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RESUMO

O projeto de Intervenção Educacional “As relações lógico- discursivas presentes no
texto: os conectivos e a produção textual” que está sendo desenvolvido no curso do
mestrado profissional PROFLETRAS objetiva : sugerir a produção de material didático
adicional que contribua para a incorporação dos conectivos, observando seus papéis
semânticos, nos textos produzidos por parte dos alunos, colaborar para uma reavaliação da
metodologia aplicada nas aulas de Língua Portuguesa acerca do tópico “conectivos” e
evidenciar a necessidade de se repensar o processo de ensino-aprendizagem dos conectivos
e reunir literatura teórica que embase as análises e as propostas da pesquisa. Propusemos
estudar o processo de ensino-aprendizagem do fenômeno linguístico em questão em turmas
de 8° ano do ensino fundamental, de escola pública do município do Rio de Janeiro, no ano
letivo de 2014. A escolha do objeto de investigação deste esboço justifica-se, sobretudo,
pela busca de um novo olhar sobre o desenvolvimento da competência escrita, envolvendo
o processo de ensino-aprendizagem dos conectivos, evidenciando a relação teoria x prática.
Como marco teórico, a pesquisa fundamenta-se na abordagem da linguística cognitiva e os
estudos sobre metacognição.. O escopo do projeto se propõe a observar os usos comuns
entre os alunos do ensino fundamental que fogem ao padrão , de terminados conectivos-em
detrimento de outros que seriam mais adequados de acordo com a norma padrão – e
analisando os aspectos semântico-cognitivos desses usos.
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1.  Introdução

Nossa motivação maior, ao propor esta pesquisa, é a busca por um ensino mais
significativo e profícuo de Língua Portuguesa, envolvendo o trabalho com a Gramática
Produção Textual.

Tradicionalmente, o estudo da LP no Brasil esteve associado à exploração de
conteúdos de gramática, mais precisamente à análise estrutural de conhecimentos
fonológicos, morfológicos e sintáticos, e à memorização de nomenclaturas e regras. Os
livros didáticos reproduziram sempre essa realidade e os alunos vivenciaram um processo
de ensino /aprendizagem de LP desvinculado de seus contextos de uso e limitado pela
análise de palavras e das frases isoladas. Não havia preocupação com a construção ou a
apropriação dos conhecimentos linguísticos, pois passavam ao longe de qualquer reflexão.
Esse tipo de abordagem, calcada em uma visão de língua como um sistema de estruturas
fonológicas, morfológicas e sintáticas, reforçou a imagem de que a LP é difícil, sobretudo
por tratar a gramática de forma estanque e classificatória.

Nos dias atuais, muito se discute a respeito do ensino de língua e de gramática em
sala de aula. Muitos estudiosos da linguagem comentam o impasse tão presente e enraizado
na prática pedagógica brasileira: ensinar ou não a “gramática” na escola.

Partindo desse cenário, acreditamos ser possível superar uma metodologia – ainda
vigente em muitas salas de aula – que ignora a relevância de atividades funcionais dos
tópicos gramaticais, o que se concretiza em aulas de língua artificiais e inexpressivas.

A escolha do objeto de investigação deste esboço justifica-se, sobretudo, por uma
grande razão: ao lado de uma literatura acumulada que embasa a afirmação de autores de
livros didáticos que se pautam em propostas construtivistas e na proposta de letramento,
carecemos de um exame mais cuidadoso das práticas de ensino das relações lógico-
discursivas visando um melhor desempenho linguístico no que tange à produção textual,
por parte dos alunos. Tal reflexão evidenciar a busca de um novo olhar sobre o
desenvolvimento da competência escrita, envolvendo o processo de ensino-aprendizagem
dos conetivos, evidenciando a relação teoria x prática, no que se refere à abordagem da
Linguística Cognitiva e estudos sobre Metacognição e Metalinguagem.

Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras que criam e
sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Entretanto, percebemos que, com a
metodologia passiva e transmissiva do conhecimento linguístico “Período Composto” no
ensino fundamental – identificação e classificação de orações - não contribui efetivamente
para um melhor desempenho nas produções escritas dos alunos. Dessa forma, é
imprescindível propor situações didáticas mais apropriadas para o trabalho com esse tópico
gramatical, objetivando desenvolver a habilidade dos alunos em perceber a necessidade de
estabelecer a coerência e a coesão em seus textos produzidos.

Propusemos estudar o processo de ensino-aprendizagem do fenômeno linguístico
em questão em turmas do ensino fundamental, de escola pública do município do Rio de
Janeiro.

.
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2. PROFLETRAS: reflexão e ação no Ensino Fundamental.

O programa de mestrado profissional em Letras constitui uma ação de formação
continuada do MEC, em nível strictu sensu, destinado aos professores de Língua
Portuguesa do Ensino Fundamental de todo o país. O curso é oferecido em rede, pelo
sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), sendo coordenado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. A implementação do programa PROFLETRAS tem por
objetivo principal, contribuir para o crescente aumento da qualidade de docentes das
escolas públicas do país, por meio do fomento a novas práticas de ensino da leitura e
escrita e incorporação da perspectiva dos multiletramentos. Uma das principais
justificativas do programa é formar e professores de língua portuguesa que estejam aptos a
lidar com a inovação em sala de aula e linguagens contemporâneas. Ao articular teoria e
prática, o PROFLETRAS espera preparar os professores mestres a responder aos desafios
da sala de aula nos dias de hoje.

O PROFLETRAS prevê o curso de 24 créditos de aulas, os quais buscam orientar
mestrandos/docentes a desenvolver as múltiplas competências comunicativas dos alunos,
trabalhar com as classes heterogêneas e a diversidade linguística, situar a aprendizagem da
leitura e produção textual por meio de gêneros discursivos em suportes digitais e não
digitais, ampliar a concepção de estratégias referenciais e metacognitivas no processo de
leitura, aprofundar os conhecimentos referentes aos diversos subsistemas da linguagem e
fomentar a elaboração de material didático com adicional.

A área de concentração que subsidia as pesquisas e reflexões acerca da teoria e do
ensino é “Linguagens e Letramentos.” A referida área subdivide-se em duas linhas de
pesquisas principais: a) Teoria da Linguagem e Ensino e b) Leitura e Produção Textual:
diversidade social e práticas docentes. O presente projeto de intervenção educacional situa-
se na primeira linha de pesquisa, a qual visa retomar as noções de língua e linguagem, bem
como analisar e propor alternativas metodológicas inovadoras para a garantia do domínio
textual e semântico discursivo por parte dos alunos. A seguir, detalha-se uma proposta de
pesquisa de intervenção no âmbito do programa PROFLETRAS.

3. O Projeto de Intervenção Educacional.

O presente projeto, após sua execução, almeja contribuir com possíveis alternativas
para a problemática prática de ensino de produção de textos, tendo com base
investigações teóricas como empíricas realizadas com alunos do ensino fundamental II.
Em primeiro lugar, empreenderemos um considerável esforço acerca da explicitação de
nosso marco teórico. Por seu turno, enfatizaremos especialmente os aspectos cognitivos,
metacognitivos e contribuições possíveis da Linguística Cognitiva, desenvolvendo um
modelo didático de fases interativas para o ensino da produção escrita, com o enfoque nas
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construções linguísticas quem conferem a conexão de significados.

31. Objetivos

Inicialmente, pensamos atingir uma grande gama de objetivos a partir da conclusão
do projeto de intervenção, a saber:

- Auxiliar na concretização de uma prática pedagógica que considere a língua como um
espaço de interação entre os sujeitos envolvidos no ato comunicativo;
- Defender a importância de uma prática pedagogia com base em textos, por um ensino
mais crítico e funcional da língua portuguesa;
- Refletir sobre o trabalho didático com as relações lógico-discursivas no ensino

fundamental;
- Investigar como o ensino de aspectos que conferem coesão e coerência no processamento
do texto, no nosso caso, o estabelecimento de relações lógico-discursivas, à luz da
abordagem metacognitiva, pode contribuir para a formação de um aluno escritor mais
proficiente linguisticamente.
- Propor reflexões sobre a prática pedagógica que corroborem para o desenvolvimento da
habilidade escrita em questão.
- Sugerir a produção de material didático adicional que contribua para a incorporação dos

conectivos, observando seus papéis semânticos, nos textos produzidos por parte dos
alunos.

- Colaborar para uma reavaliação da metodologia aplicada nas aulas de Língua Portuguesa
acerca do tópico “Período Composto”.
- Evidenciar a necessidade de se repensar o processo de ensino-aprendizagem dos
conectivos.
- Reunir literatura técnica que embase as análises e as propostas da pesquisa.

3.2 Fundamentação Teórica

Empenhar-se na superação de um ensino acrítico exige, porém, fundamentação
teórica, estudo e pesquisa, sem os quais correríamos o risco de empregar um discurso
vazio. Por isso, indispensável é declarar que a concepção de  linguagem, aqui adotada, é
parte integrante da cognição humana, refletindo a interação de fatores culturais,
psicológicos, comunicativos e funcionais, podendo, somente, ser entendida e estudada sob
o contexto de uma visão real de conceptualização e processamento mental. Ademais, a
proposta que pretendemos implementar se fundamenta em modelos cognitivos,
sociocognitivos e psicolinguísticos. Assumimos, dessa forma, a reflexão de diversos
autores acerca da importância da metacognição na aprendizagem.
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No que tange ao ensino dos aspectos linguísticos no ensino fundamental - no caso
do presente projeto, o “Período Composto” – as abordagens teóricas suscintamente
descritas acima servirão de fundamento para as decisões sobre quais as estratégias
didáticas mais eficazes para desenvolver a competência comunicativa dos alunos. Em
função desse propósito, proporemos um modelo didático em quem se conjuguem
estratégias de tipo cognitivo, linguístico e metacognitivo. O modelo implica a construção,
por parte dos alunos, de uma representação adequada da produção de texto na memória,
supondo conhecimento de estratégias de produção e uso consciente por parte dos
aprendizes como também a reflexão sobre a necessidade e utilidade dos procedimentos
estratégicos.

Flavell (1979) aponta para a importância do controle e da tomada de consciência
dos processos cognitivos por parte do aluno e da busca de situações que as potencializam.
Seu postulado se baseou em dados empíricos que mostravam que alguns estudantes podiam
apresentar estratégias adequadas de memória. No entanto, nem sempre as utilizam de
forma correta, evidenciando o que chama de “deficiência de produção”. Esse fato levou a
supor que não é suficiente somente distinguir o nível de funcionamento cognitivo, mas
também como controlar seus próprios processos cognitivos para ser eficiente em
determinadas tarefas ( nível de funcionamento metacognitivo.)

Neste sentido, Flavell identifica a área cognitiva como um novo campo de
investigação que permite entender com maior precisão como os alunos vão adquirindo
conhecimento mais sofisticado sobre os processos cognitivos e como os vão regulando
com maior eficácia para resolver determinadas tarefas. O modelo que o teórico propõe se
fundamentam em dois domínios metacognitivos: o conhecimento cognitivo e a experiência
metacognitiva. O primeiro se refere aos conhecimentos que os sujeitos têm sobre a
cognição, referido a: a) pessoas - o que sabem as pessoas a respeito de suas capacidades e
a de outras pessoas; b) tarefas- o conhecimento sobre demandas e exigências que
determinadas tarefas pressupõem; c) estratégias – conhecimento sobre o qual estratégia
utilizar para alcançar um objetivo e como controlar sua eficácia ou pertinência em relação
às circunstâncias. O domínio da experiência metacognitiva, segundo Flavell, refere-se a
sensações que o sujeito vivencia conscientemente ao concluir um processo cognitivo.

No ponto de vista do ensino da língua escrita, é imprescindível destacar, para fins
de descrição da presente proposta de pesquisa em relação ao ensino da escrita, alguns
aspectos que consideramos essenciais à investigação do processo de produção textual: a
linguagem escrita está destinada a leitores que não compartilham o tempo e lugar do
contexto de produção. Devido a isso, o escritor deve realizar o que Vygostky(1997)
denomina de um processo de “descontextualização” do contexto, para criar um novo
contexto. A fim de alcançar êxito na atividade escrita, a linguagem deve ser explícita.
Essa transformação surge por uma experiência social de emprego da língua escrita em
uma sociedade alfabetizada, em que as interações comunicativas com os outros são tanto
orais como escritos.

Desde a perspectiva de Bakhtin (2003) a linguagem é social por sua natureza,
interativa e dialógica. Neste sentido, afirma que a linguagem escrita é dialógica por dois
motivos: a) na maior parte dos textos, o enunciado não se constitui em um primeiro texto
ou em um texto independente do demais; estão inseridos em uma trama comunicativa que
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possibilita a interpretação. O autor dialoga com o outros já tenha imagina as respostas de
seus possíveis leitores que antecipa em seu possível texto. b) pode-se inferir que o
escritor não está criando seu texto de forma solitária, há um diálogo constante com
distintas vozes que surgem do contexto da situação comunicativa. O autor passa a falar
em seu texto com essas vozes, daí o caráter polifônico da atividade textual.

A verificação de diferenças significativas no desempenho escolar não apenas em
função da utilização de estratégias cognitivas, mas também de estratégias metacognitivas,
levou alguns autores a concluírem que os bons alunos são mais aptos tanto na utilização de
estratégias para adquirir, organizar e utilizar o seu conhecimento, como na regulação do
seu progresso cognitivo. Sujeitos eficientes na execução de tarefas acadêmicas possuíam
também competências metacognitivas bem desenvolvidas, pois demonstraram
compreender a finalidade da tarefa, planificar a sua realização, aplicar e alterar
conscientemente estratégias. A metacognição exerce influência em áreas fundamentais da
aprendizagem escolar, tais como, na comunicação e compreensão oral e escrita e na
resolução de problemas, constituindo assim, um elemento chave no processo de aprender a
aprender.

Com base em todas as referências teóricas já relacionadas no presente trabalho,
entende-se que, como Possenti (2002, p.36) já postulava –“Não se aprender por exercícios,
mas por práticas significativas” – conclui-se que é contraproducente discutir a validade do
ensino de gramática na escola. Por outro lado, é de suma importância refletir sobre o seu
papel nas aulas de LP. Ainda nessa busca por possibilidades funcionais que contribuam
positivamente para o seu ensino, Geraldi (1991) aponta para a prática da análise
linguística (AL). Segundo o autor, a expressão se refere ao estudo das diferentes formas de
dizer ― reflexão sobre a língua e a linguagem ― tendo em vista os fenômenos
gramaticais, textuais e discursivos.

Em suma, concebe-se que a análise de palavras e frases isoladas, a memorização de
regras e nomenclaturas, a realização de exercícios desprovidos de qualquer funcionalidade
deixam de satisfazer os propósitos das aulas de L P nos anos iniciais do EF, e nas demais
séries da educação básica, pois em nada contribuem para a formação do aluno-leitor e
produtor de textos. A prática de ensino de LP nos primeiros anos da escolarização deve
visar à formação de usuários da comunicação escrita e falada, alunos com capacidade
sociocomunicativa bem desenvolvida. Dessa forma, tem-se a expectativa de que as aulas
da disciplina sejam verdadeiras aulas de “práticas de linguagem”. E que a tradicionais
aulas de gramática configurem práticas de análise linguística.

3.3 Metodologia
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A metodologia a ser adotada envolve quatro procedimentos, não necessariamente
estanques e sucessivos:

1) Pesquisa bibliográfica: leitura de textos teóricos os quais discutam os temas
relacionados à pesquisa. Essa etapa é imprescindível para uma reflexão mais consistente
sobre o debate proposto.

Temos como ponto de partida a leitura das seguintes obras:

 Antunes (2003), Travaglia (2008), Vygostky (1978) para reflexões sobre o ensino
de língua materna;

 Marcuschi (2008), Dionísio et. al. (2007) e Bakhtin (2003) para detalhamento de
gênero textual;

 Neves ( 2006) , Oliveira ( 2010 ) , Possenti (2008), Travaglia (1995 ), para as
reflexões sobre o ensino de gramática ;

 Oliveira (2001), Monnerat (2005) , Carone (2005) para as reflexões sobre os papéis
semânticos das conjunções.

 Ferrari (2011), Fillmore(1982) , para aprofundamento de pressupostos teóricos
relacionados à Linguística Textual

 Flavell ( 1979), Gerardth (2006; 2009; 2010) para o embasamento teórico sobre
cognição e ensino, metacognição , metalinguagem e situatividade,

2) Elaboração do corpus:

A produção Produções textuais de alunos de 8° ano do ensino fundamental em dois
momentos:1° momento - textos narrativos produzidos por alunos , os quais servirão de
diagnose do processo de escrita dos alunos, com observância , sobretudo, aos mecanismos
de coesão das orações. Os textos diagnósticos serão recolhidos no início da investigação
pedagógica. 2° momento: Produções textuais dos mesmos alunos ao final do ano letivo,
após a pesquisa com intervenção.

3) Análise do corpus à luz da teoria:

Parte nuclear da pesquisa, em que serão identificadas as possíveis contribuições das
propostas da pesquisa ao processo de ensino-aprendizagem das conjunções.

Resta dizer que a reflexão sobre o ensino de língua materna, objetivo geral da
pesquisa, permeará todo o trabalho, sem constituir um procedimento metodológico isolado.
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4. Considerações finais

Nossa proposta metodológica pretende oferecer uma alternativa de solução da
problemática da escrita com coesão, utilizando eficientes ferramentas linguísticas que
possibilitam a formação de enunciados complexos. No modelo de ensino a ser proposto,
integramos modelos de produção escrita flexíveis e funcionais que sem complementam
entre si, apoiados, também, em teorias metacognitivas. Em todas as atividades de
intervenção a ser aplicadas, estarão configuradas em situações comunicativas concretas,
tendo  propósitos determinados, a fim de que o aluno esteja consciente da pertinência e
importância de elaborar textos em contextos socioculturais específicos.

Um dos objetivos centrais da investigação dessa proposta encontra-se na
observação, objetiva e sistemática do desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem e avaliação do uso dos conectivos ao conectar significados mais
complexos, a partir a aplicação das atividades – as estratégias metalinguísticas e
metacognitivas.

A aplicação das estratégias deve se dar de forma gradual. Em outras palavras,
cremos ser conveniente dispor de situações de aprendizagem de modo que a estratégia se
pratique em primeiro lugar sobre tarefas mais fáceis, para posteriormente passar para as
tarefas mais complexas, de maneira a proporcionar ao aluno uma série de experiências de
êxito ao aplicar a estratégia que pode contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento
de sua competência comunicativa.

Os alunos devem alcançar níveis de consciência cada vez mais elevados ao longo
de todo o processo de produção. Devido a isso, se enfatizarão, em todas as fases das
tarefas, o caráter metacognitivo e metalinguístico, explicitado na fundamentação teórica.
Com isso, busca-se substituir a concepção que os alunos têm da produção escrita e
percebam o processo que realizam ao escrever de maneira tal que, progressivamente,
sejam capazes de construir sua própria identidade como escritores, reflitam sobre os
processos cognitivos implicados, possam ativar seus conhecimentos prévios e elaborar
relações efetivas a partir de uma nova informação, contribuindo para uma aprendizagem
significativa. Em sua, esperamos que, ao longo da aplicação das intervenções pensadas  a
partir desse projeto, a didática da metacognição e metalinguagem permitam que os alunos
escritores sejam capazes de colocar em prática os processo de produção de enunciados
cada vez mais complexos ao produzir textos.

O êxito de qualquer atividade de intervenção educacional está estritamente
relacionada, fundamentalmente, com a concepção de atuação interpessoal professor/aluno
em uma relação dialógica.
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