma agressão em algum 

lugar, são humilhados pela família ou recebem pouco afeto em casa. 

 

Por que os agressores praticam o bullying? Quais são as consequências 

para a vítima e o agressor? Que sinais mostram se a pessoa está sofrendo 

agressões? Todas estas são perguntas frequentes no contexto diário. 

. 

O bullying traz danos emocionais como estar sempre chateado, infeliz, 

solitário, mudanças de humor e pode chegar à hipótese de suicídio. 
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ANEXO C 

 

  

1) Leia o texto abaixo e complete-o de usando um desses conectivos:  

porque; porém; logo; por isso 

Direitos humanos é um assunto muito debatido nos dias atuais. Em sua 

origem, eles existem para assegurar que todos tenham seus direitos respeitados, 

_____________, algumas pessoas consideram sua existência uma ameaça à sua 

própria segurança. E _____________, colocam-se contra os defensores daqueles 

direitos. 

Essa instituição só existe _____________, os homens não conseguem tratar 

os outros como eles mesmos gostariam de ser tratados. 

Eu gostaria de ser destratado? Certamente que não, _____________, eu 

deveria agir da mesma forma com aqueles que incorrem em erros. 

Pode-se concluir que esse é um assunto delicado, controverso e por isso 

mesmo deve ser tratado com muito respeito, para que aqueles que tiveram seus entes 

queridos agredidos, mortos, violentados, não se sintam, uma vez mais, postos de 

lado. 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Identifique o argumentativo dos seguintes textos, e separe, por meio de barras, a 

tese e o(s) argumento(s). 

 

a) “Meu carro não é grande coisa, mas é o bastante para o que preciso. É econômico, 

nunca dá defeito e tem espaço suficiente para transportar toda a minha família.”  

 

b) “Veja bem, o Brasil a cada ano exporta mais e mais; além disso, todo ano batemos 

recordes de produção agrícola. Sem contar que nosso parque industrial é um dos 

mais modernos do mundo. definitivamente, somos o país do futuro.” 

 

c) “Embora a gente se ame muito, nosso namoro tem tudo para dar errado: nossa 

diferença de idade é grande e nossos gostos são quase que opostos. Além disso, a 

família dela é terrível.” 

 

d) “Como o Brasil é um país muito injusto, toda política social por aqui 

implementada é vista como demagogia, paternalismo.” 

 

 


