
1

ALUNOS PROTAGONISTAS APRENDENDO A 
ARGUMENTAR UTILIZANDO A REDE SOCIAL FACEBOOK.

FERNANDA DE PAULA ASSIS CAMPOS
Denise Barros Weiss



2

FICHA TÉCNICA

Organizadores
Denise Barros Weiss

Elza de Sá Nogueira

Érika Kelmer Mathias

Lucilene Hotz Bronzato

Marco Aurélio de Sousa Mendes

Natália Sathler Sigiliano

Neusa Salim Miranda

Thais Fernandes Sampaio

 

 

Campos, Fernanda de Paula Assis. 
Alunos protagonistas aprendendo a argumentar 

utilizando a rede social Facebook / Fernanda de Paula Assis 
Campos. – Juiz de Fora: UFJF / FALE, 2018. 

xi, 134f.:il.; 2,0cm. 
 
Orientadora: Denise Barros Weiss. 
Dissertação (mestrado) – UFJF / Faculdade de Letras / 

Programa de Mestrado Profissional em Letras, PROFLetras/ 
UFJF, 2018. 

Referências Bibliográficas: f.125-127. 
 
1. Argumentação. 2. Facebook. 3. Gêneros Textuais. 4. 

Interação. 5. Protagonismo. Weiss, Denise Barros et al.. II. 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Letras, 
Programa de Mestrado Profissional em Letras, PROFLetras. III 
Título. 

 



3

 APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO

A necessidade de se repensar a educação, como forma de alteração positiva de realidades, cria 

também uma exigência de se estabelecerem caminhos que reinventem o processo de formação 

docente. Nesse contexto, o PROFLETRAS – Mestrado Profissional em Letras, erigido sob indução 

da CAPES – reúne hoje 49 (quarenta e nove) Instituições Associadas (IA) de todas as regiões do 

país e tem cumprido uma agenda pedagógica relevante nos processos de formação continuada de 

professores e, de maneira especial, na mudança de realidade da educação brasileira. Isso porque 

o programa tem o grande diferencial de ser voltado exclusivamente para professores de português 

que estão efetivamente atuando na rede pública de ensino e, além disso, tem como Trabalho de 

Conclusão Final (TCFs) uma proposta de natureza necessariamente interventiva.

A Universidade Federal de Juiz de Fora (Faculdade de Letras em parceria com o Colégio de Aplicação 

João XXIII) se constitui como uma IA nesse Programa e, buscando enfrentar o desafio de uma escola 

contemporânea ao século XXI, propõe uma nova coleção de Cadernos Pedagógicos Digitais, por meio 

dos quais são apresentados os TCFs de sua terceira turma. Na coleção aqui apresentada, cada um dos 

doze Cadernos descreve o trabalho interventivo desenvolvido por um professor-pesquisador, sob 

orientação de um docente do Programa. Cada Caderno se faz acompanhar ainda de um documento 

com a fundamentação teórico-metodológica adotada e a análise da proposta desenvolvida. 

As propostas de intervenção apresentadas são múltiplas e envolvem diferentes aspectos dos 

processos de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. Seja focalizando os processos de 

letramento literário, as estratégias de ressignificação das práticas interacionais, a proposição de 

novas práticas para a leitura e escrita de gêneros, perpassando questões sobre análise linguística, ou 

mesmo a inserção de novas tecnologias digitais no ensino, todos os trabalhos procuram responder à 

meta do PROFLETRAS de se tornar um espaço para o desenvolvimento de pedagogias que efetivem 

a proficiência em letramentos dos alunos que cursam os nove anos do ensino fundamental. 

Ao inovar no formato do trabalho de conclusão dos mestres que está formando, o PROFLETRAS/UFJF 

sinaliza duas preocupações importantes. Primeiro, desejamos que o conhecimento aqui produzido 

circule do modo mais fácil e democrático possível. A ambição é que, através da ampla divulgação 

desses trabalhos de conclusão, provoquemos mudanças não apenas na prática pedagógica dos 

professores que formamos, mas que as ideias aqui plantadas possam gerar mudanças também 

no ensino de Língua Portuguesa realizado diariamente em inúmeras salas de aula de todo o país. 

Ademais, a criação de um Caderno Pedagógico Digital traz ainda a economia de milhares de folhas 

de papel – uma boa lição a ser repassada por professores-pesquisadores da escola fundamental.

Portanto, da mesma forma como a elaboração destes trabalhos exigiu ressignificação das práticas 

de salas de aulas reais, esperamos que este caderno ofereça a você, leitor, novos olhares e novas 

perspectivas para o ensino de língua portuguesa.
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Clique abaixo para baixar a dissertação Clique abaixo para baixar o perfil da 
professora pesquisadora

 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

“Ao trabalho corresponde o fruto que se colhe”

(Padre Antônio Vieira)

Argumentar é preciso. Crianças também argumentam, e muito. Para ajudá-las a argumentar de modo 

mais eficiente, preparando-as para lidar com situações formais do mundo escolar e extraescolar, 

planejamos e executamos este projeto interventivo.

As atividades apresentadas e analisadas neste caderno pedagógico foram construídas e aplicadas 

entre os meses de maio e agosto de 2017, em uma turma de oitavo ano do Ensino Fundamental, 

composta por 28 alunos, da qual sou professora, na Escola Estadual Adalgisa de Paula Duque, 

localizada na cidade interiorana de Lima Duarte, no estado de Minas Gerais.

Na elaboração da proposta de intervenção consideramos, principalmente, a realidade desta 

turma. Observei no trato diário com os alunos, que era recorrente a dificuldade dos estudantes 

em argumentar de maneira eficiente em diferentes situações, principalmente, através da escrita, 

a partir dessa observação montamos o projeto que teve como objetivos melhorar a capacidade 

argumentativa dos estudantes e habilitá-los para o uso consciente dos tipos de argumentos. O projeto 

foi concebido a partir da seguinte questão motivadora: é possível ensinar o aluno a argumentar de 

maneira significativa e eficiente, utilizando o Facebook como uma das ferramentas de aprendizagem?

Nessa questão, dois aspectos precisam ser explicitados. Escolhemos a argumentação, embora ela 

não seja propriamente uma habilidade comumente desenvolvida de modo explícito no oitavo ano. 

Além disso, optamos por uma ferramenta de trabalho também incomum: o Facebook, geralmente 

associado à distração. Na dissertação que acompanha este caderno, esses aspectos serão explanados 

de modo mais alongado. Resumidamente, podemos dizer que o uso da argumentação foi devido à 

grande importância dessa habilidade na vida cidadã, já que a utilizamos constantemente em nosso 

cotidiano, quando queremos opinar sobre a realidade que nos cerca e reivindicar nossos direitos. 

Quanto ao uso do Facebook ele se justifica por ser uma ferramenta de interação que pode ter um 

uso pedagógico, já que essa rede social é muito presente no dia a dia dos alunos e muitas vezes, 

para argumentar também. Através dela é possível uma maior interação entre os estudantes e a 

professora.

Somente a fase inicial da intervenção foi feita sem a participação dos alunos. Todas as decisões 

posteriores foram tomadas a partir de discussões com eles, na sala de aula.

Os pontos fortes desse processo interventivo foram: o desenvolvimento do protagonismo discente; 

o trabalho interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Ciências e Matemática; o uso da rede social 

Facebook como ferramenta pedagógica, que possibilitou maior interação, o compartilhamento de 

opiniões, além de maior facilidade no trabalho de correção das produções.

Os resultados foram além de minhas expectativas. Os alunos  ajudaram a tomar decisões dos rumos 

do projeto, o que contribuiu para melhorar a habilidade de argumentação dos estudantes da turma 

e torná-los protagonistas. Segundo Costa (2006, p.7), o termo protagonismo juvenil é definido como 

“a criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jovens envolver-se em atividades 

direcionadas à solução de problemas reais”. Assim, ao contribuir na construção  do projeto, saiu 

de cena o educando passivo e entrou aquele que será visto como “fonte autêntica de iniciativa, 

compromisso e liberdade” (COSTA e VIEIRA, 2006, p.47).

Ao valorizar o poder de transformação discente, orientei minhas propostas utilizando uma pedagogia 

que deu “voz” aos sujeitos envolvidos na aprendizagem (alunos). O fato de eles passarem a ser os 

protagonistas da ação, dividindo comigo a responsabilidade pelas decisões na construção do projeto 

rompeu com a minha passividade e com a dos estudantes e também com o desinteresse deles.

Enquanto professora-pesquisadora, a ação de autoria resultou na recuperação de minha autoridade 

e autonomia, permitindo-me alcançar os objetivos pedagógicos de letramento almejados. Vale 

ressaltar que um dos fundamentos deste trabalho de intervenção foi a transformação de minha ação 

pedagógica no dia a dia. Não se tratou apenas de um projeto que funcionou: a mudança perpassou 

o cotidiano de minha sala de aula e, mais ainda, da minha vida.

https://drive.google.com/open?id=14w_EFoyFmbfgHSK-fjPZ3N1ziDSqc6DE
https://drive.google.com/open?id=1KU7-T7zSqoGUZXaFE4-etHDapDWAencH
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 PERCURSO DA INTERVENÇÃO

 

1ª ETAPA - PREPARANDO O TERRENO

As tarefas da professora antes da intervenção foram:

a) Apresentação do projeto à direção da Escola: reunião com o diretor, vice-diretor e a supervisão.

b) Apresentação do projeto aos pais: reunião, na escola, com os pais e a direção.

c) Apresentação do projeto aos alunos: aula introdutória motivada pelo texto “A escola”

(Paulo Freire).

 

2ª ETAPA - SEMEANDO - PROFESSORA E ALUNOS EM AÇÃO

Sessões de trabalho em sala, com os alunos do oitavo ano, objetivando a impactação e a posterior 

escolha do tema a ser estudado. Sensibilização e preparação para a produção inicial.

 

Atividade 1 - A argumentação no cotidiano

Pesquisa feita pelos alunos sobre notícias e reportagens com temas polêmicos e compartilhamento 

dos textos encontrados.

 

Atividade 2 - Argumentação e respeito ao próximo

Produção e apresentação de esquetes produzidas pelos alunos a partir de situações de desrespeito 

criadas pelos próprios estudantes. Análise e argumentação a partir das esquetes.

 

Atividade 3 - Opinar e decidir

Discussão sobre o vídeo da reportagem da TV Brasil que foi ao ar no dia 25/11/2015, no programa 

Repórter DF, com o tema “Lei que proíbe a venda de guloseimas e comidas não saudáveis nas 

escolas”.

 

Atividade 4 - Primeira produção diagnóstica

Produção de uma carta endereçada à redação do programa Repórter DF, opinando sobre o assunto 

do vídeo (lei que proíbe a venda de guloseimas e comidas não saudáveis nas escolas).

 

A partir desse momento, iniciam-se as oficinas organizadas por mim com o intuito de intervir nas 

dificuldades dos alunos observadas na primeira produção. As oficinas organizadas por outros 

professores e outros profissionais de fora da escola tinham o objetivo de instruir os alunos sobre 

aspectos do tema que estava sendo estudado. As oficinas foram  alternadas com atividades propostas 

no grupo “AEP - Argumentar é preciso”, no Facebook.

1ª Oficina – Informação versus opinião

Estudo da reportagem “Alimentação saudável na mira das escolas e dos pais”, de Ana Cássia Maturano. 

Discussão sobre o tema do texto. Observação dos pontos em que havia opiniões sendo emitidas. 

Distinção entre dados e opiniões.

Interação via Facebook

Interação inicial. Boas vindas aos alunos no grupo e convite para que postassem as guloseimas que 

mais gostam de comer, justificando suas escolhas.
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2ª Oficina - Refletir e argumentar

Estudo da reportagem: “Saiba quais os 10 piores alimentos para o corpo humano”, de Camila Muniz. 

Discussão sobre o tema e observação dos argumentos presentes na reportagem.

 

3ª oficina - Os tipos de argumentos 

Aula expositiva sobre os tipos de argumentos contextualizado com aulas anteriores.

Interação via Facebook

A interação começou com a postagem do link de um vídeo do programa Bela Cozinha, do GNT, 

em que a apresentadora Bela Gil ensina a fazer um lanche saudável para sua filha Flor levar para 

merendar na escola e o pedido de que os alunos postassem sua opinião sobre o lanche da filha de 

Bela.

4ª oficina – Pesquisar para aprender

A atividade inicial dessa oficina foi uma pesquisa feita em casa, em sites e livros, sobre os piores 

ingredientes para nossa saúde. Na sala de aula, foi feita a análise de rótulos de produtos alimentícios 

trazidos pelos estudantes identificando-se os ingredientes pesquisados neles e a produção de 

cartazes com as informações detectadas.

 

Interação via Facebook

Na sequência da interação anterior, os alunos foram convidados a opinarem sobre a reportagem 

“Marmita saudável da filha de Bela Gil vira piada nas redes sociais”, da Veja São Paulo, de Tatiane 

Rosset,  postada no grupo do Facebook.

 

Atividades interdisciplinares - Conversando com outras disciplinas e buscando 
parcerias

 

Projeto interdisciplinar de Matemática com a professora Fernanda Pereira

Apresentação dos cartazes produzidos pelos estudantes, na aula de Matemática, com os resultados 

apresentados através de gráficos, porcentagens e números  da quantidade de embalagens de 

guloseimas coletadas na sala de aula, no período de 12 dias .

 

Roda de conversa com o professor de Ciências Guilherme Silveira

Assunto: “Como o açúcar afeta nosso cérebro?”

 

Roda de conversa com o  dentista Ronaldo Baumgratz

Assunto: “ Consequências do consumo exagerado de guloseimas para a saúde bucal”.

 

Interação via Facebook

Os estudantes foram convidados a apresentar argumentos que pudessem convencer os colegas 

de outras salas a evitarem o consumo exagerado de guloseimas, baseados nas falas de Guilherme 

Silveira e Ronaldo Baumgratz.

5ª Oficina - Uso dos operadores argumentativos

Atividades de reescrita dos argumentos produzidos pelos estudantes com o uso correto dos 

operadores argumentativos, feita após aula expositiva sobre os operadores.
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Interação via Facebook

Os  estudantes foram convidados a opinar sobre a influência da publicidade no consumo de 

guloseimas pelas crianças e pelos jovens.

6ª Oficina – Questão, posição e argumentos - Escolhendo o gênero

Discussão com os estudantes para decidir que gênero seria produzido do tipo argumentar, para 

quem seria produzido (leitor), exercitando assim sua habilidade de opinar e argumentar.

 

Interação via Facebook

Exposição das opiniões dos alunos sobre as conversas com o dentista Ronaldo Baumgratz e com o 

professor Guilherme Silveira.

7ª Oficina - Conhecendo o gênero carta aberta

Estudo do gênero carta aberta e análise da carta modelo: “Carta aberta de artistas brasileiros sobre 

a devastação da Amazônia”.

8ª Oficina – Escrita final

Produção da carta aberta endereçada aos pais.

 

9ª Oficina – Reescrita – Produção coletiva da carta aberta

Produção da carta coletiva a partir de trechos das produções individuais dos estudantes.

 

3ª. ETAPA: COLHENDO OS FRUTOS

Nessa etapa divulgamos o trabalho feito em sala e partilhamos os conhecimentos adquiridos com a 

comunidade externa.

 

Apresentação da proposta de divulgação à direção.

Reunião com o diretor para apresentar a proposta de divulgação.

 

Divulgação do projeto feita pelos estudantes e entrega das cartas aos destinatários.

Visita às escolas do município de Lima Duarte e entrega das cartas aos estudantes para levarem aos 

pais.

 

Piquenique de comidas saudáveis -Evento de confraternização e conclusão do projeto realizado 

pela professora e os alunos no Campo do Social Futebol Clube de Lima Duarte.

 1ª ETAPA – PREPARANDO O TERRENO

 

Nesta primeira etapa, que ocorreu antes da intervenção propriamente dita, foram feitas as devidas 

consultas às autoridades escolares e aos pais, para se conseguir as autorizações necessárias para a 

execução do projeto.

 

PASSO 1 – Primeiramente, conversei com o diretor e expliquei-lhe o projeto que foi muito bem aceito, 

apesar do comentário de que isso seria um desafio devido à proposta de uso da internet através de 

uma rede social. Depois de conseguir a autorização da escola, pedi ao diretor que marcasse uma 
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reunião com os pais para apresentar-lhes a proposta e obter a assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE), que é exigido pelo Comitê de Ética da UFJF e sem o qual não se pode fazer 

pesquisas que envolvam seres humanos ( O termo está anexado à dissertação).

 

PASSO 2 – Reunião com os pais, apresentação do projeto e assinatura do termo. A reunião ocorreu 

na escola, no turno da noite. Apresentei-lhes a proposta e seus objetivos e expliquei detalhadamente 

como seria o trabalho. O diretor e uma supervisora também estavam presentes nessa reunião. Os 

pais acharam a ideia inovadora, fizeram alguns questionamentos quanto ao uso da linguagem na 

internet e fora dela, perguntaram como eu trabalharia essa questão. No final da conversa, eles 

apoiaram, parabenizaram a minha iniciativa e assinaram o termo.

 

PASSO 3 - Apresentação do projeto aos alunos.

A apresentação do projeto aos alunos foi fragmentada em três momentos de interação, divididos ao 

longo de seis aulas.

 

1º MOMENTO

Este primeiro momento foi motivado pela leitura e discussão do poema “A escola”, de Paulo Freire, 

em uma roda de conversa.

 “A escola”, de Paulo Freire

 

Os objetivos dessa atividade foram: refletir sobre a escola e seu papel na vida do estudante, 

levando-o a pensar sobre o seu colégio: pontos positivos e negativos; possibilitar a integração e 

compartilhamento das ideias entre os alunos e a professora, a partir de um texto motivacional e 

fazer com que eles refletissem sobre o que é uma polêmica e quais fatos são polêmicos na escola, 

já que o projeto partiria de um tema escolar.

Antes da leitura do poema “A escola” trabalhei o seu título a partir das seguintes perguntas orais:

1 - O que é a escola?

Os alunos responderam que a escola é: lugar de aprender, onde se adquire conhecimento, lugar de  

conhecer outras pessoas, é uma prisão, ruim...

 

2 - Você se sente bem na escola? Por quê?

Os estudantes que disseram sim, justificaram suas respostas dizendo que gostam de ver os amigos, 

conversar, aprender, conhecer coisas. Os que disseram não, alegaram que se sentem presos, que não 

gostam de estudar.

 

3 - Cite o que é positivo e negativo na nossa escola?

Como pontos positivos os estudantes citaram: os colegas, alguns professores, as festas, as conversas, 

os projetos, a gincana, a Olimpíada. Como pontos negativos: o tempo do recreio que é pequeno, ter 

que copiar, escutar o professor falar, ficar muito tempo em uma sala.

4 - O que é polêmica? Vocês acham que na nossa escola há muitas polêmicas? Cite alguns 
temas que são polêmicos na nossa escola.

Segundo eles, polêmica é o que faz discutir, ter opiniões opostas e comentaram que na nossa escola 

há algumas polêmicas.

https://drive.google.com/open?id=1tSVlzvAvFSCxCENzg_CvmvOyn6Ft6214
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Registrei no quadro as respostas dessa pergunta final e pedi que uma aluna anotasse em uma folha 

os temas citados. Foram eles: bulling, a proibição de guloseimas na escola, uso do celular, as aulas 

de Educação Física ministradas em sala, uso do uniforme.

Segundo os PCN a leitura é um processo que exige do leitor um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seus conhecimentos sobre o autor, sobre o 

assunto. A partir dessa concepção de leitura falei brevemente sobre quem foi Paulo Freire e o que 

ele representou na educação do Brasil. Entreguei aos alunos o poema e o li.

Após a leitura do poema, dividi a sala em grupos de quatro e cinco alunos e pedi que discutissem 

e respondessem às perguntas abaixo. Logo após, as respostas dos alunos sumarizadas a seguir, 

foram compartilhadas entre os colegas dos diferentes grupos.

1 - O que é a escola para Paulo Freire?

Com o texto em mãos eles responderam que para o escritor a escola é um lugar bom, de fazer amigos, 

de aprender.

2 - Vocês concordam com as palavras ditas pelo autor no poema?

Ao responder a essa pergunta, alguns alunos disseram que concordavam com o autor do texto, pois  

gostam da escola, dos amigos, dos professores. Entretanto, outros disseram que a escola é ruim, uma 

prisão, no que discordaram da imagem passada pelo autor.

 

3 - O que o autor  quis dizer com a expressão “ilha cercada de todos os lados”?

Os alunos tiveram dificuldades ao expressar através da escrita e oralmente  a resposta dessa questão, 

que envolvia a compreensão de uma metáfora. Alguns disseram que ilha é solitária, mas que na escola 

há muitas pessoas, e que precisamos ser amigos de todos.

 

4 - Qual a estrofe do poema que mais chamou sua atenção? Por quê?

A maioria citou a segunda estrofe, alegando que ela fala sobre a escola de maneira real.

Após a análise e discussões sobre o texto de Paulo Freire, apresentei aos alunos o projeto. Alguns 

já sabiam, pois os pais já tinham comentado com eles: a reunião de apresentação aos pais já havia 

acontecido. Falei sobre o uso da tecnologia através de uma rede social e retomei os temas polêmicos, 

dizendo a eles que teríamos que escolher com o qual  trabalharíamos, em conjunto. Coloquei em 

votação os temas mais citados e que tinham sido registrados no quadro em momento anterior. O 

resultado da votação foi “A proibição de guloseimas na escola”.

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

 

A disposição das carteiras em círculo no momento da análise do poema, “Escola é”, foi importante e 

fez com que os estudantes ficassem mais atentos, pois permitiu uma visão mais ampla dos envolvidos 

na discussão, e reduziu o impacto da fala dos líderes, estabelecendo mais igualdade de fala, já  que a 

turma é muito falante e apresenta dificuldade em ouvir o outro. Assim, a participação dos alunos na 

conversa foi muito boa, já que até os mais tímidos se manifestaram.

A maioria dos estudantes demonstrou interesse em participar do projeto, fizeram perguntas de como 

seria, ficaram ansiosos para saber mais detalhes, entretanto seis alunos demonstraram desinteresse 

em participar.
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A atividade serviu também para que eu, como professora e pesquisadora, identificasse a importância 

de refletir e trabalhar sobre a escuta ativa, já que os estudantes  falavam alto sobre o assunto, todos 

ao mesmo tempo.  Muitas vezes precisei chamar a atenção para que cedessem o turno de fala e 

ouvissem o colega. Isso demonstrou um desafio, mostrando a necessidade de uma instrução sobre os 

modos de convencer o outro: discutir não é falar alto.

 

2º MOMENTO

A segunda atividade desta primeira etapa foi um questionário diagnóstico em que os alunos foram 

convidados a responderem em sala. Os objetivos da aplicação do questionário  foram: conhecer 

o contato dos estudantes com a internet, identificar redes sociais da  preferência  dos discentes e 

comprovar a possibilidade do uso da internet no projeto através de uma rede social.

Vinte e oito alunos responderam ao questionário.

Seguem as perguntas e breves comentários sobre os resultados obtidos:

 

1 - Você tem celular?

Dos vinte e oito alunos que responderam, somente quatro disseram não possuir o aparelho. Isso 

indicava que o uso do celular não seria um impeditivo para o processo, já que um aluno poderia até 

mesmo emprestar seu aparelho ao colega que não o possuía, se houvesse necessidade.

2 - Você tem o hábito de utilizar o celular?

Vinte e cinco alunos disseram utilizar o aparelho, três disseram não usá-lo. Mais uma vez a disseminação 

da cultura de uso do celular fica patente.

 

3 - Para que você mais utiliza o celular? Marque pelo menos duas respostas.

As respostas foram variadas. Somente dois alunos disseram utilizar o celular para fazer ligações; a 

grande maioria utiliza para acesso a internet, para conversas no Whatsapp e para entrar no Facebook.

 

4 - Você tem internet em casa?

Somente dois alunos disseram não possuir internet em casa, os demais disseram que tinham.

 

5 - Quais redes sociais você mais utiliza?

Eles citaram pela ordem de número de alunos utilizadores, Facebook, Whatsapp, Instagram.

 

6 - Local onde você tem maior acesso à internet?

A maioria acessa internet em casa. Outros disseram que acessam na escola e na lan house. Percebe-se 

que o acesso à internet é um ponto comum a todos.

 

7 - Você tem alguma dificuldade ao utilizar as redes sociais?

A pergunta deve-se ao domínio técnico da ferramenta e não ao uso social e isso foi explicado aos 

estudantes no momento da aplicação do questionário. Somente três dos 28 alunos disseram ter 

dificuldades.

 

8 - Quantas horas por dia você dedica à internet?

A maior parte dos estudantes disse que utiliza  a internet mais de 8 horas por dia.
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9 - Já utilizou redes sociais para estudar?

A maioria dos alunos disse nunca ter utilizado redes sociais para estudar. Isso demonstra que o projeto 

seria uma inovação para eles.

 

10 - O que geralmente posta nas redes sociais?

Os itens mais citados foram fotos suas e mensagens. Apesar de não ser o foco da pesquisa, essa 

questão foi pensada com o intuito de ser explorada no decorrer do trabalho, através de uma reflexão 

sobre os cuidados com as postagens.

11 - Você acredita que é possível o uso da tecnologia moderna (como celular, computadores 
e tablets) na sala de aula?

A maioria dos discentes veem a possibilidade de uso da tecnologia na sala de aula.

12 - Cite uma pesquisa que você fez recentemente na internet para a escola?

Os alunos informaram que recentemente a internet foi utilizada na escola para pesquisar o signifi-

cado de palavras, procurar textos, resenhas de livro, assistir vídeo de aula para fazer atividades de 

Matemática.

 

13 - Se a internet fosse utilizada na sala de aula, você acredita que as aulas seriam mais 
produtivas e os alunos  participariam mais?

Somente um aluno acredita que o interesse e participação dos colegas seriam os mesmos, os demais 

disseram que haveria mais interesse e participação. Isso indica mais uma vez o potencial de uso da 

rede como meio de atrair o interesse dos alunos (o que se confirmou ao longo da intervenção).

REFLEXÕES SOBRE O QUESTIONÁRIO

Os resultados obtidos através do questionário foram importantes para mim, pois foi possível conhecer 

o contato dos alunos com a internet, confirmar a viabilidade de seu uso no projeto e facilitar a escolha 

da rede social a ser utilizada.

Na aula seguinte, a partir dos resultados obtidos através do questionário, os alunos e eu escolhemos a 

rede social mais viável para o desenvolvimento do trabalho. Coloquei no quadro as redes sociais que 

eles mais utilizam (citadas no questionário) e os discentes escolheram através de votação, o Facebook. 

A escolha foi justificada devido ao maior contato com essa rede, já que quase todos tinham página no 

Facebook.

É importante ressaltar que todas as decisões do projeto foram tomadas em conjunto, professora e 

alunos. Essa foi uma estratégia que utilizei para desenvolver a argumentação, já que esse era o foco 

do trabalho de intervenção. Em todas as decisões, eles opinaram, justificaram suas escolhas e eu 

mediava. Meu papel como professora e mediadora era apresentar aos alunos as atividades, fazê-

los refletir e opinar sobre as ações, além de pensar sobre a viabilidade da opinião deles de maneira 

respeitosa e sempre que possível, acatando-a.

 

3º MOMENTO

Este momento foi de diagnóstico sobre o saber dos estudantes quanto ao argumentar. No ano 

de 2016, eu já havia sido professora dessa turma e já tinha notado a dificuldade dos discentes  

ao desenvolverem atividades de escrita que envolviam a habilidade de argumentação, por isso a 

turma foi escolhida. No entanto, precisava saber o que eles sabiam sobre o texto argumentativo, 

para partir das dificuldades. Miranda (2006) fala da importância do professor conhecer o saber do 

aluno, considerado por ela “Conhecimento velho”, para partir para o ensino do que ele não sabe, 

denominado “Conhecimento novo”. Portanto, os objetivos dessa atividade foram conhecer o que o 

aluno já dominava sobre argumentação e discutir o papel e a importância do argumentar em nossas 

vidas.
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Organizei a sala em grupos de quatro a cinco alunos (escolha livre), pedi que discutissem entre si 

as perguntas abaixo e anotassem as respostas. Seguem também as respostas dadas pelos grupos 

sumarizadas.

Após as questões respondidas pelos grupos, fizemos um círculo e cada grupo, através de um 

representante, compartilhava as respostas comigo e com os demais colegas. Abaixo segue a síntese 

das discussões.

1 - O que é argumentar?

As respostas deles foram curtas como: discutir, trocar opiniões.

 

2 - Em que situações de nossa vida argumentamos? Dê exemplos.

As respostas foram: “Argumentamos em situações na escola, conversa com uma pessoa de outra 

opinião, diálogos”. Não foi esclarecida por eles nenhuma situação específica como: convencer o pai a 

comprar uma roupa nova.

 

3 - Qualquer assunto pode gerar uma argumentação? Cite um assunto que poderia gerar 
opiniões divergentes e argumentação.

Todos disseram que qualquer assunto pode gerar argumentação, política foi o assunto mais citado 

como gerador de opiniões diferentes, além de educação e violência.

 

4 - Você acha importante trabalhar a argumentação na escola? Por quê?

Todos disseram sim e justificaram dizendo que a argumentação é importante na nossa vida.

5 - O que é um bom argumentador? Você se considera um bom argumentador?

Os alunos responderam que é aquele que defende uma ideia, outros disseram que é aquele que 

convence. A maioria disse ser um bom argumentador.

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

Percebi a dificuldade dos discentes ao se expressarem de maneira mais detalhada utilizando exemplos 

do cotidiano e justificando suas opiniões.

No momento que falavam, optei por ficar apenas ouvindo, para não inibi-los. Após as questões 

respondidas, li novamente as perguntas (já citadas acima) e fui comentando as respostas dos discentes 

e explicando para esclarecerem melhor sobre o assunto. Na questão 1, consultamos o dicionário 

Houaiss.

 

 2ª ETAPA – SEMEANDO - PROFESSORA E ALUNOS EM AÇÃO

  

As primeiras atividades desta segunda etapa foram de sensibilização e preparação para a primeira 

produção, a qual serviria de base para diagnosticar as dificuldades dos estudantes e no final do 

projeto, comprovar se o trabalho interventivo melhorou a habilidade de argumentar, através de 

uma comparação da primeira produção com a última. A análise dessa comparação se encontra na 

dissertação, em anexo a este caderno.

A seguir, foram executadas as primeiras atividades interventivas através de oficinas e postagens no 

grupo do Facebook. A oficina é uma metodologia de trabalho que prevê a formação coletiva. Ela 

pressupõe momentos de interação e troca de saberes a partir de uma horizontalidade na construção 

do saber inacabado, promove uma dinâmica democrática, participativa e reflexiva que toma como 

fundamento do processo pedagógico a relação teoria-prática, sem enaltecer a figura do educador 

como única detentora dos conhecimentos (CANDAU, 1999).
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Atividade 1 - A ARGUMENTAÇÃO NO COTIDIANO

Pedi que procurassem, em jornais ou revistas, reportagens ou notícias que pudessem gerar polêmicas 

e as trouxessem na aula seguinte para serem compartilhadas com os colegas.

Os objetivos desta atividade foram: propiciar ao aluno reconhecer a argumentação presente em 

fatos ou temas do cotidiano através da mídia, constatar  que fatos podem gerar opiniões divergentes 

e ter contato com temas polêmicos.

Na aula seguinte, foi feita a apresentação das notícias ou das reportagens encontradas pelos 

estudantes. Fomos para a sala de vídeo da escola onde as cadeiras estavam dispostas em U. Cada 

estudante resumiu oralmente o texto que havia encontrado e explicou a escolha do mesmo como 

polêmico.

Alguns temas que os discentes levaram foram: mudanças das regras de aposentadoria, morte de 

estudantes por policiais, legalização da maconha, o caso de violência contra a mulher grávida que 

envolvia o cantor sertanejo Victor, a greve de trabalhadores, as manifestações ocorridas no Brasil 

contra a corrupção e as medidas governamentais.

Após a atividade de apresentação, fizemos um mural na sala com as reportagens, para que todos 

pudessem ter acesso à leitura delas.

 

Atividade 2 - O RESPEITO AO PRÓXIMO E A ARGUMENTAÇÃO

Esta atividade foi criada a partir de observações feitas pela professora durante atividades anteriores, 

já que os estudantes demonstraram nas aulas da primeira etapa, que foram baseadas na oralidade, 

dificuldades em escutar o colega - todos falavam ao mesmo tempo. Isso me incomodou, visto que 

ao argumentar é importante saber ouvir o que o outro tem a dizer, respeitar a opinião alheia, afinal, 

“argumentar é comunicar, dirigir-se ao outro, propor-lhe boas razões para ser convencido à partilha 

de uma opinião”(BRETON, 1999, p.64). 

Também é papel da escola ensinar o aluno a ouvir, já que somente escutando com atenção podemos 

aceitar ou deixar de aceitar o que o outro diz (ANTUNES, 2003).

Os objetivos desta atividade foram: fazer o aluno pensar e simular situações do dia a dia que envolvem 

desrespeito, vivenciando tais práticas sociais através de dramatizações para que eles se sentissem 

inseridos na situação; possibilitar o desenvolvimento do poder argumentativo através de debate 

oral para que pudessem refletir sobre a importância da escuta ativa como uma demonstração de 

respeito ao momento do outro falar.

A atividade foi dividida em cinco momentos e utilizei oito aulas para desenvolvê-la.

 

1º MOMENTO

Apresentei a proposta e os objetivos aos alunos. A seguir, dividi a turma em grupos de cinco 

componentes (escolha livre), para que eu pudesse através de um aluno monitor, acompanhar a 

conduta dos estudantes diante dos colegas e a rede de cooperação entre eles. Sugeri as seguintes 

situações citadas abaixo, que foram sorteadas entre os grupos, para direcionar a atividade e facilitar 

o trabalho dos alunos:

• Falta de respeito no trânsito;

• Falta de respeito na escola;

• Falta de respeito  em casa;

• Falta de respeito no cinema.

Pedi que cada grupo pensasse em uma situação que demonstre falta de respeito, contasse essa 

situação através da escrita e, a seguir, criasse duas perguntas polêmicas sobre o fato.
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2º MOMENTO

Num segundo momento expliquei aos estudantes que devolveria a eles os textos produzidos no 

trabalho em grupo anterior e que eles iriam transformar as situações produzidas em uma esquete. 

Perguntei se os alunos conheciam esse gênero (esquete). Anotei no quadro o que eles disseram 

e a seguir, apresentei-lhes um conceito do gênero. Para facilitar o entendimento dos alunos, 

assistimos ao vídeo modelar: Esquete sobre educação no trânsito 2 (https://www.youtube.com/

watch?v=8SszkJoUyCA).

O vídeo  apresenta uma cena de pessoas que morreram, porque foram imprudentes e não 

obedeceram as regras do trânsito, por isso perderam familiares, sonhos e a vida.

 

3º MOMENTO

Devolvi os textos com as situações criadas pelos alunos aos grupos e expliquei aos estudantes 

que eles teriam que transformar as situações em pequenas cenas de teatro, portanto teriam que 

identificar os personagens que fariam parte dessa cena e suas falas, pensar em um cenário, enfim, 

simular a situação. Durante a realização da atividade foi necessária uma atenção especial minha a 

cada grupo, orientando os alunos para a execução da tarefa.

 

4º MOMENTO

Em dia marcado, após ensaios realizados pelos estudantes em casa, eles apresentaram as esquetes. 

Um aluno gravou as apresentações para que depois elas pudessem ser vistas e analisadas pela 

turma.

 

5º MOMENTO

Levei os alunos para a sala de vídeo para assistirmos as esquetes produzidas por eles. Aproveitei a 

oportunidade para comentar alguns combinados para o bate papo como: levantar o dedo quando 

quisessem falar, com o intuito de que cada um tivesse seu momento de fala. 

Esclareci que não saber ouvir também é uma situação de desrespeito, mencionei a importância de 

dar voz ao colega numa argumentação, pois ninguém opina e debate sozinho.

Nesse momento, analisamos em conjunto as cenas e comentamos sobre elas. Após cada esquete, eu 

lia as perguntas que os grupos criaram a partir das situações produzidas  inicialmente (1º momento) 

e discutimos, num momento em que os alunos tiveram a oportunidade de opinar e argumentar.

As perguntas criadas pelos grupos e discutidas neste momento foram:

Respeito no trânsito

1 - O que você achou da atitude do motorista e dos pedestres?

2 - Se você fosse um dos pedestres teria a mesma atitude?

Respeito na escola

1 - Você acha que o professor teve uma atitude correta?

2 - Qual deve ser a atitude da escola perante o fato? Justifique.

Respeito em casa

1 - Você concorda com a atitude da mãe diante dos filhos? Justifique.

2 - O pai agiu correto?

 
Respeito no cinema

1 - O que você achou da atitude do jovem no cinema?

2 - As pessoas fizeram certo em chamar o segurança para resolver a situação?

https://www.youtube.com/watch?v=8SszkJoUyCA
https://www.youtube.com/watch?v=8SszkJoUyCA
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REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

 A atividade em grupo foi muito produtiva, porque os estudantes interagiram bastante. Ao caminhar 

entre os grupos, percebi que eles discutiam, argumentavam uns com os outros. Demonstraram interesse 

em criar os textos, pois me chamavam e perguntavam o tempo todo.

No 2º momento, quando apresentei a proposta da esquete, a maioria demonstrou contentamento em 

fazer a atividade e logo começou a decidir quem faria qual personagem. Dramatizar é uma atividade 

que os alunos gostam de fazer.

Na representação das esquetes fiquei satisfeita com o desempenho dos estudantes, pois até os mais 

tímidos quiseram participar e desempenharam bem o seu papel.

Ao assistirem aos vídeos, os estudantes ficaram felizes ao se verem como atores, alguns comentaram 

a cena de desrespeito.

O bate papo que foi motivado pelas questões foi muito produtivo, pois permitiu refletir com eles 

sobre a importância da escuta ativa. Outro ponto muito interessante foi a avaliação escrita feita pelos 

monitores dos grupos. Eles se sentiram motivados e souberam perceber se o grupo interagiu ou não, 

quem participou e quem ficou apático às atividades.

Apesar de muitos pontos positivos, houve algumas dificuldades. Alguns poucos alunos demonstraram 

apatia, não se manifestaram no grupo ou conversavam sobre outros assuntos. 

Atividade 3 – OPINAR E DECIDIR

Nesta atividade foi feita a escolha do nome do grupo fechado no Facebook e foram criadas e acordadas 

as regras para que ele funcionasse. Falei com os alunos sobre a criação do grupo e comentei que 

mandaria uma solicitação de amizade no Facebook para todos os estudantes. Àqueles que não 

tinham página, sugeri que utilizassem a página da mãe (já havia combinado isso com os pais na 

reunião de apresentação do projeto). Então pedi que sugerissem um nome para o grupo.

A participação na escolha do nome foi muito boa. Surgiram vários nomes, entre eles: Pac-Man da 

argumentação, Oficina 8º C, Oficina da argumentação, AEP- Argumentar é preciso. Propus uma  

votação e o nome escolhido pela maioria foi “AEP-Argumentar é preciso”.

A seguir pedi que sugerissem regras para o grupo funcionar em harmonia e obedecendo a seus 

propósitos. Os estudantes foram mencionando e eu fui escrevendo as sugestões no quadro, enquanto 

uma aluna monitora anotava as sugestões em uma folha. As regras criadas pelos alunos foram:

• Não comentar ou postar informações diferentes do proposto na atividade;

• Não postar correntes, nem imagens que não tenham a ver com o assunto;

•  Não ofender colegas;

•  Respeitar a opinião do outro;

•  Não postar palavrão.
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Atividade 4 - PRIMEIRA PRODUÇÃO

Os objetivos desta atividade foram: apresentar aos alunos informações sobre o tema escolhido  por 

eles (a proibição de guloseimas na escola); refletir e comentar sobre o tema; escolher um gênero 

do argumentar que melhor se adequaria ao projeto e produzir um texto inicial para diagnóstico das 

dificuldades dos estudantes na produção do texto argumentativo.

Levei os alunos para a sala de vídeo e passei, usando o datashow, uma reportagem concedida para 

TV Brasil, que foi ao ar no dia 25/11/2015, às 12:30, no programa Repórter DF, com o título: As 

guloseimas tão comuns nas cantinas das escolas estão com os dias contados.(https://www.youtube.

com/watch?v=b0yc4KuPnWc).

 

A seguir, discutimos o vídeo oralmente, direcionados pelas perguntas:

1 - Qual o assunto da reportagem?

2 - Quem são as pessoas que são entrevistadas na reportagem?

3 - As opiniões dos entrevistados são semelhantes ou discordantes?

4 - Quais as justificativas para a proibição?

5 - E você, o que acha desse assunto?

Apresentei aos estudantes a proposta de produção de um texto, para que eles pudessem expor 

a opinião deles sobre o assunto da reportagem através da escrita. Comentei a importância de 

pensarmos em um gênero textual que pudesse atender a essa proposta. Coloquei no quadro as 

perguntas:

1 - O que vou escrever?

2 - Para quem vou escrever?

3 - Qual será o objetivo de meu texto?

Juntos, os alunos foram respondendo as questões e uma aluna sugeriu a carta, já que iriam escrever 

para a redação do programa Repórter DF. Sem a minha interferência, cada um produziu seu texto 

de acordo com seus conhecimentos sobre o gênero.

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

A participação da turma nas discussões sobre o vídeo foi muito boa, pois a interação entre os envolvidos 

foi bem colaborativa, já que um aluno lembrava de uma informação, outro lembrava de outra e 

somavam as ideias num momento de cooperação.

Percebi que quando o aluno se interessa pela atividade e se sente ouvido pelo professor e colegas é 

muito criativo e isso pode ajudar muito no processo de aprendizagem.

Quanto às produções, observei que a maioria  tinha uma boa noção quanto ao gênero carta e suas 

características, pois somente seis alunos, de uma turma de vinte e oito, não fizeram referência ao 

remetente no início, nem produziram uma carta. A maioria  dos estudantes contextualizou o problema, 

se referindo à reportagem e ao tema da mesma antes de opinar.

Quanto à escrita das cartas, após eu fazer a leitura do material, constatei o que já previa, a dificuldade 

dos estudantes em argumentar utilizando argumentos eficientes. Entre os problemas diagnosticados 

estão: a repetição de argumentos, já que os alunos apenas utilizavam outras palavras para dizer a 

mesma coisa; textos curtos, com menos de 10 linhas; opiniões imaturas, centradas em seus gostos; 

alguns alunos escreveram textos incoerentes e não deixaram clara a sua opinião; outros estudantes 

demonstraram pouco conhecimento sobre o assunto.

As informações obtidas através da leitura das produções contribuíram  para a construção das demais 

atividades de intervenção.

https://www.youtube.com/watch?v=b0yc4KuPnWc
https://www.youtube.com/watch?v=b0yc4KuPnWc
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OFICINAS E ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO

 

1ª OFICINA - INFORMAÇÃO VERSUS OPINIÃO

Nesta oficina os objetivos foram: apresentar aos alunos alguns conhecimentos sobre o assunto que 

iriam escrever (guloseimas); exercitar a leitura e interpretação de textos informativos; ensinar os alunos 

a reconhecer opiniões de diferentes pessoas sobre o assunto; trabalhar a escrita e interpretação a 

partir de textos de jornais.

Após a primeira produção constatei a importância de trabalhar o tema do projeto, porque os 

estudantes demonstraram pouco conhecimento sobre ele. Afinal, para produzir um bom texto, o 

escritor precisa “ter o que dizer” (ANTUNES, 2003, p. 45). Parti para a busca de textos que falavam 

sobre o assunto, pois “cabe à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam 

socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-los”(PCN,1997, p.26).

Levei para a sala o xerox da reportagem: “Alimentação saudável na mira das escolas e dos pais”, Ana 

Cássia Maturano.

(http://g1.globo.com/educacao/noticia/2010/04/opiniao-alimentacao-saudavel-na-mira-das-

escolas-e-dos-pais.html).

Iniciei a aula trabalhando o título da reportagem. Coloquei-o no quadro e perguntei aos alunos o 

significado de “mira”. Eles disseram: “se voltar para alguma coisa, estar no alvo, estar na mira. A 

seguir, comentei sobre a fonte e a autora. Entreguei o xerox do texto, pedi uma leitura silenciosa 

dele e logo depois fiz a leitura.

Em seguida, pedi que respondessem às questões abaixo em duplas:

1 - De acordo com o texto, quais atitudes da sociedade têm colaborado para que crianças 
tenham hábitos  saudáveis de alimentação?

2 - Que atitudes induzem ao consumo de alimentos  sem qualidade nutricional?

3 - Qual o ponto de vista defendido no texto sobre o consumo de alimentação não saudável, 
mas prazerosa?

4 - Que soluções o texto dá aos pais e a escola  na solução do problema do consumo 
exagerado de guloseimas pelas crianças?

5 - Na pergunta: “Por que as pessoas continuam comendo comidas sem valor nutricional 
mesmo sabendo que fazem mal a saúde?, ” você concorda com a resposta dada pela autora?

As perguntas foram respondidas por escrito, pelas duplas. Durante o processo caminhei entre  as 

carteiras, sugeri algumas correções e fui ajudando quando necessário. Depois as respostas foram 

compartilhadas com todos.

Interação  via Facebook

 

A primeira atividade no Facebook teve como objetivos apresentar aos alunos o ambiente virtual que 

iriam opinar e argumentar; dar boas vindas aos estudantes no grupo e iniciar a interação; conhecer 

o conceito dos estudantes sobre “guloseimas” e as suas preferidas, para trabalhar em outra oficina 

os rótulos dos alimentos consumidos pelos adolescentes.

Postei um texto de boas vindas ao grupo “AEP-Argumentar é preciso”, a seguir  pedi  que  respon-

dessem à pergunta: Quais as guloseimas que vocês mais gostam de comer e por quê?

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2010/04/opiniao-alimentacao-saudavel-na-mira-das-escolas-e-dos-pais.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2010/04/opiniao-alimentacao-saudavel-na-mira-das-escolas-e-dos-pais.html
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Clique nas imagens para amplia-las e baixá-las

Prints das páginas inicial e da primeira postagem do grupo Enquanto os alunos interagiam no grupo várias outras atividades e oficinas eram feitas em sala de 

aula.

Nessa primeira interação, os estudantes ficaram empolgados com as postagens, bastou o primeiro 

estudante postar que os outros também quiseram responder e interagir. O resultado foi um conjunto 

bastante expressivo de material.

 

2ª OFICINA - REFLETIR E ARGUMENTAR

Os objetivos desta oficina foram: fazer os alunos refletirem sobre os alimentos consumidos e seus 

valores na saúde; possibilitar aos estudantes um contato com as vozes de especialistas no assunto 

para conhecerem diferentes opiniões; propiciar aos alunos a leitura e interpretação de diferentes 

textos, reconhecendo neles informações relevantes; levá-los a conhecer os males de determinados 

alimentos para que pudessem através das informações obtidas, criar argumentos e aguçar a 

curiosidade dos meninos para pesquisarem sobre o assunto.

Antes da leitura ( reportagem citada abaixo):

Coloquei o título da reportagem no quadro:”Saiba quais são os 10 piores alimentos para o corpo 

humano”, Camila Muniz, Jornal Extra, 15/09/2013, acesso em 19/04/2017. https://extra.globo.com/

noticias/saude-e-ciencia/saiba-quais-sao-os-10-piores-alimentos-para-corpo-humano-9960700.

html).

A seguir pedi que os alunos citassem os piores alimentos para o corpo humano na visão deles. As 

respostas foram: refrigerantes, balas, doces, salgados de festa, bombons, salgadinho Chips, macarrão, 

bolachas recheadas, Wafes, dentre outros.

https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/saiba-quais-sao-os-10-piores-alimentos-para-corpo-humano-9960700.html)%0d
https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/saiba-quais-sao-os-10-piores-alimentos-para-corpo-humano-9960700.html)%0d
https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/saiba-quais-sao-os-10-piores-alimentos-para-corpo-humano-9960700.html)%0d
https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/saiba-quais-sao-os-10-piores-alimentos-para-corpo-humano-9960700.html)%0d
https://drive.google.com/open?id=1F0Aj9dvzoFpEzCCbyw9tckWySCh_6fWg
https://drive.google.com/open?id=1umZpji8uakRr7pocEN8mcNReVyTzh3_d


20

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

Essa atividade foi interessante para mim e para o desenvolvimento da aula, porque consegui aguçar 

a curiosidade dos alunos para a leitura do texto e para o seu conteúdo, foi uma boa estratégia para 

atrair a atenção e participação dos estudantes na atividade proposta. Trabalhar o título antes da 

leitura é uma estratégia na qual “fazemos antecipações, levantamos hipóteses, que no decorrer da 

leitura, serão confirmadas ou rejeitadas” (KOCH e ELIAS, p.13, 2015). Isso contribui para a construção 

do sentido do texto.

A aula terminou e deixei para entregar o xerox da reportagem na próxima aula. Os meninos 

manifestaram descontentamento pelo término da mesma.

Na aula seguinte, a maioria dos alunos pesquisou na internet e levou respostas sobre os alimentos 

piores para a saúde, sem que eu tivesse pedido a pesquisa. Distribui os textos e dividi a turma em 

duplas.

O trabalho conjunto dos alunos, usado tantas vezes nessa intervenção, teve apoio teórico no conceito 

de andaime, apresentada por Vygotski (2002), segundo ele o conhecimento é adquirido a partir de 

uma ação partilhada, exigindo cooperação e troca de informações mútuas. Coloquei um aluno com 

mais dificuldade com outro com mais facilidade, para que um pudesse interagir, discutir as ideias do 

texto com o outro. Propus como discussão para as duplas as seguintes questões:

 

1 - A reportagem possui um tom formal ou informal? Justifique.

2 - As informações da reportagem foram baseadas em pesquisas? Explique através de 
pistas do texto.

3 - Segundo a reportagem, quais os 10 piores  alimentos para o corpo humano?

4 - De acordo com  a reportagem, quais as consequências da ingestão desses alimentos no 
organismo?

5 - Quais os especialistas que falam no texto? Por que a escolha desses profissionais?

6 - Que ingredientes, segundo a nutricionista  Michelle, tornam esses alimentos  tão ruins 
ao organismo?

7 - A reportagem trouxe alguma (s) informação (ões) desconhecida (s) para vocês? Se sim, 
qual (quais)?

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

Durante a atividade, eu caminhava entre as duplas e percebi que as informações do texto provocaram 

grande interesse aos estudantes, já que alguns ficaram surpresos e comentavam informações como: 

“Guaraná diet é pior que guaraná comum? Não sabia que sorvete fazia mal à saúde.”

Após as perguntas respondidas pelos alunos foi o momento de socialização das respostas escritas e 

discussões sobre o texto. Eu li uma parte da reportagem e pedi que 10 alunos lessem as informações 

sobre cada um dos diferentes alimentos piores para o corpo humano. A seguir, comentamos sobre 

a finalidade comunicativa do texto, sua estrutura, verificamos as principais informações, observamos 

a presença de outras vozes ( o que preparou os alunos para a observação posterior do argumento 

de autoridade) e discutimos as respostas dadas pelas duplas. Na questão 7, os alunos citaram como 

informações que desconheciam:

• Refrigerante diet ser pior que refrigerante comum;

• Conhecer os alimentos piores para a saúde e constatar que todos são ingeridos pelos alunos 

sem saberem;

• Sorvete estar entre os piores alimentos;

•  Não sabiam que pizza e cachorro quente  fazem  mal;
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•  Bacon ser um dos alimentos citados como piores;

•  As consequências da ingestão desses alimentos para o organismo.

 

Para finalizar perguntei aos discentes se as leituras dessa reportagem e da reportagem da aula 

anterior (1ª Oficina) os ajudariam a defender uma opinião contra ou a favor da proibição de guloseimas 

na escola. Pedi que justificassem suas respostas.

Todos os alunos responderam que as informações dos textos lidos os ajudariam a defender a opinião 

a favor da proibição da venda de guloseimas na escola. Eles argumentaram que as reportagens 

fizeram com que eles (alunos) refletissem sobre o que comem e os males dos alimentos para sua 

saúde. Disseram ainda que a fala de pessoas que entendem do assunto deu mais credibilidade às 

informações.

A seguir, pedi que citassem argumentos que eles poderiam utilizar a partir das informações das 

duas reportagens. Fui escrevendo, na lousa, os argumentos que citavam tais como:

• Algumas guloseimas são cancerígenas podendo causar colesterol alto, hipertensão arterial;

• Alguns alimentos possuem ingredientes ruins ao nosso organismo como: açúcar, gorduras, 

aditivos químicos e conservantes;

•  De acordo com a médica Valéria Schoffro, esses piores alimentos para a saúde não devem 

fazer parte do dia a dia.

3ª OFICINA - OS TIPOS DE ARGUMENTOS

O objetivo dessa oficina foi apresentar aos estudantes os tipos de argumentos. Foi utilizada a 

nomenclatura  do caderno do professor “Pontos de Vista”, da Olimpíada Brasileira de Língua 

Portuguesa. 

Depois dessa atividade aproveitei para introduzir alguns tipos de argumentos como: O argumento 

de autoridade, argumento de causa e consequência, argumento de princípio, argumento de 

exemplificação, argumento por evidência (as informações sobre os tipos de argumentos estão na 

dissertação anexada  a este caderno).

Expliquei cada tipo de argumento e aproveitei para exemplificá-los utilizando os argumentos citados 

pelos próprios alunos a partir das reportagens (colocados na lousa). Depois pedi que anotassem no 

caderno os tipos de argumentos e comentei que, futuramente, precisaríamos deles na produção 

final.

 

Interação via Facebook

 

No grupo do Facebook, apresentei aos alunos Bela Gil, filha do cantor Gilberto Gil, colunista, 

apresentadora do programa Bela Cozinha no GNT e apresentadora do Canal da Bela no Youtube, 

que prega pela alimentação saudável. A seguir, postei o vídeo, “Lancheira saudável: Ovo cozido, água 

de coco e chips de raízes | Bela Gil” (https://www.youtube.com/watch?v=3vKGEEsgfXE&index=8&

list=PLp3fF3jhMQV6hoer07RSxxC8k-t6bP_Wt), em que a apresentadora ensina a fazer um lanche 

saudável para que sua filha Flor leve para merendar na escola.

Após assistirem ao vídeo, os alunos foram convidados a opinar através da pergunta: O que você acha  

da merenda da Flor, filha de Bela Gil? Você levaria para a escola um lanche como o da Flor? Justifique.

https://www.youtube.com/watch?v=3vKGEEsgfXE&index=8&list=PLp3fF3jhMQV6hoer07RSxxC8k-t6bP_Wt
https://www.youtube.com/watch?v=3vKGEEsgfXE&index=8&list=PLp3fF3jhMQV6hoer07RSxxC8k-t6bP_Wt
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Print das respostas dos estudantes

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

As respostas dos alunos foram bem semelhantes entre si. Eles consideraram as receitas divulgadas 

pela apresentadora interessantes, mas a maioria disse que não levaria o lanche da Flor para a escola. 

As justificativas foram: não gostam dos ingredientes utilizados como a  batata doce, o inhame e outros. 

Citaram ainda o pouco tempo dos pais para produzirem tais alimentos.

Observei que utilizaram uma linguagem mais cuidadosa na escrita ao postarem suas respostas no 

grupo. Acredito que isso ocorreu devido à minha presença como integrante do mesmo e por saberem 

que se tratava de uma atividade para o projeto.

Todos leram as postagens dos colegas antes de escrever as suas, pois a maioria citou a fala do outro em 

seu texto, concordando ou discordando, uma ação possível devido ao uso da tecnologia e do espaço 

on-line, já que se os estudantes tivessem feito a atividade de escrita na folha, somente eu (professora) 

iria ler a resposta de cada aluno, não possibilitando esse compartilhamento de opiniões.

 

4ª OFICINA – PESQUISAR PARA APRENDER

Os objetivos desta oficina foram: fazer  com que o aluno use a pesquisa e a tecnologia como fonte 

de aprendizagem; ensinar o estudante a buscar o conhecimento de maneira autônoma, sem que 

apenas receba informações através do professor e levá-lo a refletir sobre os ingredientes piores a 

nossa saúde.

Foi pedido como tarefa em aula anterior  que os estudantes pesquisassem em sites da internet ou 

livros, sobre  os piores ingredientes para nossa saúde e trouxessem as informações para a próxima 

aula. Afinal, segundo os PCN ( 1997, p.5) um dos objetivos do ensino fundamental é que os alunos 

sejam capazes de: “saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para 

adquirir e construir conhecimentos”. Pedi também que os estudantes trouxessem as embalagens 

das guloseimas consumidas por eles, citadas no grupo do Facebook.

Dividi a sala em grupos, observando como critérios de divisão os rótulos levados, para que não ficassem 

alunos com os rótulos repetidos no mesmo grupo e com o intuito de diversificar a interação entre Clique nas imagens para amplia-las e baixá-las

https://drive.google.com/open?id=154hcmtRgm-plNN8gfwdNDBE_cUQ6JcBA
https://drive.google.com/open?id=1GKR44bgOjeDeyyresTA-fbg9E7gDwFIs
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os estudantes. Pedi que cada grupo comentasse e compartilhasse as informações encontradas na 

pesquisa com os colegas e a seguir, analisasse os rótulos dos produtos consumidos, para identificar 

a presença ou não de tais ingredientes nos alimentos.

Distribui cartolinas e pincéis para cada grupo e pedi que, através de um cartaz, apresentasse os 

resultados obtidos. Os cartazes foram apresentados pelos grupos e a seguir, afixados no pátio da 

escola, de modo a ficarem disponíveis não só para os demais grupos, mas também para os demais 

alunos do colégio.

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

Cada grupo apresentou as informações de uma maneira diferente, uns colaram os rótulos no cartaz e 

abaixo os principais  ingredientes piores  que o alimento contém. Um grupo colocou o título “Embalagens 

embrulhadas” e dentro das embalagens um papel com os piores ingredientes contidos no alimento, 

outro grupo usou perguntas como: Vale a pena comer essas guloseimas? Acabaram criando uma 

propaganda contra o uso de tais alimentos.

Expliquei que a argumentação também está presente nas propagandas, já que o objetivo delas também 

é convencer. Disse aos alunos que eles utilizaram de persuasão em seus textos.

Durante todo o trabalho dos grupos eu monitorava: caminhando entre eles, observando, respondendo 

dúvidas e incentivando àqueles estudantes menos empolgados.

Cartaz produzido pelos estudantes com os rótulos e ingredientes dos produtos 

  

Cartazes afixados no pátio da escola

 

Clique nas imagens para amplia-las e baixá-las

https://drive.google.com/open?id=1G_PdJ-d8uxWcJGETQ9RvuU2nppu9-tYR
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Na aula seguinte, pedi que respondessem em dupla as questões abaixo e depois socializamos as 

respostas.

 

1 - A atividade de pesquisa e análise dos rótulos ajudarão vocês a defenderem uma opinião 
a favor ou contra o uso de guloseimas na escola? Justifiquem.

Todos responderam que a atividade possibilitaria defender uma opinião a favor da proibição da venda 

de guloseimas na escola, já que a pesquisa e a análise dos rótulos fizeram com que eles refletissem 

sobre os alimentos que consomem em seu dia a dia e que possuem ingredientes que podem causar 

doenças graves como o câncer.

 

2 - Que argumentos  poderão ser formulados a partir do que aprendemos na pesquisa e 
análise dos rótulos?

Os alunos  criaram vários argumentos utilizando as informações adquiridas. Eles versaram sobre temas 

tais como: alimentos como os salgadinhos da Elma Chips possuem muito sódio podendo provocar a 

hipertensão arterial, as balas possuem açúcar e se consumidas em excesso podem provocar cáries, 

dentre outros.

 

Os objetivos da atividade com as perguntas foram: mostrar aos estudantes a importância das 

informações adquiridas nas oficinas para a criação de argumentos; ajudá-los a formular argumentos 

persuasivos e relevantes baseados em pesquisas e conscientizá-los a defenderem uma opinião a 

favor da proibição das guloseimas na escola, já que  no começo do projeto (1ª produção) muitos 

estudantes, acredito que por desinformação sobre o assunto e imaturidade, eram contra a proibição.

 

Interação via Facebook

Os objetivos desta atividade foram: desenvolver a argumentação dos alunos a partir de fatos do 

cotidiano e incentivá-los a lerem a opinião do colega, interagindo e compartilhando suas opiniões.

Publiquei no grupo uma reportagem da Veja São Paulo, de Tatiane Rosset, com o título “Marmita 

saudável da filha de Bela Gil vira piada nas redes sociais” (https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/

marmita-saudavel-da-filha-de-bela-gil-vira-piada-nas-redes-sociais/#) e pedi que, após lerem o texto, 

os alunos opinassem  motivados pela pergunta:

O que você pensa sobre a atitude dos internautas de criticarem a merenda de Flor nas redes sociais?

 

 

Clique na imagem para amplia-la e baixá-la

https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/marmita-saudavel-da-filha-de-bela-gil-vira-piada-nas-redes-sociais/
https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/marmita-saudavel-da-filha-de-bela-gil-vira-piada-nas-redes-sociais/
https://drive.google.com/open?id=1QZjDpbcVf2DMACyzUuMKLXM13pDOTUnP
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Após as respostas dadas pelos alunos sobre a reportagem anterior, pedi em uma segunda postagem 

que os estudantes identificassem as críticas mais maliciosas e justificassem suas escolhas.

 

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

 

Os estudantes participaram das postagens com empolgação, todos opinaram discordando da atitude 

dos internautas de criticarem a merenda da Flor, filha da apresentadora Bela Gil. Ao argumentar 

utilizaram argumentos do senso comum, mas pertinentes como: ao invés de criticar deveriam também 

ensinar os filhos a terem hábitos saudáveis de alimentação, outros disseram que todos os pais deveriam 

prezar por uma alimentação saudável para os filhos , cada um come o que quer, também foi um 

argumento utilizado. Interessante comentar que todos leram os textos dos colegas antes de opinar, já 

que alguns postaram a expressão de concordância “ concordo com os meus colegas”, comprovando a 

leitura  e interagindo com a ideia do outro.

Ao escolherem  o comentário mais crítico, a maioria optou pela crítica “deve ser horrível ser filha 

da Bela Gil”, eles alegaram que a apresentadora só quer o bem da filha incentivando-a a alimentar 

saudavelmente, outros disseram que essa crítica poderia ofender a Bela sem necessidade, já que ela 

estava tendo uma atitude correta. Considerei os alunos maduros e sensatos em suas justificativas .

ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES - CONVERSANDO COM OUTRAS DISCIPLINAS

Quando comecei a desenvolver o projeto percebi que o assunto escolhido pelos alunos possibilitaria 

um trabalho interdisciplinar, já que se tratava de um assunto ligado ao tema transversal saúde. 

Então pedi ajuda aos colegas Fernanda Pereira, professora da disciplina Matemática e do professor 

Guilherme Silveira, de Ciências.

Esta aula foi a apresentação feita pelos alunos de um projeto ministrado pela professora Fernanda 

Pereira. Para trabalhar com a turma as noções de porcentagem, de estatísticas e de gráficos, ela 

realizou com os alunos, durante 12 dias, uma coleta do lixo da sala de aula do 8º ano C. Durante 

esse período eles recolheram: papéis de bala, embalagens de salgadinhos, refrigerantes e sucos 

artificiais, ou seja, embalagens de guloseimas levadas para merendar na escola.

Clique na imagem para amplia-la e baixá-la

https://drive.google.com/open?id=15eqWcrjKJY_qQFH4CGMWZ2FRKqW1W0vz
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Clique na imagem para amplia-la e baixá-la

Após o trabalho de coleta do lixo, os alunos, em uma aula de Matemática, contaram as embalagens, 

transformaram os números obtidos em porcentagens, gráficos e produziram cartazes com os 

resultados que foram afixados no pátio da escola, juntamente com as embalagens coletadas.

Antes de os cartazes serem afixados no pátio, os estudantes fizeram a apresentação deles em 

uma aula de Português. Aproveitei os dados obtidos na aula de Matemática para trabalhar com os 

estudantes o argumento por evidência.

No final das apresentações, fiz as perguntas escritas:

 

Alunos separando as embalagens de guloseimas encontradas na lixeira da sala. 

1 - Tais dados nos ajudariam a defender a opinião a favor ou contra as guloseimas na 
escola?

2 - Que argumentos poderíamos formular a partir dos dados obtidos no projeto?

O intuito de tais perguntas foi explicar aos estudantes em que sentido o projeto de Matemática 

poderia ser utilizado em nosso projeto de escrita do texto argumentativo.

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

O trabalho desenvolvido junto com a professora de Matemática foi muito importante para o ensino 

dos tipos de argumentos. Os alunos conseguiram entender no final o motivo de estarem trabalhando 

o mesmo assunto em duas disciplinas diferentes, já que no início ficaram curiosos, queriam saber 

onde o trabalho com a Matemática poderia encaixar em nosso projeto.

Os dados obtidos através do projeto de Matemática fizeram os estudantes refletirem sobre os gastos 

com guloseimas e a quantidade consumida.

Percebi que os alunos já estavam argumentando com mais eficiência na fala e na escrita através do 

Facebook também, pois utilizavam as informações adquiridas em sala quando iam justificar a opinião 

deles  no grupo.

Os conhecimentos adquiridos e todo o processo influenciaram também nas ações dos estudantes, já 

que segundo Breton (1999) a argumentação é um ato que visa  a modificar o contexto de recepção, 

ou seja, a opinião do auditório. Isso implica em consequências sobre o que se pensava anteriormente, 

antes de conhecer outra opinião.

Percebi pelas falas dos alunos em sala de aula, que já estavam mais conscientes sobre a alimentação 

que eles ingeriam, fazendo restrições a certos alimentos que antes consumiam em excesso. Tais 

atitudes e falas demonstraram que os conhecimentos adquiridos no projeto ajudaram os discentes 

a ampliarem seus pensamentos e suas opiniões sobre o assunto e a argumentarem sobre o mesmo, 

com eficiência e propriedade.

https://drive.google.com/open?id=1P6V9NolpvLwSeqavgzhazHX7p9ai6FJK
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Interação via Facebook

 

Pedi que os alunos opinassem e argumentassem, baseados nos conhecimentos adquiridos 

anteriormente nas oficinas, através da pergunta: Você acha que a escola pode intervir na alimentação 

dos estudantes? Justifique sua opinião.

O objetivo da atividade foi fazer com que os estudantes expusessem sua opinião sobre o assunto, para 

observar se haviam melhorado a argumentação e já utilizavam os tipos de argumentos trabalhados 

na sala de aula.

 

Print das respostas dos estudantes

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

Esta atividade foi muito interativa, uns responderam nas postagens dos outros, concordando e 

também discordando da opinião do colega. Observei que os alunos se mostraram mais conscientes 

ao opinarem sobre o papel da escola diante da lei que proíbe a venda de guloseimas no colégio, já 

que a maioria opinou considerando ser  papel da escola conscientizar o aluno sobre a alimentação 

saudável e oferecer uma merenda saudável aos estudantes.

Foi interessante notar que alguns alunos sugeriram ações de conscientização que a escola pode fazer, 

isso demonstrou interesse e participação no processo de aprendizagem.

Roda de conversa

Para concluir o projeto de Matemática e completar as informações, convidamos o dentista  Ronaldo 

Baumgratz para uma roda de conversa com os alunos, com o intuito de esclarecer sobre as 

consequências do consumo exagerado de guloseimas para a saúde bucal.

A roda de conversa foi bem esclarecedora. Ronaldo explicou que o consumo exagerado de guloseimas 

pode causar a curto prazo as cáries, que se não tratadas, poderão levar a consequências mais graves, 

como a perda dos dentes. Comentou que, na escola, o consumo de balas e outras guloseimas é ainda 

pior, já que não é possível fazer a higienização dos dentes logo após a ingestão desses alimentos. 

O dentista ilustrou sua fala com imagens e os alunos participaram com perguntas durante toda a 

exposição.

 

Roda de conversa

Esta atividade foi uma roda de conversa  com o Professor de Ciências, Guilherme Silveira. Eu já havia 

comentado com os alunos que o professor participaria do projeto, já que saúde é tema que faz 

parte da disciplina Ciências, portanto o discente poderia contribuir  com informações relevantes que 

depois  seriam transformadas em argumentos, inclusive de autoridade.
Clique nas imagens para amplia-las e baixá-las

https://drive.google.com/open?id=1QZjDpbcVf2DMACyzUuMKLXM13pDOTUnP
https://drive.google.com/open?id=1F7RLod1Y3ft44luJm9fq0ND2ve4fTNcf
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Em aula anterior, pedi que os meninos pensassem em perguntas que gostariam de fazer relacionadas 

à alimentação. Eles depositaram as questões em uma caixinha que entreguei ao professor para que 

ele  se preparasse e pudesse responder dúvidas de interesse dos estudantes.

A interação teve início com um vídeo motivacional: “Como o açúcar afeta nosso cérebro?”(https://

www.youtube.com/watch?v=Rw2BJREwebI)

A seguir o professor explicou sobre as informações apresentadas no vídeo, respondeu às perguntas 

feitas pelos alunos (colocadas na caixinha) e a partir de suas explicações, os estudantes fizeram 

várias outras perguntas no momento da conversa.

 

Roda de conversa com o professor Guilherme Silveira

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

Percebi um interesse dos alunos quanto ao tema, já que participaram e interagiram entre eles, com o 

professor e com o dentista. Um aproveitava a pergunta do colega para fazer outra.

A fala do professor Guilherme e do dentista Ronaldo trouxe várias informações desconhecidas e 

importantes para os alunos e também para mim, aumentando o repertório informativo deles sobre o 

assunto.

Guilherme e Ronaldo  falaram de alguns prejuízos do consumo de guloseimas no colégio e para o 

rendimento escolar reforçando a importância do estudo desse tema na escola.

 

Na aula seguinte as atividades anteriores, discutimos sobre as rodas de conversa com o professor 

Guilherme Silveira e com o dentista Ronaldo Baumgratz. Fizemos uma síntese sobre as informações 

mais relevantes que os discentes guardaram, sendo que alguns inclusive anotaram no caderno 

algumas falas (eu havia comentado com eles antes sobre a importância de registrar algumas 

informações).

 

Interação via Facebook

A seguir, no grupo do Facebook, pedi que opinassem através da proposta: a partir dos conhecimentos 

adquiridos, que argumentos utilizariam, caso precisassem convencer os colegas de outras classes  a 

evitarem o consumo exagerado de guloseimas?

 

Clique na imagem para amplia-la e baixá-la

https://www.youtube.com/watch?v=Rw2BJREwebI
https://www.youtube.com/watch?v=Rw2BJREwebI
https://drive.google.com/open?id=1JnwU5eHwinW9lerM4-b2zfOVoWNAGt2A
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Print da página com respostas

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

Nas postagens pude perceber que os alunos utilizaram os tipos de argumentos os quais foram 

trabalhados aos poucos no decorrer de todo o processo e contextualizados as atividades das oficinas.

Mencionaram as falas do Ronaldo e do Guilherme como argumentos de autoridade, outros alunos 

utilizaram informações das reportagens lidas e interpretadas em aulas  anteriores.

Observei que os discentes demonstraram mais consciência sobre o assunto, pois falavam com mais 

propriedade, mais conteúdo, utilizando uma argumentação mais persuasiva e convincente, baseada 

em pesquisas e não somente, no senso comum. Notei o uso de argumentos de autoridade, causa / 

consequência e contra argumentos.

Interação Via Facebook

Pedi que os alunos opinassem norteados pela proposta: “Após as rodas de conversa com o dentista 

Ronaldo Baumgratz, com o professor de Ciências, Guilherme Silveira, e as oficinas que já participaram 

em sala de aula, vocês adquiriram conhecimentos sobre o tema “Guloseimas e seus males para a 

saúde”. Vamos retomar a questão abaixo comentada pelo Prof. Guilherme:

Em sua opinião, a publicidade influencia no consumo de alimentação não saudável pelas crianças?

 

Clique nas imagens para amplia-las e baixá-las
Clique na imagem para amplia-la e baixá-la

https://drive.google.com/open?id=1rMFpsXyQl6xXGyfQOP1W2uzAN8vyWRrp
https://drive.google.com/open?id=1bmFigB40t8jHAW8gfpHXAugbk6q3rvry
https://drive.google.com/open?id=1cSz2VFM5OQw_sJvGnyG6AYiBn0bqokNB
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REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

 As postagens foram interativas, os alunos concordaram e discordaram da opinião dos colegas, todos 

opinaram defendendo que a publicidade influencia no consumo de alimentação não saudável pelas 

crianças e utilizaram argumentos consistentes, inclusive alguns repetiram discussões que tivemos em 

sala, quando analisamos os rótulos dos produtos em atividade anterior.

Alguns estudantes ilustraram sua opinião com imagens de produtos, inclusive algumas com brindes 

oferecidos em alimentos para crianças, isso demonstrou interesse dos alunos em pesquisar e utilizar 

alguns recursos e gêneros que a internet nos possibilita, tornando o texto mais persuasivo. Percebi a 

presença constante do argumento por exemplificação nas postagens.

 

5ª OFICINA – USO DOS OPERADORES ARGUMENTATIVOS

Os objetivos desta oficina foram: trabalhar os operadores argumentativos nos parágrafos produzidos 

pelos alunos na aula anterior, fazer com que os alunos reescrevessem os argumentos para melhor 

estruturá-los melhorando a coesão e coerência.

Reproduzi os argumentos produzidos pelos estudantes, no datashow, fomos lendo e os alunos 

coletivamente iam contribuindo fazendo alterações nos trechos, trocando a ordem das ideias, 

utilizando conectores adequados, substituindo palavras repetidas por pronomes ou sinônimas,  enfim, 

melhorando os parágrafos. Eu fui registrando na lousa os trechos reescritos. A seguir, apresentei 

aos alunos através da lousa, os conectores argumentativos e suas relações  com exemplos. 

 

Interação via Facebook

Após o bate papo e a roda de conversa com Guilherme Silveira e Ronaldo Baumgratz, os alunos foram 

convidados a opinarem sobre os dois eventos (se foram produtivos, acrescentaram conhecimentos).

 

 

6ª OFICINA – QUESTÃO, POSIÇÃO E ARGUMENTOS - ESCOLHENDO O GÊNERO

Os objetivos da oficina foram apresentar aos alunos a situação comunicativa de escrita de um gênero 

através de questionamentos dos elementos:  gênero a ser produzido,  propósito da escrita, leitor 

pretendido,  lugar  a ser divulgado; desenvolver  o protagonismo  e a capacidade de opinar dos 

estudantes. 

Nesta oficina foi feita a escolha do gênero argumentativo que seria produzido para finalizar o projeto. 

Clique na imagem para amplia-la e baixá-la

https://drive.google.com/open?id=1bTOufMbImqWxuv-Kc-P1s-exY4NL1-Qz
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Comentei com os discentes que todo o trabalho desenvolvido deveria culminar com uma atividade 

final que contemplasse a escrita de um gênero do argumentar, já que o objetivo do projeto era 

melhorar a argumentação deles, principalmente, através da escrita. Então questionei: que gênero 

poderia trabalhar a conscientização sobre o assunto e ao mesmo tempo eles pudessem opinar 

e argumentar utilizando os conhecimentos adquiridos durante as oficinas? Um aluno sugeriu a 

propaganda, outro a carta. Coloquei em votação e a maioria optou pela carta.

A segunda decisão a ser tomada seria: A quem escrever a carta?

Foram várias as sugestões: pais, estudantes, direção, comunidade escolar. Essa decisão também foi 

resolvida através de votação e a maioria escolheu a carta aos pais, já que, segundo eles, os pais que 

pagam as guloseimas, porque os filhos não possuem dinheiro.

A seguir teríamos que pensar como essa carta chegaria ao seu destinatário. Eu já havia pensado em 

publicá-la no jornal da cidade, mas queria ouvir a opinião dos alunos, já que durante todo o projeto 

eles participaram e ajudaram bastante para que o trabalho tivesse sucesso em suas ações.

Uma aluna sugeriu que eles mesmos, alunos da turma 8º C, fossem até as escolas do município 

de Lima Duarte e entregassem as cartas aos demais estudantes para que eles levassem aos pais, 

divulgando o projeto.

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

A troca de ideias com os estudantes foi muito produtiva. Eles se sentiram motivados, envolvidos com o 

projeto e aprenderam a importância de ouvir e respeitar a opinião alheia, acatar as decisões coletivas.

Através desses momentos de interação e tomadas de decisões percebi que juntos formamos redes 

de cooperação em prol do conhecimento, constatei o quanto os alunos têm a contribuir no processo 

de ensino-aprendizagem, já que eles possuem ótimas ideias que quando ouvidas pelo professor e 

somadas a mediação do docente podem gerar  grandes projetos.

Essa troca ajudou-me a sentir mais próxima dos estudantes, vendo-os como parceiros, cooperadores.

7ª OFICINA - CONHECENDO O GÊNERO CARTA ABERTA

Já que os alunos escreveriam uma carta aos pais, pensei no gênero carta aberta. Os objetivos desta 

oficina foram: identificar os conhecimentos dos estudantes sobre o gênero que seria produzido, 

apresentar aos discentes o gênero a partir de um texto modelar e mostrar as diferenças entre uma 

carta aberta e uma carta pessoal.

Iniciei a aula discutindo com os alunos sobre as questões:

1 - O que é uma carta aberta?

2 - Por que ela é assim denominada?

3 - O que é uma carta pessoal?

4 - Em que a carta aberta se difere de uma carta pessoal?

As questões foram discutidas oralmente. Eles demonstraram conhecimentos sobre o gênero carta 

como: referência ao destinatário, saudação final, remetente. Mas não sabiam distinguir a carta 

aberta da pessoal. Apresentei a eles o conceito de carta aberta e comentei que, pela escolha do 

destinatário e do objetivo da carta que produziriam a carta aberta seria a indicada para nossos 

propósitos. A seguir entreguei a eles o xerox do texto modelar: “Carta aberta  de artistas brasileiros 

sobre  a devastação da Amazônia” destinada aos brasileiros: (http://ecoviagem.uol.com.br/noticias/

ambiente/carta-aberta-de-artistas-brasileiros-sobre-a-devastacao-da-amazonia-6510.asp).

Dividi a turma em duplas e os alunos responderam as questões abaixo a partir da leitura do texto.

 

1 - Qual o tema motivador da carta?

2 - Que características o texto apresenta que o denomina carta ?

3 - Por que ela é uma carta aberta?
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4 - Qual a opinião defendida pelos remetentes?

5 - Cite dois argumentos utilizados por eles e classifique-os.

 Após as questões respondidas, as duplas compartilharam as respostas com os colegas através da 

leitura em voz alta.

 

8ª OFICINA - ESCRITA FINAL

O objetivo dessa oficina foi  fazer com que os estudantes produzissem um texto  do gênero carta 

aberta. 

Nesta oficina os estudantes produziram a carta aberta individualmente e sugeri que colocassem 

como destinatários os pais ou responsáveis aos cuidados dos filhos, visto que os alunos das escolas 

visitadas  na cidade é que seriam os portadores das cartas.

 

9ª OFICINA – REESCRITA - PRODUÇÃO COLETIVA

Os objetivos dessa oficina foram ensinar os alunos a selecionarem trechos de textos  utilizando-os na 

formação de parágrafos coesos e coerentes; utilizar corretamente os articuladores argumentativos 

na produção textual de uma carta coletiva. 

Após a produção individual, levei os textos  para casa, fiz a leitura, selecionei  algumas introduções, 

conclusões e argumentos,  tendo o cuidado de não repeti-los, já que alguns argumentos eram 

repetidos em outras palavras. Meu objetivo ao fazer tal seleção foi dar  aos  alunos opções modelares 

de estrutura a partir de seus próprios textos.

Considerei para a seleção dos trechos os critérios: escolha de palavras, melhor organização das 

ideias, coesão e coerência, persuasão ao argumentar, conclusões com sugestões para resolução do 

problema.

Coloquei os trechos coletados das produções individuais no datashow e apresentei aos alunos, para 

que juntos selecionassem, organizassem as ideias e criassem a carta coletiva.

 Introduções, argumentos e desfechos das cartas individuais

 

Os  alunos selecionaram as ideias que viriam primeiro, uniram as informações, usaram  os operadores 

argumentativos, escolheram os argumentos mais persuasivos, reformularam tais argumentos e eu 

ia escrevendo no quadro as informações escolhidas e juntos produzíamos a carta coletiva. Enquanto 

isso uma aluna monitora anotava a carta em uma folha.

Criamos o primeiro parágrafo, lemos, e os alunos faziam modificações. Em alguns momentos eu 

intervia, levando-os a reformular as ideias com perguntas como: será que essa palavra foi usada 

corretamente aqui? Como poderíamos retirar a repetição do trecho?

Depois os meninos escolheram os argumentos e a melhor ordem para colocá-los e a seguir, a 

conclusão.

Juntos fomos reescrevendo, melhorando e finalmente a carta coletiva foi produzida.

Carta Coletiva

 

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA

Gostaria de ressaltar que o uso do grupo no Facebook contribui muito com o desenvolvimento da escrita 

e argumentação dos alunos, pois os estudantes puderam dar opiniões e compartilhar as informações 

obtidas nas oficinas em sala de aula com os demais colegas, interagir comigo e entre eles.

A participação e o interesse dos alunos pelas atividades propostas no grupo AEP- argumentar é preciso 

foram surpreendentes para mim, já que nas atividades  diárias em sala, a maioria dos estudantes não 

https://drive.google.com/open?id=1vprhRs5_f6W1K_PyPkfFuC3LGYoYMprl
https://drive.google.com/open?id=1W8ALmlQU3GC5idUTEh5ZKjSC3IIjJ6co
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faz as tarefas propostas e no Facebook eles participaram.

Considerei o trabalho com essa ferramenta tão importante que mantive com o grupo ativo até o final 

do ano letivo, mesmo o projeto tendo findado, postando outras questões referentes às aulas.

A escrita dos alunos através do Facebook, facilitou também meu trabalho de correção das produções, 

já que é possível fazer o aluno refletir sobre seus textos através do bate papo privado, proporcionando 

ao discente uma satisfação e um retorno do texto produzido.

A escrita coletiva fluiu muito bem, visto que foi um momento que o aluno conseguiu perceber a estrutura 

textual; assumir o papel de leitor e escritor ao mesmo tempo, ao ler os parágrafos produzidos e 

reescrevê-los para melhorar o texto. 

A ajuda do outro num momento de cooperação em prol de um objetivo comum, a escrita da carta, 

também foi de aprendizado para os estudantes, pois eles mais uma vez foram capazes de ouvir a 

opinião do colega e acatá-la quando alteravam as partes do texto para melhorá-lo.

PÓS - INTERVENÇÃO

 

 3ª ETAPA - DIVULGANDO O TRABALHO E COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS

Nesta etapa foi feita a distribuição das cartas e divulgação do projeto nas escolas de Lima Duarte 

de Ensino Fundamental I e II, da rede municipal e estadual, além de sua divulgação no jornal do 

município, LD & CIA.

Os objetivos foram desenvolver a capacidade de uso da linguagem em evento de comunicação 

pública e tornar efetiva a função social do gênero produzido.

Os alunos cumpriram a tarefa de divulgar a produção final, levando aos destinatários a carta produzida 

por eles, que cumpriu, assim, sua função social, já que segundo ANTUNES (2003, p.63) “os textos dos 

alunos, exatamente porque são atos de linguagem, devem ter leitores, devem dirigir-se a um alguém 

concreto”.

DIVULGAÇÃO NAS ESCOLAS

Esta atividade foi dividida em dois momentos:

 

1º momento - Apresentei ao diretor a proposta e pedi-lhe que comunicasse aos diretores das 

escolas do município para que pudéssemos visitá-las.

Solicitei ainda que mandasse um pedido de autorização aos pais para que os estudantes da turma 

pudessem sair do colégio, no período de aula, para irmos às demais escolas.

O diretor de minha escola ligou para os diretores das escolas do município e pediu autorização para 

a visita. Quanto à autorização dos pais, ele a considerou desnecessária já que os alunos sairiam sob 

a minha responsabilidade e na minha companhia.

É importante ressaltar que Lima Duarte, cidade onde o projeto foi desenvolvido  é uma cidade 

pequena. Isso possibilitou a divulgação do projeto pelos próprios alunos e pela professora, já que a 

distância  entre uma escola e outra é curta, possibilitando o trajeto a pé.

 

2º momento - Dividi a turma em grupos de cinco alunos, para organizar a atividade e contar com 

a participação de todos os estudantes. Entreguei a eles as cartas e expliquei que ao chegarem à 

escola, cada grupo deveria entrar em uma sala, divulgar o projeto, entregar a carta aos estudantes 

e pedir que as entregassem aos pais.

Importante comentar que o discurso oral utilizado pelos alunos, nas escolas, na  divulgação do 

projeto e das cartas, foi produzido por eles. Afinal, é papel da escola ensinar o aluno a se expressar 

e comportar em diferentes contextos públicos ou privados (ANTUNES, 2003).
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Foto1 - Alunos divulgando o projeto

Foto 2 e 3 - Alunos entregando a carta coletiva aos estudantes para serem levadas aos pais

DIVULGAÇÃO DA CARTA NO JORNAL DA CIDADE, (LD & CIA).

A carta aberta produzida pelos alunos cumpriu seu papel de modo até além do esperado inicialmente, 

já que também foi divulgada no jornal da cidade (LD & CIA) tendo assim a chance de atingir um 

público maior de leitores, os moradores da cidade de Lima Duarte, que recebem esse jornal em suas 

casas e através do comércio local.

 

Jornal LD & CIA com a reportagem do projeto e a carta

 

Clique nas imagens para amplia-las e baixá-las Clique na imagem para amplia-la e baixá-la

https://drive.google.com/open?id=1VrlOCPnYE8sy4B-oLrvrdQSlvGWsvvV2
https://drive.google.com/open?id=1Oqr68JIF2qObgw9IKuj6LeXdin38rgzq
https://drive.google.com/open?id=16bM4kvTu2oUVPhpeM9nSj4_fH7mA9lsb
https://drive.google.com/open?id=1VNYGtuVmzaxbxoCMlXOpz8qsWWcEf7mw
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PIQUENIQUE DE COMIDAS SAUDÁVEIS

Para concluir e fechar com “chave de ouro” o projeto, ao terminar o trabalho fizemos um piquenique 

com comidas saudáveis.

Objetivos da atividade: aproximar professora e alunos num momento de confraternização, lazer,  

partilha e interação fora da sala de aula; mostrar que a alimentação saudável também pode ser 

gostosa incentivando os estudantes a mudarem seus hábitos alimentares.

 

Piquenique de confraternização e conclusão do projeto

CONCLUSÕES

“Nada do que foi será

De novo do jeito que já foi um dia

Tudo passa, tudo sempre passará...”

 (Lulu Santos e Nelson Motta)

 

O ingresso para o Mestrado Profissional em Letras trouxe para minha vida profissional a possibilidade 

de sair da rotina de professora de Língua Portuguesa e dirigir o meu olhar de modo crítico, para 

minha sala de aula. Tal atitude exigiu de mim muita coragem, força, persistência e transformação. 

Hoje, retomo os versos de Lulu Santos e Nelson Motta “Nada do que foi será/de novo do jeito que já 

foi um dia”, pois a experiência que vivi e os conhecimentos os quais adquiri mudaram meu “olhar” 

sobre minha prática e sobre meus alunos.

São vários os desafios enfrentados em uma sala de aula, mas considero o maior deles fazer com que 

o aprendizado tenha significado para o aprendiz. O percurso apresentado neste caderno pedagógico 

me permitiu conhecer e ressignificar meus caminhos como profissional e demonstrou que é possível 

ensinar de maneira significativa para o educando à medida que nós, professores, aprendemos a ouvir 

os sujeitos envolvidos nas práticas de construção do saber. Afinal, a aprendizagem é um processo 

de interação entre os indivíduos, aprendemos com o outro e através do outro (TOMASELO, 2003). 

Esse projeto de escrita me trouxe a clara ideia de que não somos seres prontos e definidos, estamos 

em constante aprendizagem.

Gostaria de finalizar este caderno pedagógico compartilhando com você (leitor(a)) minha satisfação, 

após o trabalho desenvolvido. Hoje, não sou mais a professora de ontem. Sinto-me mais apta a 

ser a autora de minha própria prática, capaz de enxergar a sala de aula como um laboratório de 

aprendizagem cooperativa.
Clique na imagem para amplia-la e baixá-la

https://drive.google.com/open?id=1ZqnePgvqwKkZt6V_1qpS0n0NFfbU1Jyi
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O trabalho de intervenção desenvolvido deixou-me motivada, pois consegui “semear e colher os 

frutos”. A pesquisa e todo material coletado possibilitou-me ver  o desenvolvimento dos alunos na 

habilidade de argumentar através da escrita, já que esse foi o objetivo maior do projeto interventivo 

e o resultado final superou minhas expectativas.

Foram vários os caminhos percorridos para que juntos chegássemos à melhoria da argumentação dos 

estudantes. Um deles foi o protagonismo discente. Passei a reconhecer o aluno como colaborador e 

capaz de aprender e ensinar,  dar voz ao aluno foi um grande ganho para o sucesso do projeto, pois 

os estudantes se sentiram mais capazes de expor suas opiniões, se perceberam parte do processo 

e também donos do projeto juntamente comigo (professora). Isso garantiu um maior interesse deles 

nas atividades desenvolvidas.

A escolha do tema “proibição de guloseimas na escola”, possibilitou uma conscientização sobre 

os hábitos alimentares dos estudantes e teve efeito sobre sua vida pessoal e sobre a de outros 

membros da comunidade como: familiares, alunos de outras escolas que receberam a carta e seus 

pais. Assim, constatamos  que houve um efeito de multiplicação das ideias para um bem comum, 

a saúde. Isso provou a necessidade de trabalhar com temas transversais, já que o assunto citado 

acima e escolhido pelos estudantes está dentro do tema saúde de interesse de todo cidadão.

A escolha da carta aberta se justificou plenamente, já que ela teve seu uso social efetivado com 

a distribuição para os pais dos alunos das escolas de Lima Duarte e a publicação no jornal LD & 

CIA, possibilitando sua leitura ao público interessado e escolhido. Assim, os alunos produziram o 

exemplar de um gênero textual que cumpriu seu papel social na comunidade .

No processo que culminou com a carta, os estudantes tiveram a oportunidade de ler e produzir 

diferentes gêneros textuais, tanto escolarizados como não escolarizados, orais e escritos como: cartaz, 

aula, reportagens, questionário, esquetes. As produções tiveram suas funções sociais cumpridas, já 

que o cartaz foi divulgado nas paredes da escola, as esquetes foram assistidas pelos alunos para 

debate ajudando a conscientizá-los.

Gostaria de destacar ainda o efeito positivo do trabalho interdisciplinar, através das participações 

dos professores, Guilherme Silveira e Fernanda Pereira, que foram fundamentais para informar aos 

alunos e a professora sobre o assunto. Juntos, unimos forças com o intuito de ensinar. Além dos 

profissionais da escola citados, tive o apoio do profissional de odontologia Ronaldo Baumgratz, pai 

de estudante da escola, que se dispôs a ajudar no processo, acrescentando mais informações e 

enriquecendo o projeto. Isso me possibilitou refletir sobre a importância de buscar parcerias para 

que a aprendizagem seja efetiva na escola.

O trabalho de interação realizado no grupo do Facebook foi de grande importância para o 

cumprimento do objetivo da intervenção, já que os alunos tiveram mais liberdade de se comunicarem. 

Os adolescentes interagiram entre si e com a professora, expuseram suas opiniões e se sentiram 

protagonistas na construção de novos conhecimentos. Quanto a esse ponto o ganho pode ser 

de todos,  pois mesmo os estudantes que não utilizaram argumentos mais consistentes tiveram a 

oportunidade de ler e comentar os argumentos dos colegas.

A adequação da linguagem à situação é outro ponto de destaque, pois os alunos aprenderam a 

adequar sua linguagem ao contexto comunicativo com bastante eficiência, usando a linguagem da 

internet no espaço virtual e não a transportando para a escrita do gênero carta aberta.

Portanto, acredito que esse trabalho com o texto argumentativo deve ser feito com alunos de séries 

anteriores para que possam chegar ao Ensino Médio argumentando com mais eficiência sobre a 

realidade que os cercam, exercendo melhor o papel de cidadão e transformando a sociedade.
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Depoimento da professora e dos professores envolvidos

 

Vídeos com o depoimento dos alunos
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