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RESUMO 

 

O processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira possui como objetivos 

primordiais permitir que o aluno seja habilitado a se comunicar fluentemente, além de 

permitir que compreenda o funcionamento da linguagem em qualquer contexto 

situacional em que estiver inserido. De modo geral, nas instituições de ensino particular, 

percebe-se que este preceito focaliza fundamentalmente o desenvolvimento da fluência 

oral, sendo a prática escrita deixada em segundo lugar (Elbow, 2004). Na tentativa de 

encontrar uma alternativa para tal situação, buscamos no ensino colaborativo um modo 

de ampliar o leque de opções disponíveis para o ensino de escrita em língua estrangeira. 

No ensino-aprendizagem de língua inglesa a produção escrita a partir de atividades 

colaborativas se torna importante na medida em que ao interagir, os aprendizes tornam 

realidade a prática da mediação com os colegas, permitindo um melhor resultado no 

aprendizado. Dentro da ótica do Ensino Colaborativo, podemos dar destaque a Elbow 

(2000), Figueiredo (2006), Grabe e Kaplan (1996) e Tinzmann (1990). Abordamos 

também o ensino de escrita em língua inglesa baseado nos gêneros textuais, trabalhados 

a partir de uma sequência didática (Schneuwly e Dolz, 2004). Realizamos oficinas de 

produção textual em língua inglesa na qual 8 (oito) alunos de nível pré-intermediário 

produziram os gêneros textuais linha do tempo, conto de fadas e diário de bordo  na 

referida língua; além disso, a coleta de dados foi efetivada por meio de questionário 

sociocultural conceitual aberto, diários reflexivos e fichas de auto-avaliação. O 

resultado aponta, mesmo que alguns dos textos produzidos tenham tido incongruências 

relativas à configuração do gênero, para o fato de os sujeitos participantes perceberem 

um aprimoramento de sua escrita em língua inglesa devido, principalmente, à 

colaboração entre os mesmos. 

Palavras-chave: Ensino de Língua Estrangeira – Produção Escrita – Escrita 

Colaborativa  



 

 

ABSTRACT 

 

The process of teaching and learning foreign languages has as primary 

objectives allow the student to communicate fluently and also allow them to understand 

how language works in any situational context. In general, in private education 

institutions, it is possible to see that the teaching/learning focus is primarily the 

development of the oral fluency, and the writing practice is left in second place (Elbow, 

2004). In an attempt to find an alternative to such a situation, we see the Collaborative 

Learning as a means to extend the range of options available for teaching writing in a 

foreign language. In TEFL written production coming from collaborative activities 

becomes important due to the fact that when interacting, learners make mediation real, 

leading their learning to better results. Within the perspective of Collaborative Learning, 

we emphasize the work of Elbow (2000), Figueiredo (2006), Grabe and Kaplan (1996) 

and Tinzmann (1990). We also deal with teaching of writing in English, worked in a 

didactic sequence (Schneuwly and Dolz, 2004). We conducted workshops for the 

production of texts in English in which 8 (eight) students from pre-intermediate level 

produced a timeline, a fairy tale and a log in that language. In addition, data collection 

was made through the use of an open sociocultural and conceptual questionnaire, 

reflexive logs and self-evaluation sheets.  The result shows, even though some of the 

texts produced have had inconsistencies regarding the configuration of genre, that the 

participating subjects perceived an improvement in their writing in English, mainly due 

to the collaboration among them.  

Keywords: Foreign Language Teaching – Writing – Collaborative Writing 
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INTRODUÇÃO: MATERIAIS À DISPOSIÇÃO 

 

  O processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira possui como objetivo 

primordial permitir que o aluno seja habilitado a se comunicar fluentemente e tenha um 

desempenho bem-sucedido em qualquer contexto situacional em que se encontre. A 

fluência, neste caso, seria a maneira pela qual o aluno se comunica na língua em 

questão, de modo que haja a compreensão satisfatória entre ele e seus interlocutores. De 

maneira geral, nas instituições de ensino particular, percebe-se que este preceito focaliza 

fundamentalmente o desenvolvimento da fluência oral, sendo a prática escrita deixada 

em segundo lugar. 

Para esta pesquisa, demos prioridade às condições de produção escrita e à 

produção escrita propriamente dita como objeto de análise. No entanto, no lugar de 

pensarmos a escrita polarizada com a oralidade, assim como se via nos estudos datados 

até meados dos anos 80 (vf. Marcuschi, 2007), tentamos percebê-la como integrada a 

todas as habilidades linguísticas. 

Algumas das questões que deram origem ao interesse pela temática da pesquisa 

realizada foram decorrentes da experiência e das minhas próprias dificuldades de 

elaboração de textos como aluna de escola e de curso particular de língua inglesa. Nas 

duas realidades alguns pontos ainda aparentemente sem resposta pairavam na minha 

cabeça de estudante, e só ficaram mais fortes ainda no curso de minha experiência como 

professora da referida língua. As questões seriam as seguintes: Por que a escrita quase 

nunca é efetivamente trabalhada em sala de aula? Quais os motivos de a escrita ser 

passada pelo professor para ser feita em casa? Como deveria ser feito um trabalho 

didático a partir da produção escrita, de modo que os alunos se sintam motivados a 

fazer textos em inglês? Além dessas perguntas que originam esta dissertação e que, 

talvez, suas respostas não estejam aqui, outro fato observado e ainda intuitivamente 

constatado em minha vida de professora foi o de que a escrita, a seção writing, em 

muitos dos livros didáticos é suprimida para que se dê prioridade a atividades de 

speaking, listening e reading. Quando o momento da escrita aparece – repito que na 

maioria dos livros didáticos, já que muitos estão sendo elaborados com uma concepção 

diversa da que descrevemos – ela consta no seguinte modelo repetitivo: há um texto 
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qualquer – geralmente um “e-mail”, “carta”, “blog” ou “chat” – ao qual o aluno deve 

“responder”, quase sempre seguindo o próprio modelo do texto que se encontra no livro, 

e entregar ao professor. No máximo os livros sugerem que o aluno converse sobre o que 

escreveu com um colega. Todas as palavras acima sempre colocadas entre aspas devido 

ao fato de que os textos, por exemplo, se tratam de adaptações de textos que poderiam 

realmente existir.  

Na maioria das escolas particulares de ensino de línguas pode-se verificar um 

discurso contraditório, que preceitua o ensino integrador de habilidades e cooperativo, 

mas que, na prática, não ocorre de fato, devido a motivos diversos como insistência pelo 

ensino tradicionalista por parte tanto dos professores quanto dos alunos; falta de 

espaço e carga horária insuficiente para o desenvolvimento de atividades 

diferenciadas; exigência de cumprimento total de conteúdos gramaticais; falta de 

investimento em uma formação mais ampla do professor. 

A esse respeito é importante ressaltar que, apesar de surgirem livros didáticos 

que privilegiem o trabalho em pares ou grupos para atividades orais, muitos docentes 

ainda preferem realizar o trabalho em sala de aula com exercícios gramaticais 

descontextualizados e artificiais, nos quais o aluno somente observa aspectos estruturais 

da língua. Em um contexto como o descrito acima, o professor de língua estrangeira não 

acredita ser possível “encontrar tempo” para trabalhar a escrita de forma extensiva em 

sala de aula, sem prejudicar o ensino dos conteúdos gramaticais que julga tão 

necessários para o aprendizado de uma língua. 

Na tentativa de encontrar uma alternativa para tal situação, buscamos no ensino 

colaborativo fundamentado em Vygotsky e também no interacionismo sociodiscursivo 

do grupo de Genebra, um modo de ampliar o leque de opções disponíveis para o ensino 

de escrita em língua estrangeira. A colaboração em sala de aula consiste numa proposta 

de ensino em que professor e alunos são participantes ativos do processo de 

aprendizagem; além disso, o conceito vygotskiano de mediação é fundamental para que 

a colaboração efetiva exista. Portanto, para o processo de ensino-aprendizagem de 

língua inglesa, foco desta dissertação, o ensino de produção escrita a partir de atividades 
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colaborativas
2
 torna-se importante na medida em que ao interagir, aprendizes e 

professores tornam realidade a prática da mediação com o grupo, permitindo um melhor 

resultado no aprendizado como um todo. 

Ao pensar sobre a escrita poder ser feita em colaboração, no momento de 

escrever esta dissertação, relembrei de um momento em particular de meu trajeto que 

foi o fato de ter aprendido a bordar com minha querida avó. Ao me ensinar os pontos, 

ela segurava em minha mão e as cores e o desenho do que havíamos planejado saiam 

com mais facilidade. Vygotsky já falava, então, sobre o papel fundamental da interação 

no aprendizado e sobre a mediação do conhecimento por indivíduos mais capazes. 

Somente após esta fase do aprendizado, com minha avó pacientemente bordando a 

trama a quatro mãos, junto comigo, é que consegui criar minhas próprias figuras no 

pano de ponto-cruz. Vygotsky não estava errado: é fato que para aprender mais rápido a 

criança precisa de alguém que a ensine. Mesmo que não seja o pai, a mãe, o professor e 

a avó (como no meu caso). O importante é ter alguém que já saiba sobre aquilo que 

quero aprender. Foi desta imagem que não sai de minha memória que posso dizer que o 

tema da pesquisa surgiu. 

Assim como o entrelace da trama e como o processo da arte de bordar 

(planejamento do desenho, preparo das linhas e agulhas, observação do desenho e o 

próprio ato de bordar, juntamente com as revisões dos pontos e correções dos deslizes 

cometidos), podemos pensar na escrita como um processo em que o texto nunca se 

encontra pronto até o momento de se colocar mente e mãos à obra.  

A palavra trama tem como um de seus significados, de acordo com o Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa (2001), estrutura de elementos que se cruzam e 

interligam como se formassem uma rede. Deste modo, temos a possibilidade de fazer 

uma ligação entre trama, bordado e escrita, pois, do mesmo modo em que a trama é uma 

rede constituída por elementos que se cruzam e interligam, o texto é formado por 

elementos históricos, sociais, culturais, ideológicos, discursivos que se cruzam e 

interligam no momento em que o indivíduo o realiza. Em toda sua obra, Bakhtin afirma 

                                                                    
2
 Tomamos como base para a elaboração das atividades colaborativas os conceitos de interação e 

mediação de Vygotsky e do agir geral e o agir de linguagem (Bronckart, 2007). Segundo este autor, “O 

agir geral é constituído de atividades coletivas que organizam as interações dos indivíduos com o meio 

ambiente” (Bronckart, 2007:169), já o agir de linguagem consiste na “atividade de linguagem em uso” 

(idem:170). 
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que o enunciado não é criado pelo indivíduo em si, mas é formado por toda uma rede de 

enunciados preexistentes a ele e ao seu tempo. 

Além disso, assim como o bordado de um tecido pode ser feito a várias mãos, 

por pessoas diferentes, com histórias diferentes, o texto tem a possibilidade de ser 

escrito por um grupo de pessoas com vivências diversas que, além de enriquecê-lo, 

possibilitam convivência e interação com as diferenças de uma maneira tolerante e 

contributiva para o processo de aprendizagem. 

Os principais objetivos desta pesquisa foram, além de permitir aos alunos de 

língua inglesa momentos de escrita e aprendizado em grupo (tão raros, pois geralmente 

no referido contexto de ensino os docentes propõem mais trabalhos em pares ou 

individuais), fazer com que eles, a partir das atividades propostas, se conscientizassem 

sobre o papel do outro em seu aprendizado; o seu próprio papel como mediador; o 

benefício de trabalhar com a diversidade. 

Visamos também a investigar – através de questionários, diários reflexivos, ficha 

de auto-avaliação e dos próprios textos escritos – as percepções que os alunos 

participantes tiveram das atividades de escrita colaborativa, de seu próprio 

desenvolvimento em relação à escrita em língua inglesa e de seu desempenho na 

referida língua como um todo após as oficinas oferecidas. Isto posto, o caráter das 

investigações desta dissertação é subjetivo, frente ao próprio objeto de análise (as 

percepções dos indivíduos sobre o seu próprio aprendizado). 

Esta dissertação foi dividida em duas partes. No Primeiro Momento, abordamos 

o tema por uma perspectiva que constitui o Trançado da trama: nossa metodologia de 

pesquisa e a fundamentação teórica que norteia o projeto. Esta parte é constituída por 4 

(quatro) capítulos: O modo de bordar, que caracteriza nossa metodologia de coleta e 

análise de dados; Refletindo o bordado, que traz um panorama dos estudos sobre a 

escrita no ensino de línguas; Observando o desenho, uma apresentação das mais 

recentes abordagens de ensino de língua estrangeira; e Preparando as linhas e agulhas, 

que é o momento em que entramos em mais detalhes sobre a concepção de Ensino 

Colaborativo e explicitamos a relevância do interacionismo sociodiscursivo na produção 

escrita em língua inglesa. 
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Nestes capítulos teóricos, demonstramos as contribuições das pesquisas de 

cunho positivista, cognitivista, sociointeracionista e as ligadas ao interacionismo 

sociodiscursivo na compreensão da escrita na sala de aula. Realizamos, inclusive, 

breves estudos fundamentados na teoria de linguagem e aprendizado de Lev 

Semenovich Vygotsky
3
 em que os conceitos de interação e mediação são importantes 

para a compreensão de Ensino Colaborativo. Some-se a isto a reflexão sobre a crença 

metodológica de Peter Elbow (2008) que pode ser facilmente adaptada para a realidade 

em que se encontra o professor de língua estrangeira, fossilizado pela ideia de que o 

ensino tradicional, baseado em exercícios gramaticais, seja o mais adequado para o 

aluno. 

Destacamos, em nossos estudos, autores como Koch (2006, 2008), Camps 

(2006) e Garcez (1998) para a construção do panorama sobre estudos da escrita citados 

acima; além de Kato (1995), Hayes e Flower (1980), Rojo (1992), Flower e Hayes 

(1994) e Matlin (2004) para o entendimento do paradigma teórico cognitivista de 

processamento da escrita. Já para a compreensão do quadro do interacionismo 

sociodiscursivo, vertente teórica também ligada à concepção de escrita desta 

dissertação, foi essencial o estudo de autores como Bronckart (1999), Schneuwly, Dolz 

e Noverraz (2004), além de Camps (2006), Dolz (2006), Lima (2006), entre outros. 

Dentro da ótica do Ensino Colaborativo, podemos dar destaque a Figueiredo 

(2006), Grabe e Kaplan (1996) e Tinzmann (1990). Este é o assunto do nosso quarto 

capítulo, que traz a discussão de como a concepção de escrita é vista pelo paradigma 

tradicional e como ela pode ser modificada com a inserção da mediação elaborada por 

Vygotsky – interpretada, reelaborada e adaptada por tantos outros pesquisadores – e 

pelo ensino de escrita em língua inglesa baseado nos gêneros textuais, trabalhados a 

partir de uma sequência didática (Schneuwly e Dolz, 2004). 

O Segundo Momento desta dissertação é caracterizado pela parte prática da 

pesquisa, ou seja, pela descrição das oficinas de produção textual colaborativa e pela 

análise das percepções dos alunos participantes, dos textos escritos em grupos e do 

modo como os alunos realizaram a avaliação de seu próprio desempenho. 

                                                                    
3
 Apesar de existir variadas grafias (Vigotski, Vigotskii, Vygotsky), optamos por grafar o nome 

do autor deste modo (Vygotsky) ao longo de toda a dissertação. 



20 

 

No início de cada capítulo desta dissertação, o leitor encontrará trechos de um 

conto chamado O menino e ilustrações em lápis de cor e aquarela sobre papel, todos 

criados pela professora-pesquisadora. O intuito principal é, além de proporcionar uma 

“quebra” da formalidade característica do texto acadêmico, abordar o caminho 

percorrido na feitura de um bordado (ou na escrita de um texto). O personagem do conto 

é um menino: representação do indivíduo que possui o desejo de elaborar um projeto de 

bordado, e que se depara com o desafio de fazer do seu projeto imaginário algo possível 

e concreto. A tentativa neste conto é de fazer o leitor sentir os percalços pelos quais 

corre um bordador-escrevente que borda-escreve seu projeto mental e faz sua própria 

história neste ato. Sabemos também que meninos (nós mesmos) nada podem fazer a sós. 

Com relação às ilustrações, por serem de caráter abstrato, o leitor pode relacioná-las ao 

conto como a representação do bordado ou do menino, ou até mesmo da própria história 

como um todo.  O conto inteiro e as ilustrações serão novamente colocados nos 

apêndices, com o objetivo de o leitor visualizar o “todo” textual e as experiências 

vividas – também de ordem subjetiva – em nosso estudo de caso. 

Todos os trechos do conto e todas as ilustrações foram elaboradas a partir do 

texto acadêmico da dissertação. Portanto, estão todos relacionados entre si e, se 

separados, não formariam o texto pretendido, assim como a trama, o bordado e a escrita 

são a ligação de elementos diversos que constituem uma rede.    
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PRIMEIRO MOMENTO 

O TRANÇADO DA TRAMA 

 

 

 

 

 

 

O MODO DE BORDAR 

A trama foi pensada. De início as partes do desenho, embaçadas pelos olhos 

de quem não vê, tomaram a forma do desespero. Mas o menino, possuindo os 

instrumentos certos em suas mãos, se enche de coragem e ergue sua vista cansada 

de uma vida cheia de percalços. Mãos que tecem. O curso do rio vai criando asas. O 

desenho é iniciado sem tantos planos.  

Vida e bordado. A trama é trançada e a linha corre nos veios do pano. Mas as 

mãos são que definem o traço 

 

 Julia Larré 
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1. O MODO DE BORDAR 

 

 

Optamos por iniciar nosso texto pelos procedimentos metodológicos da 

pesquisa, modificando um pouco a sequência mais “canônica” de textos acadêmicos, 

por ser originada de uma experiência didática e pelo fato de que, ao saber sobre os 

objetivos da pesquisa e sobre a maneira como ela foi feita, o leitor compreenderá 

melhor a construção desta dissertação. Vejamos, portanto, o modo como esta trama foi 

bordada. 

 

1.1. A maneira de costurar a trama – procedimentos metodológicos 

 

Esta pesquisa tem como principal objetivo a investigação do impacto da 

abordagem colaborativa no ensino de escrita dentro do contexto de sala de aula, 

utilizando-se da prática interacional em grupos, com a mediação não só do professor, 

como a de todos os indivíduos inseridos no contexto referido.   

Em geral, nas aulas de língua estrangeira, apesar de haver certo esforço dos 

professores, sabemos que quando nos referimos ao ensino de produção escrita, esta 

prática é rara. O trabalho com a escrita – no caso de nossa pesquisa, em língua inglesa – 

na própria sala de aula é deixado de lado para que se dê ênfase ao aprimoramento da 

fluência oral e à realização de atividades de compreensão oral e escrita:  

Our very conception of learning favors reading over writing because the 

concepts of learning and reading draw on the same root metaphor. Learning 

is input: taking things in, putting things inside us. People think of listening 

and reading-- not talking and writing--as the root activities in school.
4
 

(ELBOW, 2004:2) 

 

Assim, a produção textual é normalmente deixada como parte das tarefas de 

casa que o aluno deve apresentar ao professor.  

                                                                    
4
 Nossa primeira concepção sobre aprender favorece a leitura ao invés da escrita porque os 

conceitos sobre leitura e aprendizado se envolvem em uma mesma metáfora. Aprender é input: receber 

as coisas, colocá-las dentro de nós. As pessoas acham que ouvir e ler – não falar e escrever – são as 

atividades principais na escola.(Trad. da pesquisadora) 
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Os próprios alunos, inclusive, percebem a necessidade de maior atenção e 

prática desta habilidade em relação às outras. Observemos nos depoimentos dos alunos 

participantes das oficinas de produção textual colaborativa – que serão analisadas 

posteriormente – o levantamento desta questão. As respostas abaixo foram para a 

pergunta: “Qual a sua opinião sobre as atividades de produção escrita em sua 

escola?”: 

 

 

 

 

 

Observa-se, portanto, que as afirmações de Elbow (2004) foram constatadas 

pelas afirmações de alunos que vivenciam o cotidiano escolar e sentem a necessidade de 

produzir mais textos neste ambiente.  

Ao permitir que os aprendizes interajam colaborativamente para alcançar um 

objetivo traçado em conjunto, no caso a produção textual escrita em língua inglesa de 

um gênero proposto, podemos pensar que, além das diversas experiências, tanto de vida 

quanto cognitivas, as estratégias de aprendizagem e de produção de textos que cada um 

possui podem ser compartilhadas, ocasionando assim, uma aprendizagem mais rápida e 

efetiva.  

Para Moita-Lopes (2001), as pesquisas em Linguística Aplicada apresentam a 

utilização tanto de métodos positivistas quanto interpretativistas de investigação, 

permitindo que os trabalhos na área sejam enriquecidos com as duas perspectivas que 

são diversas, porém complementares. Nossas investigações concentram-se, em sua 

maioria, em aspectos de ordem subjetiva, portanto qualitativa. Contudo, não deixaremos 

de lado dados quantificáveis quando necessário. Desta maneira, as conclusões às quais 

pretendemos chegar em nossa pesquisa, decorrem, principalmente, da análise das 

observações apontadas pelos indivíduos inseridos no contexto de atividades de escrita 

em colaboração, da análise dos dados obtidos no questionário e nos diários reflexivos. 

Aluno PR: Em quantidade reduzida devido ao grande volume de assuntos a serem lidos e estudados. 

Aluna MC: As produções são feitas durante as provas e projetos, mas acredito que poderiam ser feitas mais. 

Aluna PS: Sinceramente, acredito que é uma das habilidades menos trabalhadas. 

Aluna SP: São repetitivas, pois as atividades propostas pouco estimulam realmente a escrita. São mais 

atividades que a questão já vem pronta e só cabe o aluno completar uma ou duas palavras, que são 

geralmente verbos. Quando ocorre a avaliação, exige do aluno um texto de xx caracteres.   
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Há, ainda, a análise dos textos elaborados neste contexto específico e da ficha de auto-

avaliação – também de ordem qualitativa – especialmente feita para esta experiência.  

Sobre a natureza da pesquisa de cunho qualitativo, Marcuschi (2001) aponta 

algumas de suas principais características: 

 preferência por dados qualitativos e contínuos; 

 preferência por dados naturais (situações naturais como fontes de 

dados primários); 

 preferência por analisar sentidos ao invés de comportamentos; 

 rejeição das ciências naturais como modelos; 

 preferência pela pesquisa indutiva geradora de hipóteses ao invés de 

testagens de hipóteses prévias.  

(MARCUSCHI, 2001:35) 

 

 

Ao analisar nossos dados, levamos em consideração algumas das características 

acima citadas pelo referido autor ao selecionar a melhor maneira de constituir o corpus 

desta pesquisa, como, por exemplo: a preferência por dados qualitativos e contínuos, 

coletados em um contexto de sala de aula e que nos levam a uma análise dos sentidos 

atribuídos à experiência didática vivenciada pelos alunos. Agimos dessa maneira ao 

invés de efetuar apenas a descrição de seus comportamentos. 

Descreveremos abaixo os dados que se referem aos sujeitos da pesquisa e aos 

instrumentos utilizados para a coleta destes dados, como: o questionário sociocultural e 

conceitual aberto, o diário reflexivo, as produções escritas dos alunos, a ficha de auto-

avaliação e as oficinas de produção textual colaborativa. 

 

1.2.  As mãos que bordam – os sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa envolveu a participação de 8 (oito) alunos jovens (entre 13 e 25 

anos de idade), de nível pré-intermediário, regularmente matriculados em uma escola de 

idiomas localizada no bairro da Madalena, no Recife. Pôde-se perceber que havia 

algumas diferenças em relação ao nível de produção escrita e oral entre estes alunos. 

Desta maneira, dos 8 (oito) participantes, 4 (quatro) poderiam ser posicionados 

efetivamente no nível pré-intermediário e os 4 (quatro) restantes situaram-se no nível 
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básico de aprendizagem de língua inglesa. Optamos em adotar este critério para a 

análise dos dados obtidos na aplicação dos instrumentos de coleta, dividindo os sujeitos 

do estudo em dois grupos: Grupo A – contendo os alunos que realmente pertenciam ao 

nível pré-intermediário – e o Grupo B – composto pelos outros alunos que estavam um 

pouco aquém no desempenho esperado para o nível da turma. 

O trabalho em sala de aula foi dividido em 4 (quatro) principais etapas. As 

primeiras delas constituídas pela produção de uma linha do tempo e de um conto de 

fadas e as duas últimas compostas pela leitura de um conto (short-short story) e a escrita 

de um diário de bordo fictício inspirado neste conto. Na primeira etapa todos os 8 (oito) 

sujeitos participaram. No entanto, a partir da segunda etapa, 1 (um) destes alunos não 

pôde continuar participando da pesquisa. O motivo alegado pelo mesmo foi a 

incompatibilidade do horário da oficina com o do trabalho. 

 

1.3. Instrumentos de coleta de dados: os materiais da costura 

 

1.3.1. Questionário sociocultural e conceitual aberto 

 

Antes do início do trabalho de análise das produções textuais escritas 

colaborativamente, foi elaborado e aplicado um questionário – composto por 15 

(quinze) perguntas abertas – para que os sujeitos da pesquisa o respondessem de 

maneira livre e discursiva.  

De acordo com Brewer (2000, p. 63), há duas possibilidades de aplicação de 

questionários para a obtenção de dados para a pesquisa científica: 

 

Some of these stimuli come in the form of „closed questions‟ that 

shape the response, in which respondents are asked merely to select from a 

set of mutually exclusive answers determined beforehand. (…) The stimulus 
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can also come in the form of „open questions‟ where the respondent has the 

latitude to respond freely.
5
 

 

Optamos pelo segundo tipo de questionário citado por Brewer (2000) ao invés 

de um questionário somente de múltipla escolha para evitar, pois, que as respostas 

fossem preestabelecidas pelo pesquisador, não comprometendo, desta maneira, a 

autenticidade das respostas do sujeito pesquisado.  

O único problema metodológico previsto foi a dificuldade em estabelecer dados 

quantitativos rigorosos. No entanto, optamos pela interpretação dos dados obtidos, já 

que estes terão o papel de esclarecedores sobre as percepções dos alunos relativas à 

produção escrita em geral, fundamentais para a análise dos dados da pesquisa. 

O questionário foi elaborado com o intuito de obter informações:  

 De caráter pessoal/profissional: formação, escolaridade, 

motivação para aprender língua inglesa, experiências anteriores, tempo 

de dedicação aos estudos de língua inglesa; 

 De caráter conceitual: como encaram o processo de 

produção escrita, quais as suas expectativas em relação ao aprendizado 

de língua estrangeira, qual a sua relação com a escrita em língua 

estrangeira, que objetivos pretendem com o aprendizado de língua 

inglesa, prioridade no aprendizado de língua inglesa e percepções 

pessoais de fatores concernentes ao aprendizado da escrita nessa língua. 

Na medida em que traçar um perfil sócio-econômico-cultural dos alunos não 

representa um dos principais objetivos da pesquisa, não serão apresentados dados 

minuciosos desta perspectiva. No entanto, alguns dados socioculturais foram levados 

em consideração na análise da produção dos aprendizes como: idade, formação 

acadêmica, instituição de ensino que frequenta e tempo dedicado ao aprendizado de 

língua inglesa. Estes dados são considerados relevantes, pois podem influenciar 

                                                                    
5
 Alguns destes estímulos vêm na forma de „perguntas fechadas‟ que moldam a resposta, nas 

quais os submetidos à pesquisa são meramente pedidos que selecionem as respostas de perguntas 

determinadas de antemão. (...) O estímulo também pode surgir na forma de „perguntas abertas‟ onde 

quem responde tem a possibilidade de responder livremente. (Trad. da pesquisadora) 
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diretamente os resultados relativos ao desempenho e à motivação que levam estes 

alunos a frequentar um curso particular de língua inglesa. 

 

1.3.2. Diário Reflexivo 

 

Após as atividades colaborativas de produção textual propostas em sala de 

aula, pediu-se que os alunos respondessem a um diário reflexivo composto por 3 (três) 

perguntas:  

a. What were the easiest and the most difficult activities in your opinion? 

Why? 

b. Was it easy to deal with your partners during the collaborative activities? 

Why/ Why not? 

c. What did you learn today that will be important for your future as an 

English student?
6
 

 

Compondo um total de 4 (quatro) diários reflexivos – cada um deles aplicado 

após o término de cada etapa principal das oficinas – os questionamentos realizados 

tinham como principal objetivo apreender a impressão que os sujeitos participantes 

tiveram do processo de escrita colaborativa, assim como sua avaliação pessoal do 

quanto as atividades aplicadas e as interações os haviam auxiliado na busca do 

aprimoramento do aprendizado da língua em questão. 

  

1.3.3. Produções escritas 

 

As produções textuais dos participantes das oficinas foram realizadas em 

grupos e deveriam seguir o conteúdo gramatical que foi a única exigência da escola em 

que foram ministradas (past tenses – past simple, past continuous –, present perfect e 

                                                                    
6
 a. Quais as atividades mais fáceis e mais difíceis em sua opinião? Por quê?;  

  b. Foi fácil lidar com seus colegas durante as atividades colaborativas? Por quê/ Por que 

não?;  

  c. O que você aprendeu hoje que será importante para seu futuro como um estudante de língua 

inglesa? 
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future forms – going to e will). A escola não exigiu que a professora-pesquisadora 

seguisse um determinado livro didático sugerido pela direção, proporcionando, assim, 

uma relativa
7
 liberdade para a criação das atividades das aulas. 

As produções escritas, resultantes das oficinas, foram 3 (três): uma linha do 

tempo – escrita individualmente –, um conto de fadas e um diário de bordo – ambos 

escritos colaborativamente, em grupos.  

 

 1.3.4. Ficha de auto-avaliação 

 

Ao final das oficinas, a professora-pesquisadora aplicou uma ficha de auto-

avaliação
8
 de ordem subjetiva – criada especialmente para a pesquisa – com o intuito de 

que os alunos realizassem uma reflexão sobre sua própria performance durante o curso. 

Composta por uma ilustração que contém situações diversas, as quais os alunos podem 

interpretar de modo livre, a atividade relacionada à ficha de auto-avaliação foi aplicada 

da seguinte maneira: os alunos deveriam circular um ou mais desenhos que 

representassem o estado de aprendizado em que se encontravam no início e ao final da 

oficina. Após circularem os desenhos que mais se adequavam à sua própria avaliação, 

os alunos deveriam escrever na ficha o motivo da escolha de tais desenhos.  

A ficha de auto-avaliação foi de significativa importância pelo fato de dar 

oportunidade aos alunos de exporem suas percepções sobre sua própria evolução no 

aprendizado e na prática escrita de textos em língua inglesa e de permitirem à 

professora-pesquisadora uma análise mais fidedigna do impacto das atividades de 

escrita colaborativa sobre os sujeitos da pesquisa. Portanto, houve o esforço da 

professora-pesquisadora para que não dissesse aos alunos como os desenhos deveriam 

ou não ser interpretados. Já é sabido que somente a escolha das figuras como opções 

para os alunos não é feita de maneira aleatória ou imparcial, mas a tentativa foi 

                                                                    
7
 O uso da palavra relativa se dá pelo fato de que nenhuma escolha de conteúdo ou habilidade a 

ser ensinada é realizada puramente pelo professor. Conteúdos escolares e habilidades linguísticas são 

noções predeterminadas não só pela escola, como pela sociedade como um todo. Sobre este assunto, ler 

Machado (2009). 
8
 Verificar Anexo 11 
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estabelecida para que a subjetividade advinda das afirmações dos alunos fosse 

ressaltada na pesquisa.  

 

1.3.5. Oficinas de produção textual colaborativa: momento de dar as mãos 

 

Realizadas em sala de aula, as oficinas foram para os alunos um meio de 

exercitar seus conhecimentos em língua inglesa de maneira criativa e colaborativa, além 

de desenvolver as capacidades de ação, linguísticas e discursivas dos gêneros textuais 

propostos. O projeto foi desenvolvido ao longo de 2 (duas) semanas de curso. Os 

encontros ocorreram diariamente, de segunda a quinta-feira, das 9:00 às 12:00h, no mês 

de outubro de 2009, compondo um total de 20 (vinte) horas-aula. 

O principal objetivo foi realizar a escrita colaborativa de, ao menos, um gênero 

textual do grupo do relatar e de um relativo ao grupo do narrar
9
 (vf. capítulo 3). Foi 

decidido pela professora-pesquisadora que, devido ao conteúdo linguístico programado 

pela escola – past tense e future forms – e a outros fatores que serão explicitados abaixo, 

os gêneros textuais a serem escritos seriam uma linha do tempo, um conto de fadas e 

um diário de bordo, todos pertencentes a um tema principal. 

Os critérios para a escolha dos gêneros trabalhados foram nesta ordem, após a 

escola ter estabelecido os conteúdos gramaticais a serem vistos (past and future 

tenses): 

1. Escolha temática: o tempo; 

2. Textos que fossem familiares aos alunos (na língua-mãe); 

3. Textos que se adequassem à zona de desenvolvimento real e proximal dos 

alunos de nível pré-intermediário em língua inglesa; 

4. Textos que os alunos pudessem trabalhar de maneira leve, criativa e diferente de 

como é feito na escola; 

                                                                    
9
 É importante frisar que a escolha do termo “gêneros narrativos” se deu pelo fato de que nossa 

fundamentação teórica para a formulação das oficinas de produção textual baseia-se em Dolz e 

Schneuwly (2004) e estes respectivos autores categorizam os gêneros narrativos como gêneros que têm 

como principal diferenciação dos outros a inserção da mímese aristotélica. 
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5. Textos em que experiências de vida dos alunos pudessem ser aproveitadas para 

sua construção. 

 

O tema tempo se relaciona em todos os três gêneros textuais contemplados. 

Vejamos uma relação macro que podemos perceber entre o tema e os gêneros 

escolhidos: na linha do tempo, o passado da vida de alguém (geralmente uma pessoa 

importante para a sociedade) é o assunto; no conto de fadas, o tempo é indefinido, pois 

o objetivo é permitir que pessoas de épocas diversas possam ler os textos e sempre 

sentirem que ele está adequado à sua própria era; e, por fim, o diário de bordo é um 

relato de acontecimentos do passado – o exercício para os alunos nesse momento foi 

desafiador, pois deveriam relatar situações de uma viagem que imaginassem ter feito, 

como se a tivessem vivido de fato. 

A principal expectativa era a de que, na conclusão do projeto, os alunos se 

mostrassem mais preparados e seguros para lidar satisfatoriamente com os colegas nos 

trabalhos colaborativos e para desenvolver sua habilidade de escrita em língua inglesa, 

tanto de uma linha do tempo, quanto de um conto de fadas e um diário de bordo. Os 

alunos deveriam, portanto, estar conscientes dos aspectos textuais pertencentes aos 

gêneros e do papel do trabalho colaborativo no aprimoramento da escrita dos gêneros 

textuais propostos. 

Convém mencionar que as oficinas de produção textual foram divididas em 

quatro partes principais. As primeiras delas foram compostas pela escrita de uma linha 

do tempo e de um conto de fadas. As duas últimas, pela leitura de um conto de ficção 

científica e escrita de um diário de bordo. 

É importante enfatizar que a proposta didática para ensino de produção escrita 

em língua inglesa que será descrita no Quadro 1 não deve ser considerada como um 

modelo estanque, mas como fonte inspiradora para o trabalho em sala de aula, podendo 

até ser utilizada como uma sequência de ensino de qualquer outra língua. A professora-

pesquisadora optou por textos narrativos como material de trabalho, mas estes poderiam 

ser substituídos por textos argumentativos, dissertativos, ou por qualquer outro tipo 

textual necessário para o trabalho em sala. Sabendo da impossibilidade de criar uma 

sequência de ensino perfeita, Machado (2009:138) nos diz que 
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(...) as próprias atividades efetivamente desenvolvidas poderão exigir 

um retorno ao modelo didático para modificá-lo no que for necessário, 

considerando-se, assim, que esse modelo jamais é definitivo, mas sim, 

que se encontra em um processo contínuo de transformação. 

 

Este plano teve como fonte inspiradora o artigo de Joaquim Dolz Como escrever 

um relato histórico? Elaboração de duas propostas didáticas e avaliação de seu 

impacto pedagógico no ensino fundamental (2006). Neste artigo o autor trabalha a 

aplicação de duas propostas didáticas por professores do ensino fundamental e a 

avaliação destas propostas pelos mesmos. 

Abaixo, apresentamos a proposta didática bastante generalizada, criada pela 

professora-pesquisadora para as oficinas de produção textual referidas anteriormente: 

 

Quadro 1 – Plano geral da proposta didática das oficinas 

 PLANO DA PROPOSTA DIDÁTICA DAS OFICINAS
10

 

1. 1. Comparar textos “não-narrativos” e “narrativos”. Definir as particularidades do texto 

narrativo: mecanismos de textualização; mecanismos de enunciação; e sequência narrativa e 

suas três fases principais: situação inicial – início; transformação – meio; e situação final – fim 

(vf. Bronckart, 1999). 

2. 2. Analisar as particularidades de um conto de fadas, de uma linha do tempo e um diário de 

bordo a partir de um pequeno número de textos autênticos – já que os gêneros escolhidos eram 

familiares aos alunos. 

3. 3. Atividades sobre os organizadores temporais típicos do gênero textual escolhido: procurar a 

origem temporal dos textos; observar e classificar os organizadores do gênero; completar ou 

substituir os organizadores de um texto; construir cadeias de organizadores temporais 

justificando a ordem.  

4. 4. Atividades sobre os tempos verbais na narração: observar os tempos verbais da parte 

narrativa e da parte dialogada de uma narração; completar um texto; transformar os tempos 

verbais de uma narração e verificar o que muda nos textos ao modificar o tempo verbal 

utilizado. 

                                                                    
10

 É importante ressaltar que todas as atividades realizadas foram de caráter colaborativo, tanto 

em pares como em grupos, mas que a escrita e revisão dos textos em si foram feitas exclusivamente em 

grupos. 
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5. 5. Adaptar um texto em que não predominem elementos narrativos em um narrativo e vice-versa 

(linha do tempo  conto de fadas; conto de ficção  diário de bordo), para que se verifiquem as 

mudanças estruturais e enunciativas. 

6. 6. Analisar os diferentes tipos de rupturas ocorridas nos textos transformados. 

7.  7. Atividades de revisão: elaborar coletivamente fichas de controle para facilitar a redação de 

cada gênero trabalhado. Estas fichas são como tópicos importantes a serem lembrados para 

quando os alunos precisarem escrever outros textos pertencentes ao mesmo gênero. 

8. 8. Revisar as versões finalizadas dos textos escritos pelos demais grupos. 

  

 

Foi de alta relevância na aplicação desta proposta o uso de diários reflexivos e 

da ficha de auto-avaliação elaborados especialmente para que os alunos acompanhassem 

seu próprio aprendizado e percebessem, ao final da sequência didática, o seu 

desenvolvimento na produção escrita em língua inglesa. Como afirma Dolz (2006),  

 

O bom desenvolvimento de uma proposta didática supõe uma avaliação 

contínua das aprendizagens em função de critérios claramente definidos. Os 

alunos conhecem e participam da formulação desses critérios. (DOLZ, 2006: 

90) 

 

Em um primeiro momento, a professora procurou avaliar o grau de 

conhecimento dos alunos em relação aos gêneros textuais de interesse da pesquisa. 

Interagindo em pares e em grupos, os alunos trocaram ideias, realizaram discussões e 

tiveram a oportunidade de expor seu conhecimento prévio. A professora mostrou 

gêneros textuais diversos (biografia, linha do tempo, reportagem, texto de um weblog
11

, 

conto) e pediu que os alunos dessem os nomes dos gêneros textuais que viam e que os 

separassem em duas categorias: os que eram narrativos e os não-narrativos
12

. Esta 

primeira parte da oficina foi fundamental, pois suscitou um grande debate entre toda a 

                                                                    
11

 Ainda de definição não consensual, um weblog ou blogue (em Português) em geral é um site 

na internet onde um usuário-escrevente ou vários deles registram cronologicamente suas experiências de 

vida, se comunicam com seus leitores, dentre outras várias atividades.  
12

 Nesta concepção bastante generalizadora, “gêneros não-narrativos” seriam todos aqueles que 

não possuem o fator da intriga, da verossimilhança, apontado por Dolz e Schneuwly (2004). A escolha 

desta terminologia foi de caráter puramente didático para o momento das oficinas. Não seria nosso 

objetivo nesta dissertação discutir a pertinência ou não das categorizações dos gêneros textuais. 
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turma sobre o que seria um gênero que narra e um que não possui esta característica. Ao 

final deste debate, os alunos concluíram que os diferentes gêneros textuais poderiam 

apresentar características tanto narrativas quanto não-narrativas ao mesmo tempo. Os 

alunos, que antes nunca haviam ouvido falar em gêneros textuais, chegaram à conclusão 

que os textos têm uma estruturação plástica (vf. Marcuschi, 2008) e que suas 

concepções de textos narrativos e não-narrativos (da maneira que haviam aprendido no 

Ensino Fundamental) eram muito simplistas. Depois, as palavras reality e fiction foram 

colocadas no quadro para que os aprendizes dessem suas definições para elas. Os alunos 

foram divididos em dois grupos para que cada um deles observasse em dicionários 

monolíngues as definições dadas para os vocábulos e verificassem se estas eram 

parecidas com as que tinham dito e qual dicionário definia melhor estas palavras.  

Após este primeiro momento, que visava à construção de uma familiaridade com 

os termos gêneros textuais, gêneros narrativos e não- narrativos (como os que relatam, 

os que argumentam, entre outros), os alunos foram envolvidos na leitura e produção de 

textos. Discutiu-se a função do aprimoramento da habilidade de escrita em língua 

inglesa e a proposta de escrita colaborativa.  

A primeira etapa foi da escrita de uma linha do tempo com fatos importantes das 

vidas dos alunos e os seus respectivos anos, levando em conta as inferências realizadas 

por eles, a partir da leitura de duas linhas do tempo (uma, online e a outra, adaptada em 

uma ficha de leitura) sobre a vida de um artista. Realizamos discussões sobre a função 

da linha do tempo e de seus aspectos discursivos e linguísticos, além da escrita 

individual deste gênero. No encontro subsequente, a professora ministrou uma aula 

sobre contos de fadas, com a leitura de um texto autêntico, na íntegra (The princess and 

the pea, de Hans Christian Andersen
13

) e de alguns livros infantis adaptados (Little Red 

Riding Hood, Three Little Pigs); posteriormente a professora-pesquisadora pediu que os 

alunos elencassem as principais características tanto estruturais quanto discursivas e 

funcionais deste gênero textual. Dentre as características elencadas pelos alunos, estas 

foram as principais: presença de eventos mágicos; os personagens apresentam funções 

bem determinadas que se complementam para formar o enredo; expressões formuladas 

pela tradição (Once upon a time/ they lived happily ever after); uso de linguagem 

                                                                    
13

 Disponível em: 

http://childhoodreading.com/Edmund_Dulac_and_Gus/Princess_and_the_Pea.html Acesso em: 3/10/2009 

http://childhoodreading.com/Edmund_Dulac_and_Gus/Princess_and_the_Pea.html
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simples e direta; tempo indeterminado, para que sejam lidos em qualquer época; uso de 

marcadores de sequência (When/ Then/ After that/ Finally), dentre outras.  

Após esta etapa, os alunos foram divididos em dois grupos e pediu-se que 

escolhessem a linha do tempo mais interessante escrita por um dos alunos integrantes do 

outro grupo. Então, eles deveriam criar um texto inspirado nos contos de fadas lidos – 

contendo todas as características funcionais, estruturais e discursivas discutidas – 

integrando ao texto os acontecimentos da linha do tempo do colega escolhido. Em 

seguida, os textos foram trocados para que os grupos os lessem e sugerissem 

modificações referentes à primeira produção escrita dos colegas. Agindo como leitores 

autênticos, os alunos verbalizaram e escreveram observações no texto do outro grupo. A 

professora-pesquisadora então orientou a turma para que analisassem os comentários 

dos colegas sobre seus textos e decidissem se deveriam modificá-los, seguindo as 

sugestões. 

Surgiu no próprio grupo o desejo de usar o conto de fadas escrito para uma 

apresentação oral em que objetos seriam levados para serem os personagens principais. 

A ideia foi adotada pelos alunos e houve, então, um momento de contação da história.  

Posteriormente, pediu-se que os alunos escrevessem as fichas de controle, que 

teriam o papel de “lembretes” sobre as características importantes dos gêneros textuais 

envolvidos na aula. Esta fase tinha como principal meta avaliar se os alunos haviam 

compreendido todos os aspectos textuais e discursivos dos gêneros trabalhados em sala.  

Na segunda etapa, foi proposta a escrita de um diário de bordo fictício. Este 

gênero textual foi feito após a leitura de um conto de ficção científica autêntico – In a 

thousand years –, também escrito por Hans Cristhian Andersen, e de diários de bordo 

igualmente autênticos. A escolha de um autor em comum para os contos de fadas e para 

o conto de ficção científica não foi aleatória. A professora-pesquisadora gostaria que os 

alunos vissem produções textuais diversas escritas por um mesmo indivíduo. Para a 

escrita do diário de bordo os alunos deveriam levar em consideração tanto a estrutura 

quanto os aspectos funcionais e discursivos discutidos previamente sobre tal gênero 

textual
14

. Fez-se então uso da mesma sequência realizada na primeira etapa de troca de 

                                                                    
14

 Mais à frente demonstraremos alguns dos aspectos estruturais e discursivos característicos de 

um diário de bordo.  
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textos entre os grupos e adoção ou não das sugestões realizadas pelos leitores de seus 

textos.  

Entraremos em detalhes sobre as oficinas, os textos produzidos e as impressões 

dos alunos quanto ao seu desempenho e às atividades propostas mais à frente, no 

momento de analisar os resultados da pesquisa. 

Vejamos, a seguir, a fundamentação teórica levada em consideração para esta 

pesquisa e quais as nossas concepções a serem consideradas no momento em que os 

dados coletados forem objetos de reflexão. 
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REFLETINDO O BORDADO 

Ele sabe que suas mãos dependem. Suas ideias se chocam com o que ele 

deseja. O seu choro latente reflete o desenho do rio que quer bordar. O pano parece 

não querer essas cores e sombras. 

Como saber que o que quero é o que penso? Como pensar em um bordado 

que mostre meu coração? Perguntas passeiam e não dão uma resposta certa. 

Ele sabe que o desenho nem sempre sai do jeito que queríamos que saísse. 

                          

 Julia Larré 



37 

 

 

2. A ESCRITA NO ENSINO DE LÍNGUAS – REFLETINDO SOBRE O 

BORDADO 

 

    Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas 

fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa 

suja na beira da lagoa ou riacho, torcem o pano, molham-no novamente, 

voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e trocem uma, duas vezes. 

    Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com 

a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e 

mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. 

    Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa 

lavada na corda ou no varal, para secar. A palavra não foi feita para 

enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer. 

 

 Graciliano Ramos 

 

Para uma melhor compreensão do que desejamos realizar durante a coleta e 

análise dos dados de nossa pesquisa sobre a colaboração na produção escrita em língua 

inglesa, é importante que façamos uma breve retrospectiva sobre os estudos teórico-

metodológicos existentes sobre a escrita e as mudanças de seu conceito no decorrer dos 

anos. Verificaremos, inclusive, as alterações que estes estudos realizaram nas propostas 

de ensino de língua. Este olhar para o passado significa um momento de reflexão sobre 

a maneira como a escrita já foi vista e como estas visões ainda influenciam na prática do 

ensino e na aprendizagem de escrita em língua estrangeira.  

 

2.1.  Pesquisas sobre a escrita: um desenho geral 

  

As pesquisas sobre a escrita possuem direcionamentos diferentes que puderam 

ser observados com o passar dos anos. É possível perceber que a maioria dos autores – 

Bezerra (2003), Coracini (1999), Brown (1994), Reinaldo (2003), dentre outros – 

destacam duas principais perspectivas de tratamento da produção de textos: a 

perspectiva do texto como produto e a do texto como processo. Garcez (1998) cita três 

principais vertentes teórico-metodológicas como as mais evidentes destas duas 
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perspectivas: a positivista/experimental; a cognitivista; e a sociointeracionista, sem nos 

esquecermos das pesquisas relacionadas ao Interacionismo Sociodiscursivo que 

eclodiram no Brasil a partir dos anos 90. Também sobre os conceitos-chave que 

caracterizam os estudos da escrita nos últimos anos, Camps (2006) elenca os enfoques 

teóricos e metodológicos que nortearam os estudos da escrita de maneira bastante 

resumida e didática. Traçaremos abaixo um breve panorama sobre o que cada um destes 

modelos representa como definição da escrita e, ao final, destacaremos o que podem 

trazer como contribuição para nossa compreensão atual do fenômeno. 

 

2.1.1. Modelos Tradicionais 

 

O primeiro destes modelos, o de caráter positivista, tem a visão do texto como 

um produto lógico da representação mental do autor. A este caberia explicitar suas 

ideias da maneira mais clara possível e ao leitor nada mais caberia do que captar 

passivamente as intenções do autor. Basta ao autor e ao leitor, portanto, o conhecimento 

do código linguístico para que seus objetivos sejam alcançados, “já que o texto, uma 

vez codificado, é totalmente explícito”. (KOCH, 2006, p. 16) 

Pensava-se que tudo o que fosse possível dizer oralmente seria, do mesmo 

modo, possível expressar pela escrita. Portanto, para este tipo de enfoque teórico, a 

atenção se voltava à produção de sentenças e, se um indivíduo demonstrasse alguma 

dificuldade na produção textual, esta se justificaria pela sua inabilidade em construir 

sentenças mais complexas.  

Pode-se perceber o grande impacto desta concepção tradicional, já que até nos 

dias atuais há afirmações sobre a escrita que revelam este caráter tradutório. Vejamos o 

que foi respondido pelos alunos participantes (com nomes e iniciais devidamente 

trocados) sobre a seguinte pergunta “O que você entende por escrever?”: 

 

 

 

Aluno PR: Escrever é o ato da utilização de signos linguísticos na prática da língua. 

Aluna MC: É transcrever a linguagem verbal. A escrita facilita na linguagem da fala também. 

Aluna SP: Transpor no “papel” ideias e pensamento de uma forma clara e objetiva. 

Aluna DM: Registrar, em palavras, uma ideia, um pensamento, algo que se passe pela mente. 
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Analisando brevemente o que os alunos dizem sobre seu conceito de escrita 

(transcrever, transpor, registrar ideias e pensamentos, utilização de signos linguísticos) 

é possível perceber a força que a noção positivista de linguagem ainda tem na formação 

dos alunos de língua, tanto materna quanto estrangeira. Trataremos deste assunto mais à 

frente, ao discutirmos algumas das questões mais relevantes desta pesquisa. 

Porém, sabemos que este primeiro set de pesquisas sobre a escrita teve um papel 

muito importante no universo da produção textual, permitindo um levantamento de 

questões diversas, tais como as que Garcez (1998:24) elenca: 

 

Problemas de diversas naturezas passam a ser postos em pauta: 

Como os redatores planejam? Como escrevem? Como revisam? Como a 

escola pode enfatizar o processo? Como o professor pode diagnosticar 

dificuldades? Como saber quais aspectos precisam ser alterados? O que é 

preciso saber sobre o processo da escrita? De que forma conhecimentos, tais 

como estrutura dos argumentos, afetam a produção? Os alunos podem 

transferir habilidades adquiridas na escola para as exigências da escrita no 

trabalho?  

 

 

Garcez (1998) nos revela que a característica principal da coleta de dados deste 

tipo de pesquisa é a comparação entre dois grupos de estudantes, um chamado de grupo 

experimental – submetido às experimentações propostas no método de investigação do 

pesquisador – e outro chamado de grupo controle – no qual continua sendo aplicado um 

método tradicional de ensino, sem quaisquer modificações no tratamento da escrita. O 

objetivo deste tipo de coleta de dados é verificar o quanto as estratégias de indução 

adotadas podem modificar a situação da pesquisa e que procedimentos foram realizados 

para que esta modificação ocorresse – como em um teste de laboratório. 

Anna Camps (2006) atesta a grande importância que as correntes teóricas 

advindas deste enfoque formalista tiveram (e ainda têm) no ensino da leitura e da 

escrita. Por fazer crer que o texto é objeto prioritário de atenção, as aulas baseadas em 

tal enfoque ensinam os alunos a perceberem de forma mecânica as relações que há entre 

os aspectos formais do texto e o seu tema, valorizando os aspectos internos do texto. 

Neste tipo de vertente teórica, o texto é percebido como mais explícito, correto e, 

portanto, mais valorizado que a enunciação oral, contendo um significado próprio. O 
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contexto e o leitor não são considerados como fundamentais na compreensão do 

significado que este texto possa transmitir. 

Em relação às implicações didáticas destes estudos, Camps (2006) considera que 

 

A contribuição fundamental para o ensino dos estudos textuais foi a de 

colocar em primeiro lugar uma visão global do texto como unidade e mostrar 

a dependência de seus elementos e dos recursos formais a essa globalidade. 

(CAMPS, 2006:18) 

 

No entanto, posteriormente, ao se perceber que, mais do que o entendimento 

global do texto, os alunos necessitavam progredir em suas habilidades de compreensão 

e produção, surgiu um interesse da pesquisa sobre os processos mentais que norteavam 

o acesso aos textos que liam ou produziam. Esse é o objetivo mais importante dos 

estudos de caráter cognitivo, como veremos adiante. 

 

2.1.2.  Modelos Cognitivos 

 

A escrita é uma tarefa que necessita de vários recursos cognitivos como atenção, 

memória, leitura, resolução de problemas, criatividade, raciocínio e tomada de decisões 

(vf. Kellogg, 1994, 1996 apud Matlin, 2004). Ela não ocorre como a fala, já que é 

preciso que seja aprendida de maneira formal e que seja praticada com um tipo de 

organização diverso do da linguagem falada.  

Além disso, como salienta Matlin (2004), apesar de ser uma tarefa que costuma 

ser solitária, a escrita faz parte de nossas vidas e de nossas ocupações com mais 

frequência do que se imagina, e, mesmo assim, é uma das atividades menos 

compreendidas, possuindo pesquisas relativamente limitadas sobre seu funcionamento. 

A autora afirma que existem mais pesquisas inspiradas na compreensão da escrita do 

que na sua produção: “A leitura inspira centenas de livros e artigos todos os anos, ao 

passo que a escrita inspira somente uma parte deles.” (MATLIN, 2004, p. 222) 
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Pôde-se verificar, desta forma, a multiplicação das pesquisas de cunho 

cognitivista, que vieram com a proposta de revelar os mecanismos mentais de quem 

produz os textos. Estes estudos trouxeram à noção de escrita uma contribuição 

fundamental, pois 

 

O modelo de redação em três estágios lineares e subsequentes – pré-

escrita (planejamento), escrita e reescrita -, até então aceito 

incondicionalmente, passou a ser colocado em dúvida pelos cognitivistas, 

pois se compreendeu que as atividades de produção têm caráter recursivo e 

incluem fatores como contexto da escrita, estímulo, pré-escrita, começo, 

elaboração textual, reformulação e edição. (GARCEZ, 1998:26) 

 

Com relação à elaboração textual em si, os pesquisadores cognitivistas, segundo 

Garcez (1998), entendem-na como uma tentativa de traduzir o que havia sido planejado 

na mente do autor. Esta preocupação em descobrir os caminhos da produção escrita 

trouxe para a pesquisa linguística outras formas de coleta de dados, como “entrevistas 

imediatamente posteriores ao ato de escrever, gravações de depoimentos em voz alta no 

decorrer do processo, questionários retrospectivos ou observação direta” (GARCEZ, 

1998:29). 

Koch (2006) nos explica que a pesquisa cognitivista parte da concepção de que o 

processamento cognitivo se dá pela análise das informações – todas ao mesmo tempo – 

armazenadas no Centro de Processamento de Dados (CPD), que é a mente humana, num 

paralelo com o funcionamento do computador. As representações da mente humana são 

constituídas por unidades de neurônios e isto possibilita o fato de o conhecimento ser 

processado sempre em paralelo, em outras palavras, on-line. As naturezas – semântica e 

episódica ou experimental -, as unidades cognitivas – conceitos – e unidades 

organizacionais complexas – modelos -, fazem parte da memória e contribuem para que 

esta memória seja estruturada com fins de armazenar dados e contribuir para a 

eficiência dos nossos processamentos cognitivos e linguísticos. 

O modelo cognitivo de escrita elaborado por Hayes e Flower (1980), que se 

tornou uma referência obrigatória àqueles que falassem do processo de produção 

textual, “ajudou a estabelecer o estudo dos procedimentos de produção escrita como 

uma linha de pesquisa importante e com bastante fundamentação teórica” (GARCEZ, 
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1998:25) e se caracteriza pela tentativa de extrapolar o modelo de estágios ou fases.  

Este último entendia o processo de escrita como uma sequência linear de fases 

que eram gradualmente desenvolvidas na escrita de um texto, ou seja, eram oferecidos 

aos aprendizes pautas e estratégias para que levassem a cabo de maneira correta 

subprocessos de planejamento, escrita e revisão (vf. CAMPS, 2006). O problema 

encontrado pelos autores sobre o modelo de estágios é a sua descrição baseada no 

produto final da escrita, e não a partir dos processos que a permeiam. 

Vejamos o modelo a que nos referimos (ao qual KATO, 1995: 87 faz menção): 

 

Figura 1 – Modelo cognitivo de escrita elaborado por Hayes e Flower (1980) 

 

 

O modelo de Hayes e Flower (1980) de processamento cognitivo em produção 

textual, exposto no gráfico acima, recebeu muitas críticas, pois, de acordo com Rojo 

(1992), apesar da tentativa dos autores de estabelecer parâmetros menos sequenciais, 

adicionando a noção de recursividade ao modelo, os processos de composição 

explicitados continuaram com um caráter linear e estruturado em fases ou estágios (pré-

escrita, escrita e reescrita). 

Kato (1986: 90-91) apud Rojo (1992), para atenuar esta linearidade do gráfico 

criado por Hayes e Flower (1980), elabora uma proposta de revisão e reelaboração do 

esquema: 
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(...) a autora [Kato, 1986] tende a encarar o processo como trifásico 

(processamento de ideias/processamento de texto/revisão): numa primeira 

fase (processamento de ideias), ocorrem a geração e a organização de ideias 

que se auto-afetam mutuamente, alimentadas pelas instruções de escrita e 

pela memória a longo prazo do escritor. O escrevente passa então à tradução 

para o texto escrito das ideias processadas e o texto produzido, até certo 

momento, alimenta processos de revisão (leitura e correção). (ROJO, 

1992:102) 
 

 

Observemos o modelo de Hayes e Flower reformulado por Kato (1995:91):          

 

Figura 2 – Modelo cognitivo de escrita de Hayes e Flower (1980) reelaborado por Kato (1995) 

            

 

A partir desta e de outras críticas sobre o esquema proposto por Hayes e Flower 

(1980), os autores reelaboram, em 1994, seu esquema teórico de processamento escrito, 

propondo uma esquematização que pudesse adquirir alguns dos conceitos sugeridos 

pelos seus críticos, incluindo a noção de problema retórico como propulsor do ato de 

escrever. O conceito foi adicionado ao modelo, pois excluiria a ideia de que o autor do 

texto somente realiza escolhas linguísticas de ordem sintática e lexical para a construção 

de seu texto. O problema retórico é, na realidade, como uma resposta à situação retórica 

em que se encontra o autor do texto; este autor, portanto, além de realizar escolhas 

sintático-lexicais, deve decidir como adequar o seu texto a toda a situação retórica – 

público-alvo, objetivo do texto, objetivo do próprio autor – em que se encontra. 

Além do problema retórico a ser resolvido, Flower e Hayes (1994:934) 
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constatam o drama do escrevente: integrar as múltiplas restrições de conhecimento, de 

planos, e de elaboração textual na produção dos enunciados desejados. Ou seja, o 

problema retórico é somente uma parte do complexo sistema em que consiste a 

elaboração do texto escrito. 

A noção de planejamento, encontrada no modelo sobre o qual estamos lidando, 

vem a ser uma representação interna do conhecimento do escrevente usada no ato de 

escrever. Esta representação mental não seria necessariamente constituída por palavras 

ou estruturas linguísticas, mas também por imagens, códigos, que o indivíduo guarda 

em sua memória de longo prazo. O fato de esta representação não ser exclusivamente 

armazenada de modo organizado, muitas vezes faz com que as ideias geradas para se 

escrever um texto surjam de modo fragmentado, desconectado e até mesmo sejam 

formadas por pensamentos contraditórios, “like the pieces of a poem that hasn‟t already 

yet taken shape” 
15

. (FLOWER e HAYES, 1994:935) 

Posteriormente, Hayes (2006) nos traz um modelo repensado para a 

compreensão dos processos cognitivos na escrita. Interligando fatores do contexto da 

tarefa com os fatores do indivíduo, ele demonstra que os dois devem estar conectados 

devido ao fato de que as atividades humanas são permeadas por estes universos: o social 

e o individual. O autor nos afirma que a escrita é um ato comunicativo que necessita de 

um contexto social e um instrumento; e que, além disso, a afetividade e a motivação 

estão presentes, pois a escrita é uma atividade intelectual que requer a presença da 

memória humana (afetiva e cognitiva). 

Enquanto o modelo de 1980 tinha como principal fator o planejamento, no de 

2006 outros processos são incluídos como resolução de problemas, tomada de decisão e 

inferência. Além disso, as maiores mudanças observadas são a atenção dada à memória 

de trabalho (que é central para a compreensão do modelo de escrita), a inclusão da 

dimensão espaço-temporal, a integração de afetividade e motivação com processos 

cognitivos e uma reorganização generalizada dos processos cognitivos que são 

envolvidos na produção escrita (vf. HAYES, 2006: 1426/1427). Novos modelos de 

planejamento e revisão são inseridos, trazendo, desta maneira, novas perspectivas para 

aquele modelo que foi o estopim para os estudos cognitivos da escrita nos anos 80.  

                                                                    
15

 “como partes de um poema que ainda não tomaram forma.” (Trad. da pesquisadora) 
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O paradigma teórico cognitivista contribuiu bastante para as pesquisas sobre a 

escrita no que diz respeito às ações mentais dos sujeitos, pois trouxe a noção de 

estratégias cognitivas e metacognitivas. Este último tipo de estratégia citada é a que se 

refere ao modo como o próprio autor conscientemente controla os planos que realiza 

para lograr seu objetivo principal de aprendizagem, no caso, a escrita. “O aspecto 

fundamental da metacognição é a consciência de que planos especiais são necessários 

para a atuação mental e a aprendizagem deliberadas”, como novamente nos fala Garcez 

(1998:33/34).  

No contexto escolar, o texto, a partir dos estudos cognitivistas, deixa de ser o 

objetivo de ensino e dá lugar à observação e estudo do processo: “A ênfase recaiu no 

ensino das estratégias de resolução de problemas de composição e na capacitação dos 

aprendizes para executar um controle adequado do processo de produção textual” 

(CAMPS, 2006:20). Outra contribuição importante é a de que a pesquisa cognitivista 

trouxe destaque aos contextos de produção no desenvolvimento da escrita. 

No entanto, mesmo havendo tantas pesquisas que contribuíram de tal forma para 

o aprofundamento sobre a escrita, Garcez nos revela a fragilidade deste paradigma 

teórico de cunho cognitivista, afirmando que tem como alguns aspectos negativos o 

privilégio do mundo físico – não fugindo, portanto, da visão do texto como produto 

final de análise –, além de não considerar os fatores humanos que são imprevisíveis, 

como procedimentos de decisão e bagagem histórico-cultural do indivíduo. 

A partir de críticas como estas, surgem estudos que complementam os modelos 

iniciais e se voltam para a construção conjunta de conhecimento, contribuindo para a 

visão de aprendizagem que se daria de modo participativo entre os envolvidos neste 

processo. 

 

2.1.3.  Modelo Sociointeracionista 

   

No quadro das teorias sociointeracionistas da linguagem, o processamento 

textual é entendido como atividade interacional de sujeitos sociais, tendo em vista a 

concretização de determinados objetivos.  
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As teorias advindas desta concepção de linguagem postulam a existência de um 

sujeito que planeja e organiza seu discurso na formulação do texto através de sua 

relação com o outro. Além disso, há uma complexa rede de fatores como o jogo de 

imagens, a especificidade da situação, os conhecimentos partilhados pelos sujeitos, suas 

expectativas e as normas socioculturais envolvidas na situação (cf. KOCH, 2008). 

Todos estes fatores têm como seu fim a construção textual e a produção de sentidos. 

As considerações sobre interação no processamento textual são levadas em conta 

nos estudos sociointeracionistas a partir do momento em que se volta a atenção para o 

papel do outro – o professor ou outro aluno – como verdadeiro colaborador na execução 

e no aperfeiçoamento do processo de escrita. Vê-se, então, que é necessário que o aluno 

esteja verdadeiramente envolvido nas tarefas propostas pela escola, percebendo o 

quanto pode aprender com os outros, além de ajudá-los a aprimorar seu processo de 

aprendizado: 

 

(...) o texto passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os 

interlocutores, como sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem 

e são construídos. Desta forma há lugar, no texto, para toda uma gama de 

implícitos, dos mais variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como 

pano de fundo, o contexto sociocognitivo dos participantes em ação.(...) O 

sentido de um texto é, portanto, construído na interação texto-sujeitos (ou 

texto-co-enunciadores) e não algo que preexista a essa interação.” (KOCH, 

2006, p. 17) 

 

Com o advento dos estudos de caráter comunicativo, viu-se que era bem mais 

produtivo quando os alunos tornavam-se criadores da língua, quando se viam como 

escritores autênticos de um gênero inserido em um contexto situacional igualmente 

autêntico.  

A interação entre todos os envolvidos em sala (alunos e professor) permite o 

compartilhamento das tarefas, trazendo para a sala de aula momentos envolventes em 

que os autores sentem que suas ideias são ouvidas e discutidas. Assim, os autores 

repensam seus textos e selecionam o que há de mais importante neles, objetivando 

configurar uma produção clara e equilibrada. Esta noção de interação em sala de aula dá 

início a um novo paradigma teórico-metodológico adotado nas pesquisas sobre a escrita: 



47 

 

 

(...) é pela via da reflexão das práticas interativas sobre a escrita no 

universo escolar que o paradigma cognitivista começa a ser superado, dando 

lugar às reflexões socioconstrutivistas e sociointeracionistas. (GARCEZ, 

1998: 42) 

 

Aprender a escrever requer um trabalho contínuo, um trabalho processual, e este 

processo deve acontecer tanto para a escrita na língua materna quanto para a escrita em 

língua estrangeira.  

Para Koch (2008), os escreventes, orientados por uma meta, lançam mão de 

todas as operações psicofisiológicas e psíquicas possíveis para que o outro compreenda 

o que ele quis expressar em seu texto. E o processamento textual, assim como qualquer 

outra atividade humana, envolve os seguintes aspectos: 

a. existência de uma necessidade/interesse; 

b. estabelecimento de uma finalidade; 

c. estabelecimento de um plano de atividade, formado por ações 

individuais; 

d. realização de operações específicas para cada ação, de conformidade 

com o plano prefixado; 

e. dependência constante da situação em que se leva a cabo a atividade, 

tanto para a planificação geral como para a realização das ações e a possível 

modificação do processo no decurso da atividade (troca das ações previstas 

por outras, de acordo com mudanças produzidas na situação). (KOCH, 2008: 

12) 

 

A tendência de pensar que todo o processamento textual ocorre advindo de uma 

meta prefixada e que todos os aspectos fundamentais relacionados acima são envolvidos 

neste processo é uma ideia já proferida pelos estudos cognitivistas. O que há de novo a 

partir da teoria sociointeracionista é que as operações e as ações tomadas pelo indivíduo 

são analisadas não mais pelo viés inteiramente ensimesmado, psicológico, da teoria 

cognitivista, mas pelo paradigma de que toda atividade verbal está inserida em um 

processo social. Isto leva a crer, portanto, que todas as atividades relacionadas à 

linguagem, inclusive os gêneros textuais, são determinadas pelos fatores sociais.  

Partindo do conceito de atividade, proveniente da psicologia vygotskiana, pode-

se perceber, então, que ela sempre tem um motivo – que talvez os agentes não se deem 
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conta dele –, manifestado no decorrer de seu desenvolvimento e transformado em seu 

processo (vf. CAMPS, 2006). Estas atividades podem ser consideradas do ponto de 

vista da interação social, já que nascem de necessidades do convívio entre as pessoas, 

dando sentido às ações individuais. Então, as ações são tomadas para que a atividade 

seja organizada e os problemas sejam resolvidos. 

Como uma forma de resumir alguns dos conceitos-chave caracterizadores dos 

estudos sobre a produção escrita no campo didático – mencionados acima –, Camps 

(2006) propõe um quadro que demonstra os focos de atenção prioritária de cada 

vertente, o conceito que elas têm de texto, de contexto, de significado e suas concepções 

de escritor e de leitor. Abaixo, reproduzimos o quadro – uma adaptação de Nystrand, 

Greene y Wiemelt (1993) apud Camps (2006: 15): 

 

Quadro 2 – Conceitos-chave dos estudos de produção escrita 

Conceitos-

chave 

Formalismo Construtivismo Socioconstrutivismo Escrever como 

atividade 

discursiva 

Focos de 

atenção 

prioritária 

O texto O processo  O contexto A atividade 

Conceito de 

texto  

Representação 

independente do 

significado; mais 
explícito que a 

enunciação oral. 

Tradução dos 

planos, objetivos, 

pensamentos do 
escritor. 

Conjunto de convenções 

discursivas 

Mediação semiótica 

(entre escritor e 

leitor, 
interlocutores, entre 

o social e o 

individual). 

Conceito de 

contexto 

Exterior ao texto. Situação retórica, 
adaptada como 

problema a ser 

resolvido. 

Comunidade discursiva. “Esferas da 
atividade humana” 

configuradas por 

dois tipos de 
discurso (gêneros). 

O 

significado 

Reside no texto. Reside nos 

processos 

interpretativos do 
leitor visto como 

construtor do 

significado. 

Reside nas normas da 

comunidade interpretativa. 

“É um fenômeno 

dinâmico que surge 

das diferentes 
vozes que se opõem 

e se respondem 

umas às outras.” 
(Nystrand, 1997) 

Concepção 

do escritor 

Transmissor de 

significado. 

Pessoa que resolve 

problemas retóricos. 

Membro socializado de 

uma comunidade 

discursivo-interpretativa. 

Participante em 

atividades humanas 

com sentido. 

Concepção 

do leitor 

Receptor de 

significado. 

Intérprete ativo e 

intencional. 
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Nosso próximo assunto se trata de uma corrente teórica não citada por Camps 

(2006) em seu quadro reproduzido acima, mas que consideramos de fundamental 

importância dentro dos estudos sobre a linguagem e, portanto, sobre a produção escrita: 

o interacionismo sociodiscursivo. A diferença desta corrente teórica em relação às 

mencionadas anteriormente é que ela tem como intenção fazer parte dos estudos não 

somente do funcionamento da linguagem, mas dos estudos das ciências do humano, 

portanto, de abrangência bem maior e ambiciosa que os modelos teóricos que constam 

no quadro de Anna Camps (2006). 

 

2.1.4. O Interacionismo Sociodiscursivo 

 

Vejamos agora a corrente teórica das Ciências Humanas proveniente dos estudos 

de um grupo de pesquisadores genebrinos, dentre eles Jean-Paul Bronckart, que tomam 

como base de suas investigações, além dos trabalhos de Marx e Spinoza, as obras de 

Vygotsky (vf. Machado, 2009).  

Para Bronckart (1999), as atividades, por serem da espécie humana, que é 

coletivamente organizada de maneira complexa e diversificada, estão relacionadas a um 

modo particular de comunicação: a linguagem. O fato de a linguagem ser uma das 

atividades humanas é determinante, portanto, da característica social das ações 

individuais reguladas pelo coletivo. Mesmo não fugindo do quadro epistemológico 

vygotskiano, o interacionismo sociodiscursivo procura, além de reexaminar o conjunto 

de propostas de Vygotsky, trazer algumas novas ideias sobre o funcionamento da 

linguagem e dos textos empíricos no desenvolvimento humano (vf. Bronckart, 2006). 

Devido ao fator social que engloba o desenvolvimento humano, de acordo com 

as concepções sociointeracionistas discursivas, Bronckart (2006) insere em seus 

procedimentos metodológicos de pesquisa a escola como principal mediadora entre os 

conhecimentos pré-construídos pela sociedade e os mecanismos de sua apropriação. A 

escola e os indivíduos que a constituem, possuem o papel fundamental na transposição 

do conhecimento proveniente da cultura para o indivíduo. Isto já não seria novidade se o 
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autor não houvesse considerado a linguagem como o “fluido” que permite que este 

mecanismo cultura-escola-indivíduo funcione com sucesso. 

Outros conceitos essenciais trazidos pelo interacionismo sociodiscursivo são os 

de agir geral e agir de linguagem, sobre os quais falamos anteriormente de maneira 

muito breve. Bronckart (2006) os define como duas maneiras de agir que constituem o 

agir comunicativo verbalizado que é específico do ser humano. Para o autor, o agir 

geral, como já expusemos, se trata de atividades coletivas que têm como papel 

fundamental organizar as interações do indivíduo com o meio ambiente. Já o agir de 

linguagem é a atividade de linguagem em pleno uso, ou seja, os textos, tanto orais 

quanto escritos. 

Estes conceitos do agir podem também ser observados e aplicados no ensino 

tanto de língua materna quanto no de língua estrangeira. Schneuwly e Dolz (2004) 

elaboram a noção de sequência didática especificamente para o trabalho em língua 

materna. No entanto, isto não significa que não se possa adaptar este conceito para o 

ensino de língua estrangeira. Para que a sequência didática aconteça de modo efetivo e 

relevante na sala de aula, os autores propõem que a aprendizagem ocorra a partir da 

interação nas situações sociais proporcionadas pelos textos. Os mesmos autores, então, 

nos dizem o seguinte sobre as capacidades a serem desenvolvidas nos alunos durante as 

aulas de língua a partir da concepção do agir de linguagem: 

 

Toda ação de linguagem implica (...) diversas capacidades da parte do 

sujeito: adaptar-se às características do contexto e do referente (capacidades 

de ação), mobilizar modelos discursivos (capacidades discursivas) e dominar 

as operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas (capacidades 

linguístico-discursivas). (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004:74) 

 

Para a compreensão do ensino de línguas na escola e da produção de textos, as 

concepções acima mencionadas abrem alguns novos caminhos de reflexão em relação 

às sendas traçadas pelos estudos de caráter positivista e cognitivista. Uma delas é a de 

que, devido ao fato das atividades serem orientadas pelo fator social, a escola é 

confirmada como um local de interação e trocas, e não somente de conquistas 

individuais. Outra ideia importante é a de que, se os seres humanos são sociais por 

natureza, os textos produzidos também o são. Isto nos leva a crer que o que escrevemos 
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não são produtos fechados em si mesmos, mas espaços para a construção de relações e 

de um permanente diálogo, como já afirmava Bakhtin. 

 

2.2.  O texto escrito: concebendo o desenho 

 

Pudemos observar como as teorias linguísticas, no decorrer dos anos, foram se 

modificando, de acordo com as descobertas dos estudiosos. Sabemos que um mesmo 

objeto de estudo pode ser concebido de maneiras diversas conforme a orientação teórica 

adotada. O mesmo acontece com a noção de texto. A noção que será explicitada mais 

adiante é a que concebe todo o desenho do que vem a ser texto e, por conseguinte, do 

que pensamos ser um texto de produção colaborativa. 

Nos primeiros estudos que envolviam o texto como objeto, assim como vimos 

nas seções anteriores, este era entendido como uma sucessão de frases, que a unidade 

linguística do sistema seria superior à frase, numa concepção que privilegiava a 

estrutura visível do texto. 

Após a virada pragmática
16

, o texto é encarado como uma sequência de atos de 

fala pelas teorias acionais; já pela teoria cognitivista, o texto é visto como um fenômeno 

psíquico, resultante de processos mentais; quanto às teorias sociointeracionistas, estas 

enfocam o texto não somente em sua estrutura ou nos processos mentais por que passam 

os indivíduos, mas pelo conjunto dos dois em um processo global (vf. KOCH, 2008). 

Isto significa dizer que o estudo do texto ultrapassa o nível simplesmente 

concreto e que este compreende estratégias e processos que se encontram na mente 

humana, postos em ação na interação social. 

Dentro da perspectiva escolar, podemos afirmar que, para o ensino de usos da 

linguagem escrita, é fundamental que as atividades textuais sejam relevantes, 

significativas, e permitam que o aprendiz dê sentido àquilo que produz para progredir 

                                                                    
16

 A linguística sofreu, na metade do século XX, o que se chamou de virada ou guinada 

pragmática: ao invés de a estrutura continuar sendo tão valorizada para o estudo da língua, o uso que os 

falantes fazem dela foi tomado pelos linguistas como objeto de estudo (vf. WEEDWOOD, 2002). 



52 

 

nestes domínios linguísticos. Camps (2000) apud Camps (2006:29) nos complementa, 

dizendo que: 

 

Escrever é necessário para aprender a escrever, mas não é suficiente. As 

atividades de ler e escrever consistem em participar na comunicação verbal 

humana. Para aprender a ler e a escrever, os alunos têm que participar de 

atividades diversas de leitura e escrita, com finalidades, interlocutores e 

modos de interação diversos. Mas, para aprender a complexidade dos usos 

escritos, é preciso haver atividades de ensino e aprendizagem que prevejam a 

existência de conhecimentos específicos relacionados com as particularidades 

dos gêneros escritos a ensinar. Visto de outra perspectiva, as atividades de 

ensino por si mesmas, sem oferecer aos alunos oportunidades para escrever 

em situações diferentes, não seriam suficientes para aprender a escrever 

textos que devem responder à complexidade dos contextos interativos. 

Coloca-se, pois, a necessidade de relacionar a prática com a reflexão. 

(CAMPS, 2000: 74) 

 

A linguagem é uma forma de ação individual, de atividade verbal, como lugar 

de interação e práticas sociais dentro de uma comunidade. Deste modo, vai-se mais 

além da concepção de linguagem como uma ferramenta para a transmissão de 

informações, simplesmente como uma forma de os indivíduos se comunicarem. Mesmo 

não havendo um interlocutor “visível”, o texto será sempre um diálogo, pois ao 

encontrar o seu leitor, este último lhe atribuirá sentidos, transformando-o em uma 

enunciação discursiva. 

De acordo com Lima (2006:29),  

Mesmo quando a linguagem é utilizada aparentemente com a mera função 

comunicativa, pode-se depreender, na perspectiva mediata dessa 

comunicação, uma intenção de ativar o comportamento do interlocutor (...) 

 

Isto significa que uma atividade linguística, mesmo que inserida em um contexto 

escolar, como as produções de texto que serão analisadas adiante, sempre possuem a 

intenção de significar ao interlocutor, no caso, ao leitor. Por isso, no planejamento 

didático das oficinas colaborativas, foram inseridos momentos em que os alunos 

deveriam ler os textos produzidos pelos colegas, na tentativa de que as atividades 

realizadas pudessem se aproximar de uma autenticidade interacional do ponto de vista 

da negociação de significados. 
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Assumindo, então, que o texto pode se encaixar na concepção da interação 

social, admitimos que os indivíduos o constroem à medida em que interagem entre si, 

dentro de um contexto social e histórico. O texto é um bordado feito não só pela mão 

que o cria, mas por todas as mãos que criam novos trançados e que criaram outros 

anteriores a ele.  

Bronckart (1999), observando as características que todas as produções textuais 

têm em comum, afirma que textos são produções verbais efetivas que são diversas por 

serem articuladas em situações comunicativas também diversas. Para ele, os textos são, 

portanto, produções de linguagem situadas em um dado contexto, relacionadas à 

organização estrutural e de conteúdo, e apresentam características próprias referentes a 

seus mecanismos de textualização. 

O mesmo autor, após a verificação e análise de centenas de textos empíricos, 

conclui que o texto é organizado por uma arquitetura interna, constituída por camadas 

sobrepostas e interrelacionadas, chamada de arquitetura textual. Esta concepção é 

importante para uma melhor compreensão dos fatores que regem a constituição dos 

gêneros textuais e para que o professor possa transpor didaticamente estes fatores para a 

sala de aula de maneira que os alunos consigam compreender tanto a estrutura quanto a 

função dos gêneros textuais diversos que circulam na sociedade. 

Vejamos este esquema (adaptado a partir de Bronckart, 2006) que representa os 

níveis da arquitetura textual: 

Quadro 3 – Esquema dos níveis da arquitetura textual – adaptado a partir de Bronckart (2006) 

INFRA-ESTRUTURA 

COERÊNCIA 

TEMÁTICA 

(Processos isotópicos) 

COERÊNCIA 

PRAGMÁTICA 

(Engajamento 

enunciativo) 

 TIPOS DE 

DISCURSO 

 

 

EVENTUAIS 

SEQUÊNCIAS 

CONEXÃO 

 

COESÃO 

NOMINAL 
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São três as camadas a que Bronckart se refere: a infra-estrutura geral do texto; 

os mecanismos de textualização; e os mecanismos enunciativos, que possuem uma 

relação hierárquica, mas interativa. Resumidamente, podemos dizer que a primeira delas 

– a infra-estrutura – é caracterizadora do gênero ao qual o texto pertence; já a segunda 

se refere à progressão do conteúdo temático, apontando também as organizações 

lógicas, hierárquicas ou temporais do texto (os mecanismos de textualização); já a 

terceira delas é relativa à coerência pragmática do texto, em que as vozes e o conteúdo 

do texto são articulados (os mecanismos de enunciação). 

Alguns dos elementos deste quadro serão fundamentais para a análise dos 

gêneros textuais produzidos pelos participantes das oficinas propostas.  Lembramos, no 

entanto, que, assim como Machado (2009), não vamos nos ater ou nos submeter 

somente às propostas do interacionismo sociodiscursivo na discussão sobre os dados 

coletados. Consideraremos conceitos de outras teorias, como as que elencamos aqui, do 

mesmo modo que inseriremos nossas próprias reflexões quando necessário. O que 

pretendemos, portanto, é articular a fundamentação trazida pelas leituras realizadas 

antes e durante o processo das oficinas com os dados obtidos; e não adequar os dados 

coletados ao que preconiza somente uma teoria. Desta forma, ao invés de moldar os 

dados fornecidos pelos alunos aos preceitos do sociointeracionismo ou do 

interacionismo sociodiscursivo, estaremos realizando um diálogo entre uma vertente 

teórica e outra sobre o que cada uma delas pode fornecer de melhor à nossa pesquisa. 

Lembramos também que esta pesquisa é acerca do ensino colaborativo para a produção 

de textos em língua inglesa e que esta abordagem está intimamente ligada ao 

sociointeracionismo e ao interacionismo sociodiscursivo, pois, apesar das diferenças, 

muitos preceitos vygotskianos são adotados por esta última corrente teórica citada, 

incluindo os da interação e da mediação para um melhor aprendizado. O interacionismo 

sociodiscursivo também nos foi útil quanto à elaboração da sequência didática das 

oficinas e quanto à análise dos textos produzidos, além de nos ter permitido 

compreender melhor como se dá o ensino de línguas a partir do uso de gêneros textuais 

em sala de aula.  
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OBSERVANDO O DESENHO 

Antes de tudo é preciso ver o que se faz. O desenho primeiro se molda em 

pensamento. Depois o tecido é escolhido e só então se cria. A criação não é 

espontânea. Depende de vida. Depende do outro. 

O menino observa em pensamento uma nuvem de imagens que se formam. De 

início, embaçadas; finalmente, claras. Clarividente como só pode ser quem vive pra 

visualizar os traços perfeitos de um rio.  

O rio se move e o menino sabe suas cores e curvas.  

Ele aprendeu que nada se faz a sós. A vida já contribui por ela mesma. Ele e o 

outro são um rio que corre. 

 

Julia Larré 
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3. OBSERVANDO O DESENHO: PERSPECTIVAS SOBRE O ENSINO DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA  

 

The word learning also tends to connote reading and input--not 

writing and output. Our very conception of learning favors reading over 

writing because the concepts of learning and reading draw on the same root 

metaphor. Learning is input: taking things in, putting things inside us. People 

think of listening and reading-- not talking and writing--as the root activities 

in school. (An old tradition has not fully disappeared: Talking is the crime 

and writing the punishment.) If we stop to think about it, we realize that 

students learn from output--talking and writing. But we don‟t naturally think 

of learning as talking and writing. Notice, for example, how many teachers 

think of assessment or testing as measuring input, not output. Tests tend to 

ask, in effect, “How well have you learned others‟ ideas?”
17

 

Peter Elbow 

 

Neste capítulo, apresentaremos algumas das mais recentes abordagens para o 

ensino de línguas, observando sua influência no ensino-aprendizagem e na compreensão 

de um idioma estrangeiro. Além disso, demonstraremos e discutiremos a proposta da 

crença e do ceticismo metodológicos de Peter Elbow (2008) como ferramentas a mais 

para o trabalho com o ensino de línguas estrangeiras. A trama que constitui a pesquisa 

vai sendo trançada, dando continuidade, assim, ao marco teórico que fundamenta esta 

dissertação.  

 Será abordada em especial neste capítulo a teoria de aprendizagem e linguagem 

de Vygotsky (2008), assim como suas concepções sobre linguagem e interação e estas 

concepções repensadas por Bronckart (1999, 2006), já que a linha do interacionismo 

sociodiscursivo tem a linguagem como principal contribuição no funcionamento 

humano. Já que esta pesquisa tem como objetivo a investigação do processo de ensino-

                                                                    
17

 “A palavra aprendizagem também tende a conotar leitura e input – não escrita e output. 

Nossa primeira concepção de aprendizagem favorece a leitura à escrita porque os conceitos de 

aprendizagem e leitura recorrem da mesma raiz metafórica. Aprender é input: receber coisas, colocar as 

coisas dentro de nós. As pessoas pensam na compreensão oral e na leitura – não na produção oral ou 

escrita – como as principais atividades da escola. (Uma antiga tradição ainda não desapareceu por 

completo: Falar é o crime e escrever, a punição). Se pararmos para pensar sobre isso, nos damos conta 

de que os alunos aprendem do output – escrevendo e falando. Mas não pensamos com naturalidade que é 

possível aprender ao falar e ao escrever. Perceba, por exemplo, quantos professores pensam em avaliar 

ou testar através da medição do input e não do output. Testes tendem a perguntar, com efeito, “O quanto 

você aprendeu sobre as ideias dos outros?“. (Trad. da pesquisadora) 
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aprendizagem de produção dos gêneros textuais em língua inglesa – já explicitados no 

primeiro capítulo desta dissertação – através de trabalhos realizados colaborativamente, 

ou seja, em grupos, o interacionismo sociodiscursivo se torna fundamental para a 

compreensão da sequência didática proposta e na análise dos textos produzidos pelos 

alunos participantes da oficina.  

 Observaremos, portanto, o desenho que se forma com as abordagens de ensino 

de língua estrangeira. Veremos desde as mais tradicionais, como o método Grammar-

Translation, até algumas das mais recentes, que têm como pressuposto teórico o 

sociointeracionismo vygotskiano e o interacionismo sociodiscursivo do grupo de 

Genebra. 

 

3.1. A base do bordado: o ensino - aprendizagem de língua estrangeira e 

suas abordagens 

 

Para conseguirmos entender o fenômeno da aprendizagem de línguas 

estrangeiras é preciso levar em conta todos os aspectos relacionados ao complexo 

sistema de relações entre o aprendiz e a sua situação de aprendizagem. As abordagens 

de ensino de línguas estrangeiras são várias e vão desde o método clássico de 

Grammar-Translation até os mais inovadores, surgidos com os estudos relacionados às 

inteligências múltiplas e às estratégias de aprendizagem. 

 Antes dos anos 60 do século XX, o método utilizado para o ensino de língua 

estrangeira concentrava-se na apresentação da língua alvo na forma de regras 

gramaticais abstratas, isoladas do contexto linguístico, não levando em conta os seus 

aspectos significativos de uso.  

O ensino de língua estrangeira, com esta abordagem tradicional, não ultrapassava 

o enfoque na estrutura, nas formas linguísticas. O sistema linguístico era considerado 

como possuindo um fim em si próprio, no sentido da totalidade de seus traços 

morfossintáticos. O que mais importava era a lógica interna do sistema de signos da 

língua, e não as significações sociais e ideológicas ligadas a ele. 
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Mesmo com o surgimento, nos anos 60, da perspectiva chomskyana da aquisição 

da linguagem – segundo a qual todos os indivíduos possuem um potencial linguístico 

latente e que para ativá-lo os aprendizes deveriam estar expostos em um ambiente 

linguístico propício – a explicação exata sobre como ocorre a aquisição e a aprendizagem 

de línguas estrangeiras ainda não se tornara evidente.  

A partir do fim dos anos 60 do século passado, com as mudanças ocorridas na 

tradição de ensino de línguas da Grã-Bretanha, viu-se o surgimento da crença de que o 

ensino de línguas deveria estar centrado não em sua forma, mas em seu significado.  

Os professores haviam percebido que os alunos eram capazes de produzir frases 

soltas com perfeição na aula, mas em situações reais de uso da língua, eles não 

conseguiam utilizá-la de maneira apropriada. Então, para remediar este fato, linguistas 

funcionais (como Halliday), sociolinguistas (como Labov, Dell Hymes e Gumperz) e 

filósofos da linguagem (como Austin e Searle) enxergaram a necessidade de focalizar o 

ensino de línguas na proposta da comunicabilidade e não somente no desenvolvimento 

da destreza na utilização de estruturas gramaticais. 

Esta visão trouxe consigo uma mudança radical nos estudos da linguística 

aplicada e na realidade das escolas, não só para a comunidade européia, mas também 

para os americanos, se espalhando rapidamente nos centros de desenvolvimento 

curricular e sendo adotados pelos livros didáticos da época. 

Diferentemente do método tradicional de ensino, além de prestar atenção aos 

aspectos estruturais da língua, a Abordagem Comunicativa visa ao desenvolvimento 

harmônico das quatro habilidades, para se alcançar a competência comunicativa. Além 

disso, nesta abordagem, como a aula é menos centrada no professor, os alunos devem, 

então, ser mais responsáveis pelo seu próprio aprendizado. 

A Abordagem Comunicativa possui uma base teórica bastante diversificada e 

rica, tendo como principais características as seguintes: 

 

1. Language is a system for the expression of meaning. 

2. The primary function of language is for interaction and communication. 

3. The structure of language reflects its functional and communicative uses. 

4. The primary units of language are not merely its grammatical and 

structural features, but categories of functional and communicative 
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meaning as exemplified in discourse. (RICHARDS e RODGERS, 

1986:71)
18

 

 

Estas são as características mais evidentes desta abordagem, pois quase tudo é 

feito em sala de aula com o intento comunicativo. Os alunos utilizam a língua ao 

máximo, através de atividades que envolvem jogos, dramatizações, resolução de 

problemas, trabalhos em grupos, com materiais autênticos. 

Outras abordagens consideradas como inovadoras por Larsen-Freeman (2003) 

são também centradas na comunicação: o Content-based instruction – que integra o 

aprendizado de línguas com o de outras áreas de atuação, geralmente de cunho 

acadêmico, tendo como grande vantagem o aproveitamento do conhecimento de mundo 

dos alunos para o trabalho em sala de aula; o Task-based instruction – em que língua é 

apresentada sob a forma de tarefas que os alunos devem completar e muitas destas 

tarefas têm o papel de estimular a resolução de problemas para que haja a negociação de 

conhecimento entre os participantes; e a Abordagem Participativa, iniciada com o 

trabalho de Paulo Freire nos anos 60, com ampla divulgação somente vinte anos depois.  

Em síntese, podemos entender que, a partir dos anos 70 do século XX, o ensino 

de línguas estrangeiras passa de uma prática dedutiva de aprendizado, 

descontextualizada e centrada somente no professor para uma prática que possui como 

pressuposto a comunicabilidade e a valorização de atividades estimuladoras da 

autonomia do aprendiz. Assim, esta configuração dos parâmetros do ensino de língua 

estrangeira postula basicamente que o processo de aprender uma língua em uso deve ter 

mais importância do que somente o produto final ao qual se chega a partir deste 

aprendizado. 

No entanto, o fato de estas abordagens mencionadas terem surgido em um 

passado não tão distante e ainda serem utilizadas até os dias atuais, não significa que 

outras concepções para a prática de ensino em línguas estrangeiras não possam ser 

propostas.  

                                                                    
18

 1. A língua(gem) é um sistema para expressão do significado. 

  2. A função primária da língua(gem) é para interação e comunicação. 

  3. A estrutura da língua reflete seus usos funcionais e comunicativos. 

  4. As unidades primárias da língua não são meramente sua estrutura gramatical, mas as 

categorias de significação funcional e comunicativa, exemplificadas no discurso. (Tradução da 

pesquisadora)  
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As metodologias, conforme o passar dos anos, sofreram mudanças e novas ideias 

emergiram para o aprimoramento da prática de ensino de língua estrangeira. Porém, os 

métodos devem servir não como um livro de receitas, mas como uma forma de o 

professor ampliar o seu repertório didático e como fontes de sugestões de práticas para 

suas aulas. Devemos utilizar o que estas metodologias têm de melhor a oferecer para 

que nossas aulas se adéquem cada vez mais às necessidades reais de nossos alunos, sem 

fugir de nossas próprias filosofias de ensino. 

Obviamente que para cada método o papel do professor e do aluno é diferente e 

cada proposta possui suas virtudes e vicissitudes quanto a estes papéis. Muitas vezes os 

papéis e a comunicação não se complementam e, consequentemente, a aprendizagem 

falha. Se o papel não se adequa às características pessoais dos indivíduos envolvidos na 

sala de aula, os alunos não se identificam com o método utilizado e o professor não 

alcança seus objetivos. 

A escolha do que e de como deve ser ensinado não é meramente aleatória. Sobre 

este assunto, Peter Elbow (2008), repensando seus conceitos estabelecidos em 1973 

com seu livro Writing Without Teachers, desenvolve um procedimento chamado de 

methodological believing (o ato metodológico de acreditar), que também nomeia de 

believing game ou o “jogo de acreditar”, o qual preferimos chamar de “crença 

metodológica”. 

Geralmente, em nossa cultura, somos ensinados a praticar a técnica de duvidar 

daquilo que ouvimos (novas ideias) para realizarmos o que se chama de pensamento 

crítico. Na cultura ocidental, este conceito metodológico surge a partir das concepções 

de Sócrates sobre o pensamento em geral e é estabelecido como método científico 

devido à afirmação de Descartes que afirmava que “de tudo se deveria duvidar”. Este 

ato da dúvida permite a análise mais aprofundada de uma ideia qualquer, pois podemos, 

desta forma, descobrir contradições e fraquezas que não havíamos descoberto a priori. 

O ato de acreditar, ao contrário, consiste em tentarmos ser o mais receptivo 

possível, em relação a uma determinada ideia para que descubramos suas virtudes. 

Muitas vezes criamos um tipo de “barreira” para a entrada de algo novo, principalmente 

quando este algo novo aparenta ser uma ideia alienada, fraca. A crença metodológica 
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nesta ideia nos deixa descobrir pontos positivos os quais não enxergaríamos se não nos 

esforçássemos para tal.  

O principal objetivo destas duas ferramentas metodológicas não é duvidar de 

tudo ou acreditar de modo ingênuo em absolutamente qualquer coisa. É, no entanto, 

testar as novas propostas sugeridas e defini-las como válidas ou não para nossas práticas 

profissionais. 

Não é nada fácil iniciar esta prática e utilizá-la cotidianamente. É uma questão 

de se criar uma cultura da racionalização com o fim de o indivíduo conseguir sentir que 

está raciocinando com cautela, pois tentou acreditar em ideias nas quais não queria crer.  

Este “jogo metodológico” é muito útil para que vejamos os métodos e as 

abordagens de ensino de língua de outra maneira. Não se deve somente adotá-las 

cegamente ou criticá-las logo de início. Esta prática de acreditar visa à observância e 

análise dos pontos positivos de ideias que refutamos à primeira vista. Os objetivos da 

crença metodológica são diversos dos do ceticismo metodológico, já que este último 

negligencia a dimensão racional de adentrar no ponto de vista diverso de seu próprio. É 

uma forma generosa de se encaminhar em direção ao discurso do próximo e de sua 

maneira de pensar. 

Sabe-se que o discurso do outro está permeado por aspectos históricos, culturais 

e sociais, e até mesmo individuais, divergentes dos nossos que muitas vezes encobrem 

as ideias positivas que poderíamos encontrar. Portanto, ao invés de focalizar nos 

aspectos dos quais desconfiamos, deveríamos nos concentrar naquilo que as propostas 

têm de melhor a oferecer.  

Este conceito é o de que, ao invés de somente utilizarmos da dúvida como a 

única ferramenta metodológica para analisar novas ideias, ser uma prática disciplinada 

para tentar realmente aceitar e acreditar nelas e testá-las para verificar a sua validade.  

No contexto da escolha de que metodologias aplicar em sala de aula, esta é uma 

ferramenta válida, pois no lugar do preconceito e da “barreira” que impomos para 

alguns métodos, podemos perceber o que eles têm de melhor e utilizar estas suas 

virtudes para o aprimoramento de nossas aulas. 

Para Elbow (2008) 



62 

 

The doubting game and believing game are tools or methods. As such they 

cannot make decisions for us. The doubting game can‟t prove that a position 

is wrong – nor the believing game that is right. For decisions, we need to 

make judgements. But our judgements will be better if we use both sets of 

tools.
19

 (ELBOW, 2008a: 10) 

 

Portanto, além de analisar os conteúdos e a “personalidade” da turma, é 

necessário estudar os métodos, com a observação dos seus prós e contras, utilizando o 

jogo de “duvidar” e de “acreditar” sugeridos por Peter Elbow (2008), e aplicar o que for 

mais adequado à realidade.  

Adotaremos a perspectiva em que se privilegia o processo de interação entre os 

alunos, ao invés de focalizar no produto proveniente da interação dos mesmos; contudo, 

não deixaremos de lado concepções consideradas importantes que tenham sido 

postuladas por outras concepções teóricas e abordagens de ensino que não as aqui 

adotadas. 

Dissertaremos no próximo item sobre as concepções de aprendizagem e 

linguagem de Vygotsky que, de alguma forma, deram origem à noção de colaboração 

como forma de aprendizagem em sala de aula. 

  

3.2. As concepções de aprendizagem e de linguagem de Lev S. Vygotsky: 

alinhavando as ideias 

 

A ideia que mais se destaca nas propostas de Lev S. Vygotsky é a de que a 

linguagem é social por natureza e é aprendida e se desenvolve a partir de situações que 

envolvem outras pessoas. 

Tendo em vista que esta pesquisa tem como centro os processos interacionais e o 

impacto destas na experiência de escrita em língua inglesa, saber sobre a teoria de 

Vygotsky ganha importância, pois esta teoria avalia a interação social como base para o 

                                                                    
19

 O jogo de duvidar e o de acreditar são ferramentas ou métodos. Como tais, eles não podem 

tomar decisões por nós. O jogo de duvidar não pode provar que uma posição está errada – e nem o jogo 

de acreditar que está certa. Para tomar decisões, precisamos fazer julgamentos. Mas nossos julgamentos 

serão melhores se usarmos as duas ferramentas. (Tradução da pesquisadora) 
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aprendizado e para o desenvolvimento cognitivo. A partir desta noção de aprendizado 

em um contexto social, o conhecimento pode ser compartilhado e construído em 

conjunto, tornando o ato de aprender muito mais significativo. 

De maneira mais abrangente que as abordagens oriundas da concepção de 

aprendizado da tradição estruturalista, as abordagens mais recentes de ensino de línguas 

explicitam uma nova concepção de linguagem e de ensino-aprendizagem que 

transcendem da prática de ensino formalista para o uso extensivo da língua em situações 

sociais. 

O aprendizado de língua estrangeira, dentro deste tipo de abordagem, deve 

integrar linguagem e ação dentro de um contexto social. Desta forma, permite-se que o 

indivíduo interprete suas próprias experiências e internalize o conhecimento a partir da 

atividade proposta pelo professor. O diálogo social entre os participantes é essencial 

para que eles se movam de atividades reguladas pelo professor ou colega mais 

experiente para atividades que consigam fazer autonomamente. Ao chegar neste ponto 

de funcionamento, o indivíduo obtém o conhecimento e a sensibilização para o 

desenvolvimento de novas estratégias internas que se tornem ferramentas para o 

aprendizado. 

Da mesma forma que as teorias de crença e desconfiança metodológicas de Peter 

Elbow podem contribuir para uma relação mais produtiva e consciente entre o professor 

e os métodos e abordagens de ensino, as teorias de Vygotsky mostram-se essenciais 

para que este mesmo professor desenvolva uma visão mais ampla sobre o ato de 

aprendizagem. 

Para Vygotsky o ser humano é primordialmente um ser social. É a partir das 

relações sociais que podemos atuar no mundo em que vivemos, permanecendo como os 

seres complexos e dinâmicos que somos. 

 Através da mediação realizada tanto por um adulto (pais, professor, instrutor de 

língua estrangeira) quanto por um colega que se encontre com a habilidade já 

desenvolvida, a criança consegue aprender. Esta mediação, por sua vez, é efetivada por 

meio de ferramentas e artefatos (no caso do ensino de línguas, o alfabeto, a fala, a 

alfabetização) criados pela cultura de um lugar. Isto significa que o desenvolvimento 

cognitivo não se dá sem o contexto social, histórico e cultural. Eles são interdependentes. 
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 Vygotsky fez uma distinção entre o que chamava de “comportamento mental 

natural, inferior” e “comportamento mental cultural, superior”. Temos, como seres 

humanos, as duas formas de comportamento: da primeira obtemos as funções basilares 

como a percepção, atenção, memória, assim como têm os animais; já da segunda, 

obtemos, a partir da criação cultural, a memória lógica e seletiva e a compreensão 

linguística (vf. Dixon-Krauss, 1996). 

O desenvolvimento das funções mentais superiores ocorre primeiramente em 

nível social e, depois, em nível individual. Primeiro entre as pessoas (interpsicológico) e, 

depois, no interior da própria pessoa (intrapsicológico). 

 Enquanto outros teóricos cognitivistas, como Piaget, utilizavam o método clínico 

de investigação das ideias da criança, partindo do indivíduo como unidade de análise, o 

objeto de investigação de Vygotsky foi a interação entre os indivíduos.  

 Outro conceito de fundamental importância na teoria vygotskiana de 

aprendizagem é o da zona de desenvolvimento proximal, que podemos definir como a 

distância entre o nível real de conhecimento que o individuo possui – estabelecido através 

da medição de sua capacidade de resolução de problemas – e o seu nível de 

desenvolvimento potencial – medido pela solução de problemas sob a orientação de outro 

individuo ou em colaboração com companheiros mais hábeis (vf. Vygotsky, 1988: 97 

apud Moreira, 1999). Pode-se melhor definir o conceito de zona de desenvolvimento real 

e proximal ao utilizar das palavras do próprio teórico: 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas 

funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, 

em vez de “frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real 

caracteriza o nível de desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a 

zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 

prospectivamente. (VYGOTSKY, 2008:98) 

 

 Ao utilizar a zona de desenvolvimento proximal como recurso didático para o 

trabalho com a escrita, por exemplo, esta se torna uma atividade essencialmente social e 

comunicativa, pois o escrevente precisará da mediação do outro para executar a sua 

atividade, para que da próxima vez ele a realize individualmente. 
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 No entanto, Moll (1991) vai mais adiante na concepção de criação individual da 

zona de desenvolvimento proximal para os alunos: ele sugere a possibilidade de esta zona 

de desenvolvimento ser criada coletivamente, enquanto os alunos interagem entre si 

dentro de um sistema instrucional diversificado, onde um aluno apoia o outro para que se 

chegue a situações de aprendizagem mais aprofundadas. Deste modo, transformando as 

situações didáticas em algo mais producente para o coletivo, os alunos têm a 

oportunidade de se desenvolver ativamente, abandonando o receio de participar, 

questionar e até mesmo duvidar dos conceitos apresentados pelos seus mediadores, na 

construção do conhecimento.  

 Dentro da experiência didática proposta nesta pesquisa, podemos adiantar dois 

dos depoimentos dos participantes em seus diários reflexivos (respondendo à pergunta 

Was it easy to deal with your partners during the collaborative activities?) para ilustrar o 

abandono do receio de participar mencionado por Moreira (1991), e, consequentemente, 

o início de um ensino que quebra a figura autoritária do professor: 

 

  

  

 

 

 Observa-se, a partir dos depoimentos acima, a evidência de os alunos apontarem a 

facilidade e o prazer das aulas como decorrência direta das atividades colaborativas. Os 

papéis são divididos entre os participantes do próprio grupo e nenhum dos sujeitos se 

sente sobrecarregado ou pressionado a completar a atividade com o peso do trabalho 

individual logo de início.  

 O ponto fulcral da teoria vygotskiana de aprendizagem está relacionado a esta 

capacidade que o ser humano possui de se relacionar com o outro e com o mundo e poder 

se transformar a partir dessa relação.  

Marcuschi (2001) postula que o ser humano é essencialmente um ser social, e suas 

ações sempre se relacionam com o comportamento diário da coletividade: 

Aluna DM (III Parte das oficinas): It was easy because we had complementary roles and the 

activity became easier. (sic) 

[Foi fácil porque tivemos papéis complementares e a atividade se tornou mais fácil] 

 

Aluna MC (III Parte das oficinas): I like because all people participate of the activities. I 

watch different people tell the experiences and have collaboration of everybody. (sic) 

[Gosto porque todas as pessoas participam das atividades. Vejo pessoas diferentes falando sobre 

suas experiências e tenho a colaboração de todos] 
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(...) tendo o ser humano que agir na relação com os seus semelhantes de 

maneira ordenada, deve sempre interagir, ou seja, atuar na perspectiva de 

uma ação coordenada. Isto faz com que as ações humanas construam-se, no 

geral, como interações, na maioria das vezes mediadas pelo uso da língua que 

por sua vez facilita a relação intersubjetiva. (MARCUSCHI, 2001:29) 
 

 

 Para o ser humano, portanto, as capacidades cognitivas do indivíduo são 

desenvolvidas no quadro das atividades de linguagem coletivas, ou seja, pela interação 

verbal. 

 Sobre este assunto, Moreira (1999: 121) afirma que: 

 

Sem interação social, ou sem intercâmbio de significados, dentro da zona de 

desenvolvimento proximal do aprendiz, não há ensino, não há aprendizagem e 

não há desenvolvimento cognitivo. Interação e intercâmbio implicam, 

necessariamente, que todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem 

devam falar e tenham oportunidade de falar. 

 

Portanto, entendemos que, para uma efetiva aprendizagem das habilidades 

linguísticas em língua estrangeira, é fundamental que ao aluno seja permitido interagir e 

falar sobre suas próprias experiências. O mesmo entendimento se aplica à prática da 

habilidade de escrita, diferentemente do que pode ser visto na maior parte das práticas de 

ensino de língua inglesa.  

 

3.3. A linguagem como ponto-base da trama 

 

Seguindo a mesma linha de Vygotsky, mas reexaminando-a, Bronckart (1999) 

também postula que o indivíduo se desenvolve a partir de atividades sociais, já 

preestabelecidas pela cultura, através dos processos de mediação proporcionados por 

outros indivíduos e pela linguagem. Enquanto na teoria vygotskiana a linguagem seria 

um instrumento para que haja a mediação do saber, para o interacionismo sociodiscursivo 

ela seria um fator impossível de se desvincular desta mediação. É como se a noção 

vygotskiana de instrumento implicasse que a linguagem poderia ou não existir para haver 

mediação. Já na visão de Bronckart, não há mediação sem a presença da linguagem – esta 
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se trata, pois, da visão chamada de logocêntrica, em que a linguagem é o centro de todo o 

funcionamento humano. Por este motivo, o interacionismo sociodiscursivo se propõe a 

analisar como funcionam os textos em situações de mediação (como as de ensino), 

provando empiricamente as ideias de Vygotsky, transformando-se, assim, em uma 

investigação que pode ser considerada linguística e não somente psicológica.  

Para nossa pesquisa, esta mudança de perspectiva da teoria vygotskiana para a 

interacionista sociodiscursiva interessa porque a linguagem é posta em destaque. Na 

interação na sala de aula de língua estrangeira a linguagem falada e escrita são os 

principais focos; portanto, é essencial que, na análise dos dados coletados nesse 

ambiente, tenhamos como fundamento uma teoria que sustente de maneira satisfatória 

essa visão que leva em conta o papel fundamental da linguagem para o desenvolvimento 

humano. Além disso, a noção postulada por Bronckart (1999), reiterando a teoria 

vygotskiana de que o agir comunicativo se dá pela interação dos indivíduos até que se 

chegue a uma relativa independência de cada um, é também de fundamental importância 

nesta nossa pesquisa e somente sustenta a ideia da colaboração em sala de aula e, 

portanto, da escrita colaborativa em língua inglesa. 

No capítulo que se segue, entraremos em mais detalhes sobre o ensino 

colaborativo, fazendo um contraponto com a proposta de ensino cooperativo (Panitz, 

1996) para compreendermos melhor do que trata cada um deles. Além disso, 

verificaremos a noção de gênero textual, do trabalho com eles numa sequência didática 

na proposta de Dolz e Schneuwly (2004) e a importância desses conceitos na elaboração 

da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARANDO AS LINHAS E AGULHAS 

Uma mão ajuda a outra ao conceber o desenho. Se unem, seguram o pano, 

fazem a trama e se descobrem. Encontram o motivo de ser. Sabem que o bordado 

não sairá perfeito. Mas que ele tem seu lugar. 

O rio vai sendo alinhavado, suas cores aparecem claras e escuras. O azul 

brilhante do sol que bate na água clama pelo menino. 

Suas mãos dependem. Uma da outra. O menino é hipnotizado pelo vertiginoso 

curso do rio por entre as pedras. 

Mergulha, menino. Segura em minha mão e vem pro teu próprio rio! As águas 

te querem e minha voz te chama. 

* 

 

 Julia Larré 
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4. PREPARANDO AS LINHAS E AGULHAS – A PRODUÇÃO DE 

GÊNEROS TEXTUAIS COLABORATIVOS 

 

Por mais de uma década, mesmo os pensadores mais sagazes nunca 

questionaram este fato; nunca consideraram a noção de que o que a criança 

consegue fazer com ajuda dos outros poderia ser, de alguma maneira, muito 

mais indicativo de seu desenvolvimento mental do que o que consegue fazer 

sozinha.  

Lev Semenovich Vygotsky 

 

Neste capítulo veremos o modo como o ensino de escrita foi percebido durante 

esses anos em conjunção com os modelos teóricos que o fundamentavam. Veremos o 

quanto a atuação do professor e do aluno em sala de aula é guiada pelas concepções de 

escrita vigentes no contexto em que se encontram.  

Entraremos em maiores detalhes sobre a noção de escrita colaborativa e sobre os 

agrupamentos dos gêneros textuais que fazem parte desta pesquisa. É importante deixar 

claro, de antemão, que o que será exposto não esgota o referido assunto, porém serve 

como input para despertar pesquisas mais aprofundadas sobre a escrita colaborativa em 

língua inglesa como língua estrangeira. Estamos, aqui, nos preparando para analisar os 

dados obtidos nas oficinas de produção textual colaborativa. 

 

4.1. O lugar da escrita na sala de aula de língua estrangeira 

 

Até metade do século XX o ensino de produção escrita acontecia da seguinte 

forma nas escolas: os alunos, os quais escreviam pouquíssimo, aprendiam modelos 

referentes aos quatro principais tipos de texto – descrição, narração, argumentação e 

exposição. Estes textos sempre seguiam o formato estabelecido – geralmente formado 

por três ou quatro parágrafos – e eram escritos em um rascunho e repassado para a 

forma definitiva após as devidas correções feitas geralmente pelo professor. O foco 

principal neste tipo de abordagem didática era o resultado advindo do produto escrito ao 
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invés de observar por que processos o aprendiz chegava a este produto final. (vf. 

GRABE e KAPLAN, 1996) 

Depois das mudanças ocorridas nas pesquisas sobre a escrita em conjunção com 

a cognição humana, a partir dos anos 60 com os estudos realizados por Howard 

Gardner, a atividade escrita começou a ser percebida como domínio legítimo para a 

pesquisa teórica. 

Enxergar a escrita como um processo de acontecimentos, internos e externos ao 

escrevente, pode trazer muitas mudanças na percepção do ensino-aprendizagem desta 

habilidade em língua estrangeira. Para Grabe e Kaplan (1996), este tipo de abordagem 

permite que o ensino se torne livre dos modelos estáticos de escrita, de considerações 

simplistas sobre como organizar o texto e as informações contidas nele, da tarefa de 

escrever somente um rascunho, da ideia de que o aprendiz deve trabalhar a escrita a 

sós, no máximo com a ajuda do professor, do modelo linear de escrita, e liberta a nós, 

professores, de tópicos artificiais para as atividades propostas aos alunos.  

Podemos ilustrar esta maneira como a escrita é ainda feita na escola a partir de 

alguns dos depoimentos dos alunos participantes das oficinas que dissertam um pouco 

sobre o assunto. Eles responderam à questão “Qual a sua opinião sobre as atividades de 

produção de texto em sua escola?”: 

Aluno FA Alguns professores faziam boas 

atividades, mas nem todos estimulavam a 

capacidade crítica e individual do aluno. 

Saber ler é o primeiro passo na construção de 

bons textos. Mas isso nem sempre foi pregado 

no meu ambiente escolar. É preciso ler e 

criticar o que se lê. 

Aluno PR Em quantidade reduzida devido ao 

grande volume de assuntos a serem lidos e 

estudados. 

Aluna MC As produções são feitas durante as 

provas e projetos, mas acredito que poderiam 

ser feitas mais. 

Aluna PS Sinceramente, acredito que é uma das 

habilidades menos trabalhadas. 
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Isto significa que, ainda hoje, a escola enxerga de modo bastante tradicionalista 

uma habilidade que os próprios alunos têm consciência de que precisa ser mais bem 

trabalhada no contexto escolar. A noção de que a escrita deve ser realizada sempre em 

momentos pontuais ou avaliativos (durante provas e projetos) somente reforça o que 

Grabe e Kaplan (1996) afirmam que na escola permanece a ideia de que o aprendiz deve 

trabalhar a sós, e deve produzir seus textos a partir de tópicos artificiais e impostos pelo 

professor.  

Para os mesmos autores (1996:87), a concepção da escrita como um processo 

pode encorajar em longo prazo: 

 a auto-descoberta e a autonomia textual; 

  a escrita significativa para o aprendiz; 

  a inserção de atividades contextualizadas; 

  atividades de pré-escrita e múltiplos rascunhos com feedback durante todo o 

processo; 

  a escrita livre e diários como forma de exercitar a expressão escrita, evitando o 

“bloqueio mental”; 

  a ideia da escrita como recursiva e não-linear; 

  a consciência dos alunos para as noções de público, voz, planos, e a consciência 

de que informação textual e expressão pessoal são mais importantes que 

resultados em termos de gramática. 

Devido a todas estas mudanças
20

 que podem ocorrer a partir do momento em que 

deixamos de pensar na escrita somente como aquele produto final que lemos no fim de 

alguma atividade em sala, ou fora dela, é imprescindível que pensemos na maneira 

como devemos enxergar o ensino desta habilidade. Como, então, podemos pensar em 

uma maneira diferente de ensinar os alunos a produzirem textos? Sabemos que a 

mudança na concepção sobre escrita é importantíssima. Mas e com relação ao modo 

como abordamos esta habilidade? 

                                                                    
20

 As mudanças aqui mencionadas, retomando o texto de Grabe e Kaplan (1996), não serão 

focalizadas em especial nos resultados desta dissertação, já que elas só poderiam ser percebidas mais 

claramente em longo prazo. Deixaremos uma investigação sobre este tema para pesquisas posteriores. 
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Geralmente nossas aulas de língua estrangeira são permeadas de atividades que 

priorizam as habilidades de produção oral. A leitura também é um dos grandes focos de 

atenção nas aulas de inglês, principalmente após os variados estudos cognitivos sobre 

estratégias de leitura que chegaram aos treinamentos de pré-serviço. No entanto, a 

escrita ainda é a habilidade mais relegada a segundo plano, pelo menos dentro da sala de 

aula, pois, para os professores, ela é a mais difícil de trabalhar, e, para os alunos, a mais 

complicada de evidenciar resultados mais rápidos e satisfatórios. Sobre este fato, Elbow 

(2004) afirma que ao estimular, além da leitura, a escrita em sala de aula, paramos de 

privilegiar a passividade para colocar em seu lugar a ação. Levando em consideração 

que aprender é criar significados, permitir que o aprendiz escreva com um propósito em 

mente é permitir que ele escolha as palavras e crie o significado de seu próprio discurso, 

aliando-o a uma prática efetivamente social: 

 

Reading means that the teacher and author chose the words; writing means 

that the student chose the words. Reading asks, “What did they have to say?” 

whereas writing asks, “What do you have to say?” Reading means 

consumption; writing means production.  Putting reading first encourages 

passivity by locating agency and authority away from the student, keeping it 

in the teacher or institution (…). When we make writing as important as 

reading, however, we help students break out of their characteristically 

passive stance in school and learning. (ELBOW, 2004:3)
21

 

 

É importante que haja uma apropriação do professor dos conceitos sobre como a 

escrita é vista pelas pesquisas linguísticas, pois estas influenciam, e muito, nas escolhas 

que ele deverá fazer para o planejamento de suas atividades em sala, levando em 

consideração os conceitos de texto e de linguagem adotados. Além deste conhecimento 

teórico, é necessário um tipo de conhecimento prático que envolva a observação dos 

seguintes aspectos: o aluno e a sua história, o próprio professor e o papel que deve 

assumir em cada contexto de ensino, a instituição em que se encontram e os seus 

princípios e abordagens, além dos recursos materiais a dispor. Tinzmann (1990), em 

                                                                    
21

 Ler significa que o professor e o autor escolheram as palavras; escrever significa que o aluno 

escolheu as palavras. A leitura pergunta “O que eles têm a dizer?”, enquanto a escrita pergunta “O que 

você tem a dizer?”. Ler significa consumo; escrever significa produção. Colocar a leitura antes da 

escrita encoraja a passividade por colocar a autoria e a autoridade longe do aluno, mantendo-as no 

professor ou na instituição (...).No entanto, ao fazermos com que a escrita seja tão importante quanto a 

leitura, ajudamos os alunos a sair de sua característica de passividade dentro da escola e do 

aprendizado.(Trad. da pesquisadora) 
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acordo com o que afirmamos anteriormente diz: “Research indicates successful learning 

also involves an interaction of the learner, the materials, the teacher, and the context.”
22

 

Machado (2006) também nos traz esta mesma concepção sobre o papel reflexivo 

que o professor deve ter mediante o currículo imposto pelas instituições de educação e 

de ensino e sobre o dilema bastante usual pelo qual se passa: como transpor 

didaticamente o conhecimento teórico aprendido nos cursos e capacitações às salas de 

aula? É inevitável que no processo dessa transposição haja algumas perdas no que diz 

respeito aos estudos teóricos; no entanto, o professor deve se tornar reflexivo e flexível 

o bastante para que consiga, como igualmente afirma Tinzmann (1990), adaptar todo o 

seu arcabouço teórico e didático às práticas sociais efetivas que ocorrem no contexto da 

instituição em que ensina, e, principalmente, no contexto da sala de aula, sempre 

possibilitando a interação entre seus alunos com ele próprio. 

Sobre cada um destes aspectos, Grabe e Kaplan (1996) discorrem detalhando os 

principais pontos que o professor deve observar para o aprimoramento de sua prática no 

ensino das quatro habilidades, e, principalmente, de produção escrita. Para os autores, 

“Research on the writing process provides many important insights into the ways skilled 

writers perform, and the ways in which learning to write can be improved” (GRABE e 

KAPLAN, 1996:241)
23

.  

Nas aulas mais tradicionais de produção escrita os modelos de gêneros textuais 

eram apresentados antes de os alunos realizarem a tarefa proposta pelo professor, como 

havíamos mencionado anteriormente. Sobre o gênero textual em si, deve-se ter em 

mente que a eles devemos dar o papel não de modelos textuais arbitrários, mas de 

possibilidades às quais os alunos devem recorrer de acordo com o propósito da 

atividade e com os objetivos traçados pelo professor. Isto significa que o professor não 

deve exigir que o aluno reproduza um determinado gênero textual; deve sim permitir 

que o aprendiz desenvolva e aprimore suas habilidades linguísticas a partir de 

inferências que podem fazer sobre aspectos sociais, culturais, funcionais e também 

estruturais dos textos lidos e escritos. 

                                                                    
22

 Pesquisas indicam que o aprendizado bem-sucedido também envolve uma interação do 

aprendiz com os materiais, o professor e o contexto em que se encontram. (Trad. da pesquisadora) 
23

 A pesquisa sobre os processos envolvidos na escrita pode nos trazer insights importantes no 

que concerne ao modo como os escreventes agem e como o ensino de produção textual pode ser 

aprimorado. (Trad. da pesquisadora) 



75 

 

Sabemos que, ao escrever, o indivíduo adequa e restringe de algum modo seu 

propósito de comunicar a uma forma padronizada de texto recorrente e disseminada na 

sociedade. Portanto, ao permitir que dentro da sala de aula haja variadas possibilidades 

de situações comunicativas, mais oportunidades os alunos terão de praticar a escrita 

com diversos gêneros textuais. Se o professor trabalha, por exemplo, cartas, desde a 

carta pessoal, passando pela carta de recomendação, até o tipo mais formal delas, os 

alunos têm a chance de perceber vários aspectos textuais como estrutura do gênero, 

registro linguístico, função social da carta, dentre outros, que eles não perceberiam se 

somente se trabalhasse descrição, narração e argumentação e seus padrões estruturais.  

Trazer os mais representativos gêneros textuais que circulam na comunidade de 

onde os alunos se encontram para a sala de aula, e ensiná-los na sua adequação a uma 

situação comunicativa, enriquece as aulas e transforma o momento da produção escrita 

em algo novo e significativo, abrindo um mundo de novas possibilidades comunicativas 

para os aprendizes. Isto não significa, no entanto, que os textos a serem escritos na sala 

de aula devam ser sempre reproduções, “espelhos” dos produzidos na sociedade – no 

mundo “real”.  

Os textos feitos na sala de aula podem e devem ser adaptados a esta realidade 

situacional, permitindo até certas “alterações” da ordem estrutural mais canônica dos 

gêneros, não esquecendo, obviamente, de que eles devem possuir, para serem 

considerados como um gênero textual, aspectos globais que determinem sua 

classificação.  

Como um dos exemplos que veremos na nossa discussão dos dados, um dos 

grupos da oficina deveria escrever um conto de fadas, seguindo todos os aspectos 

textuais discutidos de antemão de tal gênero; contudo, este grupo, cria um texto que é 

iniciado como um conto de fadas, mas que durante seu desenvolvimento acaba se 

tornando uma narrativa de ordem diversa. Mesmo assim, conseguimos perceber 

algumas sequências típicas do conto de fadas; não havendo, portanto, uma completa 

descaracterização de aspectos mais amplos do gênero proposto. 

Visto por este ponto, o ensino baseado nas práticas sociais e nos gêneros textuais 

associados a elas, podemos pensar na prática da escrita como uma atividade social e 

interativa. Devido a este aspecto, consideramos a escrita colaborativa como uma prática 
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que auxilia o aprendizado, pois há a necessidade da interação entre pessoas que 

possuem vivências diferentes e uma pluralidade de novas possibilidades de 

transformação do conhecimento. Sobre o papel fundamental do coletivo no aprendizado 

do indivíduo, também disserta Bronckart (1999, 2006) quando fala do agir geral e de 

linguagem. O autor coloca a interação mediada pela linguagem como principal fator 

para que o aprendizado seja efetivado, como vimos nos capítulos anteriores. 

A colaboração em sala de aula seria como uma corrente de pessoas na qual pulsa 

o desenvolvimento não somente individual, mas coletivo. O grupo que trabalha junto 

em prol de um objetivo em comum, não só consegue dar cabo da tarefa mais 

rapidamente, como também transforma os debates que acontecem naquela atividade em 

conhecimento vivo. Alguém que participa de uma atividade colaborativa se sente muito 

mais preenchido em termos de conhecimento, pois tem a oportunidade de internalizar os 

gêneros praticados e de se apropriar das experiências dos colegas: 

 

From this point of view, the student learns to write by working with a more 

knowledgeable person on the skills and knowledge needed to perform 

specific purposeful actions through a kind of apprenticeship. Seen in this 

light, writing development involves an apprenticeship which requires 

considerable practice, under expert guidance. (…) Empirical research by 

Bereiter and Scardamalia points out that students often are capable of writing 

performance well beyond their normal writing output.
24

 (GRABE e 

KAPLAN, 1996:243) 

 

Esta abordagem, para os autores, dentre os vários benefícios já mencionados, 

permite que haja uma acomodação dos papéis interativos de cada participante, do 

propósito da tarefa e da linguagem necessárias para tal tarefa, e mostra a importância da 

escrita e do processo pelo qual os escreventes passam, ao invés de manter o foco 

somente na estrutura formal do gênero trabalhado. 

                                                                    
24

 Desse ponto de vista, o aluno aprende a escrever ao trabalhar com uma pessoa mais 

experiente com relação às habilidades e ao conhecimento necessários para realizar ações com objetivos 

específicos para um tipo de aprendizagem. Visto por esta perspectiva, o desenvolvimento da escrita 

envolve uma aprendizagem que requer uma prática considerável, sob a orientação dos mais experientes. 

(...) Pesquisas empíricas realizadas por Bereiter e Scardamalia mostram que alunos [guiados por alguém 

mais experiente] geralmente apresentam uma performance escrita muito melhor que o que desempenham 

normalmente.(Trad. da pesquisadora) 
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Com relação ao currículo ideal para o ensino de produção escrita, Grabe e 

Kaplan (1996) sugerem que exista a combinação entre o produto escrito, o processo, o 

contexto social e o conteúdo a que se refere a atividade de escrita. A partir daí, os 

autores fazem algumas sugestões para este currículo que, mesmo idealizado, pode 

contribuir bastante para a reflexão e a prática da escrita na escola.  

Dentre as várias sugestões referidas, situam-se algumas que acreditamos ser 

fundamentais para nossa pesquisa e práticas escolares, como a conscientização dos 

alunos em relação às estratégias necessárias para a escrita, o planejamento em 

situações-problema, o desenvolvimento de atividades que auxiliem na transferência de 

problemas retóricos dos mais simples aos mais difíceis, respeitando a zona de 

desenvolvimento proximal dos alunos, e, por fim, o incentivo à mediação realizada 

entre os próprios alunos. 

 

4.2.  A questão dos gêneros e o ensino de língua estrangeira 

 

É importante lembrarmos que os gêneros textuais, apesar de serem de difícil 

definição formal, pois cada um deles possui suas próprias peculiaridades estruturais e 

linguísticas, foram formulados a partir da prática linguística, com a finalidade de servir 

a uma determinada função comunicativa. Bazerman (2005) nos diz que  

A definição de gêneros como apenas um conjunto de traços textuais ignora o 

papel dos indivíduos no uso e na construção de sentidos. Ignora as diferenças 

de percepção e compreensão, o uso criativo da comunicação para satisfazer 

novas necessidades percebidas em novas circunstâncias e a mudança no 

modo de compreender o gênero com o decorrer do tempo. (BAZERMAN, 

2005:31) 

 

 Bronckart (1999) afirma – reiterando a noção bakhtiniana – de que qualquer 

comunicação verbal só é possível a partir de algum gênero textual. Aliados a esta 

característica comunicativa, os gêneros, então, devem ser trabalhados e ensinados na 

escola a partir do uso que se faz deles na sociedade, como instrumentos de práticas 

sociodiscursivas. Para Bronckart (1999:103), “a apropriação dos gêneros é um 

mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades 
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comunicativas humanas”. Isto nos permite pensar, portanto, que, ao dominar um gênero 

textual, o indivíduo não domina somente a estrutura concernente a este gênero e sim a 

realização linguística que acontece devido ao seu uso em situações comunicativas 

diversas.  

Sabemos que, devido às várias atividades humanas existentes, os instrumentos 

utilizados para efetivá-las são também variados; o mesmo acontece com os gêneros 

textuais: a sua diversidade é infinda, pois inesgotáveis são os campos da atividade 

humana. À medida que cada atividade é modificada, são adaptados os gêneros que 

fazem parte dela. 

Devido ao exposto acima é que é complexa a definição da natureza do gênero 

textual. Os textos pertencentes a uma mesma categoria de gênero são porta-vozes de 

seus autores e de outros tantos que estes autores leram; ou seja, são constituídos por 

elementos tão particulares do discurso de um determinado indivíduo que, muitas vezes, 

se torna complexa a categorização deste texto. Então, podemos ver gêneros textuais que 

contêm exemplares de caracterização muito diferenciada entre si, mas que, mesmo 

assim, pertencem a esta mesma categoria ou classificação.  

 

4.2.1. Os agrupamentos didáticos dos gêneros 

 

Bakhtin ([1979] 2003) defendia que os gêneros textuais são como esquemas de 

compreensão que facilitam a comunicação entre as pessoas. Isto significa dizer, 

portanto, que ao aprender a produzir um determinado gênero textual, o indivíduo 

aprende mecanismos de comunicação inerentes à própria organização da sociedade e da 

língua, e que se encontram refletidos neste gênero. 

Dolz e Schneuwly (2004) tratam o gênero como um instrumento de 

comunicação que se realiza empiricamente, de forma estável, em textos. Os autores 

seguem a posição bakhtiniana de que para que a comunicação seja efetivada, gêneros – 

formas relativamente estáveis de texto – devem existir.  
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Para os autores, assim como precisamos de instrumentos para realizar a maioria 

de nossas tarefas diárias – um garfo para comer, um lápis para desenhar – precisamos de 

gêneros para nos comunicar. Então, o gênero é considerado não só como um 

instrumento, mas um mega-instrumento, devido ao seu caráter heurístico de unir 

articuladamente diversos instrumentos em um só lugar. No entanto, Marcuschi 

(2008:212) comenta: “A metáfora do instrumento deve ser muito bem entendida, pois os 

autores não ignoram o risco de uma noção instrumental de língua, já que isto seria 

inadequado”. 

Então, para definir o gênero como o instrumento, Marcuschi (2008:212) articula 

o conceito de Dolz e Schneuwly (2004) com a linha de Bakhtin, que distinguia três 

dimensões essenciais para esta definição: “a) os conteúdos que se tornam decidíveis no 

gênero; b) a estrutura comunicativa particular dos textos que pertencem ao gênero; e c) 

as configurações específicas de unidades linguísticas como traços da posição 

enunciativa do enunciador, os conjuntos particulares de sequências textuais e de tipos 

discursivos que formam essa estrutura”. Portanto, os gêneros tornam-se um ponto de 

partida no ensino escolar, pois são instrumentos concretos, definidos por dimensões que 

permitem a sua configuração.  

Sobre as dimensões bakhtinianas para a definição de gêneros em conjunto com 

os estudos sobre o ensino de línguas, Pinto (2003) afirma que o ensino de comunicação 

oral ou escrita deve ser realizado por meio de três fatores: a produção de linguagem 

através da mediação dos gêneros textuais; as capacidades de linguagem, ativadas pelo 

aprendiz dependendo da situação comunicativa na qual se encontre; e as estratégias de 

ensino, para que o aluno organize sua própria aprendizagem.  

Além da interação desses três fatores acrescente-se que, ao interagir 

oralmente ou por escrito no contexto escolar, os alunos precisam entender 

como a forma da língua e a estrutura organizacional dos vários gêneros 

textuais fornecem recursos para apresentar a informação e interagir com os 

outros. Aprendem, portanto, a escolher os padrões linguísticos apropriados 

aos significados que tentam criar. (...) (PINTO, 2003:05) 

 

Apesar de reconhecerem a grande dificuldade da categorização dos gêneros 

textuais existentes (já que a cada dia surge uma atividade humana nova que requer um 

novo gênero), Dolz e Schneuwly (2004) partem da ideia de que os gêneros podem ser 
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identificados e classificados, principalmente os que fazem parte do cotidiano das 

pessoas. Compreendendo que mesmo que os gêneros nunca sejam submetidos a uma 

definição geral e sistemática, os autores acreditam que estes devam fazer parte do 

trabalho escolar, pois são a base para a comunicação humana. 

Com relação ao trabalho com os gêneros escritos, Dolz e Schneuwly (2004) 

afirmam que o gradual aprimoramento no seu uso e seu consequente domínio constitui o 

nível da habilidade de produção textual o qual se deseja que o aprendiz venha a ter. 

Com o objetivo de inclusão dos gêneros textuais no trabalho escolar, os autores 

lançam uma proposta teórica que viabiliza o agrupamento destes gêneros, levando em 

consideração alguns critérios. Para a eficácia desta proposta, é necessário que os 

agrupamentos:  

1. correspondam às grandes finalidades sociais atribuídas ao ensino 

cobrindo os domínios essenciais de comunicação escrita e oral em nossa 

sociedade; 

2. retomem, de maneira flexível, certas distinções tipológicas, da maneira 

como já funcionam em vários manuais, planejamentos e currículos; 

3. sejam relativamente homogêneos quanto às capacidades de linguagem 

implicadas no domínio dos gêneros agrupados. (DOLZ, NOVERRAZ e 

SCHNEUWLY, 2004:120) 
 

Apresentamos, abaixo, os quadros descritivos dos agrupamentos de gêneros 

elaborados por Dolz e Schneuwly (2004:60) com base nesses três critérios.  Como nesta 

pesquisa as discussões referem-se aos gêneros que narram e aos que relatam, 

explicitaremos somente os quadros que descrevem os referidos gêneros: 
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Quadro 4 - Agrupamento de gêneros no domínio social do narrar 

 

Domínios sociais de comunicação 

ASPECTOS TIPOLÓGICOS 

Capacidades de linguagem 

Dominantes 

Exemplos de Gêneros 

Orais e Escritos 

 

 

Cultura literária ficcional 

 

 

NARRAR 

 

Mimesis da ação através da criação da 

intriga no domínio do verossímil 

 

Conto maravilhoso 

Conto de fadas 

Fábula 

Lenda 

Narrativa de uma aventura 

Narrativa de ficção científica 

Narrativa de enigma 

Narrativa mística 

Sketch ou história engraçada 

Biografia romanceada 

Romance 

Romance histórico 

Novela fantástica 

Conto 

Paródia 

Adivinha 

Piada 

 

 

 

 

Quadro 5 - Agrupamento de gêneros no domínio social do relatar 
 

Domínios sociais de comunicação 

ASPECTOS TIPOLÓGICOS 

Capacidades de linguagem dominantes 

Exemplos de Gêneros 

Orais e Escritos 

 

 

 
Documentação e memorização das ações 

humanas 

 

 

RELATAR 

 

 

Representação pelo discurso de experiências  

vividas, situadas no tempo 

 

 

 

 

 

Relato de experiência vivida 

Relato de viagem 

Diário íntimo 

Testemunho 

Anedota ou caso 

Autobiografia 

Curriculum vitae 

... 

Notícia 

Reportagem 

Crônica social 

Crônica esportiva 

...  

Histórico 

Relato histórico 

Ensaio ou perfil biográfico 

Biografia 

... 

 

Temos plena consciência da incompletude de qualquer tipo de categorização. 

Bronckart (1999:256) afirma sobre este assunto que:  
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Sendo as combinações dos tipos de discurso e das formas de planificação 

praticamente ilimitadas, mesmo no interior de um mesmo gênero, conclui-se 

disso que os gêneros não podem ser diretamente definidos e classificados em 

função das características linguísticas neles observáveis. 

 

No entanto, tal tipo de classificação por vezes se faz necessária, pois é 

importante que o aprendiz conheça o mínimo de similaridades entre os gêneros textuais 

que circulam na sociedade para que crie os esquemas necessários para a elaboração dos 

mesmos quando preciso.  

Para nosso trabalho, é importante levarmos em conta que, mesmo o gênero 

diário de bordo sendo considerado na categorização acima demonstrada como um 

gênero de relato, temos consciência de que ele possui aspectos narrativos. No caso de 

nossa oficina de produção textual, primamos por este último aspecto, pois o texto 

escrito pelos alunos não se tratava de um relato de fatos reais e sim de uma simulação 

de relato de uma viagem que não aconteceu. Sobre este assunto nós falaremos mais 

adiante. 

 

4.3. A colaboração como meio de aprendizagem 

 

A partir da noção vygotskiana de que o desenvolvimento humano depende de 

fatores internos, como a consciência interna, além dos externos, como o comportamento 

social, podemos pensar que, desta maneira, os indivíduos, para aprender melhor, devem 

passar a se relacionar de modo mais amplo entre si.  

 A interação em sala de aula possibilita o cultivo de ações mais tolerantes, visando 

à compreensão mútua entre os alunos, o pensamento criativo em conjunto, e, 

principalmente, a prática do diálogo entre pessoas de culturas familiares, valores e 

experiências diversas na busca da resolução de problemas em comum. 

 Na concepção de Vygotsky, para se atingir a zona de desenvolvimento proximal 

do indivíduo, é primeiramente necessário que as atividades de aprendizado a serem 



83 

 

completadas sejam feitas na companhia de um mediador. É aí que se encontra a noção de 

colaboração, alcançada através dos diálogos inter e intrapessoal. 

 Seguindo quase a mesma linha de pensamento, o interacionismo discursivo, 

proposto inicialmente por Jean-Paul Bronckart, afirma que para que o funcionamento 

humano aconteça de modo completo é necessário que o indivíduo se relacione com os 

pré-construídos sociais, ou seja, a cultura de seu povo, as instituições, crenças, teorias, 

ideologias que o rodeiam e trabalhe em colaboração com outros indivíduos na construção 

de novos conhecimentos, tendo a linguagem como principal fator nessa relação. 

Explicitando-nos melhor e utilizando as palavras de Machado (2009:47/48), “(...) desde 

seu nascimento, eles [os indivíduos] podem ir se apropriando desses pré-construídos 

sociais, o que permite seu desenvolvimento e, dialeticamente, lhes permite contribuir para 

a transformação permanente dos pré-construídos.” 

 O papel da colaboração no processo de ensino-aprendizagem é extremamente 

importante, porém demanda mudanças na prática educacional como um todo, já que 

enfatiza a interação entre professor e aluno e alunos entre si. Este tipo de interação requer 

que todos os participantes se tornem ativos na construção do conhecimento. 

 Ao permitir que os alunos se comuniquem, levando a público o que pensam, 

damos oportunidades para que eles se aprofundem melhor em relação aos assuntos 

discutidos e até mesmo reformulem suas ideias. 

 Devido ao próprio caráter dinâmico da linguagem, o ensino-aprendizagem de 

línguas deve refletir esta característica, tendo como principal foco a interação autêntica e 

viva entre os indivíduos envolvidos no processo educacional. Além de compartilhar 

informações, ideias, criações, os indivíduos que interagem para aprender também 

compartilham estratégias de aprendizagem, adquirindo novas maneiras de enxergar a 

língua-alvo. 

É desta forma que a aprendizagem colaborativa ganha corpo: na interação em 

pares, em grupos, e no compartilhar de novas ideias, diferentes pontos de vista, 

estratégias de aprendizagem e informações, todos visando a um mesmo objetivo que é o 

aperfeiçoamento da língua-alvo, tanto no plano linguístico-textual quanto no discursivo. 
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De acordo com Figueiredo (2006: 22), alguns dos principais benefícios que a 

abordagem colaborativa oferecem são: 

a) maximizam o output do aprendiz – os alunos têm a oportunidade de 

praticar o que aprenderam com os colegas, por meio de interações 

significativas, diferentemente de uma abordagem tradicional, na qual a 

participação ocorre, geralmente, quando é solicitada pelo professor; 

b) promovem interações com vistas à negociação de significado – a fluência 

numa língua ocorre quando ela é usada como veículo de comunicação. 

Durante o processo de comunicação, há negociação de significado, visto 

que os alunos esforçam-se para compreender uns aos outros, modificando 

ou parafraseando o que disseram; ou seja, eles têm a oportunidade de 

compreender e de fazerem-se compreendidos; 

c) promovem um ambiente de apoio – por intermédio do trabalho em grupo, 

há uma diminuição da ansiedade dos alunos em expressarem-se na língua-

alvo. Os alunos compartilham conhecimentos e informações, têm 

condições de aprender uns com os outros e de perceber que todos têm 

dificuldades e facilidades em certos aspectos da língua que estão 

aprendendo. Há a criação de um ambiente de interdependência positiva 

com vistas à autonomia dos aprendizes, pois, por meio do diálogo, há o 

favorecimento da passagem do estágio de regulação pelo outro para a 

auto-regulação; 

d) favorecem o compartilhamento do conhecimento entre os alunos e o 

professor – na sala de aula tradicional, o professor é geralmente o 

transmissor do conhecimento. Na sala de aula colaborativa ou cooperativa, 

o professor valoriza as experiências pessoais dos alunos e também aprende 

por meio dessas experiências. 

  

Isto não significa dizer que a colaboração na aprendizagem por si só possa trazer 

somente benefícios. A maneira como se trabalha em sala, o perfil dos alunos e do 

professor, o contexto escolar, o currículo e os objetivos de cada um dos envolvidos em 

relação à língua-alvo são fatores importantes a ser considerados nesta perspectiva de 

ensino. 

No entanto, alguns tipos de resistência, de várias ordens, podem surgir, como o 

fato de alguns aprendizes cometerem erros que não são corrigidos no decorrer da tarefa e 

da interação com os colegas; o uso da língua materna na sala de aula; e o fato de 

determinados alunos não se sentirem bem em realizar atividades em grupo (vf. 

Figueiredo, 2006). Com relação às resistências apontadas, é necessário que o professor 

tenha consciência de que o uso da língua materna, por exemplo, não se trata de um 

obstáculo ao aprendizado de uma língua estrangeira, mas de um recurso utilizado para 

facilitar esse processo. Quanto à relutância de alguns indivíduos em trabalhar 

colaborativamente, deve-se perceber que as pessoas têm características e formas 
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diferentes de aprender, devendo ser, portanto, respeitadas caso não demonstrem nenhum 

conforto em compartilhar com os colegas suas ideias.  

Outros tipos de questionamentos ou resistências que, desta vez, o professor pode 

enfrentar são, de acordo com Bordenave e Pereira (1989): 

 

- até que ponto ele pode confiar em que os alunos chegarão, através da 

discussão, aos conceitos claros e estruturados que ele, o professor, já tem? 

- o trabalho em grupos não tomará um tempo excessivo para estudar um tema 

que mediante uma boa exposição oral seria coberto pela metade do tempo? (...) 

- qual será, depois de tudo, o “status” do professor numa situação em que a 

opinião de qualquer aluno é tão respeitável quanto a do próprio professor? (...) 

 (BORDENAVE e PEREIRA, 1989:134) 

   

Estas questões tomam o professor, pois este está habituado a ministrar aulas em 

que somente o progresso de ordem individual é valorizado. É importante ter 

conhecimento, contudo, que o saber passa de uma construção coletiva, para uma 

descoberta individual. Sobre este assunto, podemos, então, afirmar que o 

desenvolvimento humano primeiramente se realiza a partir de experiências vividas com o 

meio social para que depois estas sejam internalizadas, ou seja, é um movimento que se 

direciona do exterior ao interior do indivíduo. O ensino colaborativo, portanto, leva o 

conhecimento que se encontra no interior do indivíduo novamente ao exterior, dando 

continuidade ao ciclo intermitente do aprendizado.  

 

4.4. A perspectiva colaborativa de ensino  

 

Na prática escolar, trabalhos em grupo não são novidade. Geralmente, os 

professores pedem que os alunos formem grupos para que realizem uma determinada 

atividade, que será, provavelmente, apresentada para a turma inteira, ou para outros 

espectadores. Mas será que o ensino colaborativo é isso?  

Bordenave e Pereira (1989) apresentam os tipos de interação em sala de aula 

entre professor e alunos através de três imagens que representam a comunicação 
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unilateral entre professor e alunos (no caso, o ensino conhecido como “bancário”, 

dentro da concepção tradicional); a comunicação bilateral professor-aluno (que é uma 

tentativa de estabelecer um diálogo entre os participantes, mas que a atitude autoritária 

do professor ainda não é de todo eliminada); e, por fim, a comunicação multilateral 

entre professor e alunos. Esta última é a que mais se encaixa à proposta de ensino 

colaborativo, já que o ambiente da sala de aula se torna um meio de diálogo e interação 

social, tão importantes para um melhor aprendizado. Vejamos as imagens (adaptadas de 

BORDENAVE e PEREIRA, 1989:133) que ilustram estes padrões de comunicação na 

interação professor e alunos: 

 

 

Figura 3 – Padrões de interação – adaptação de BORDENAVE e PEREIRA (1989) 

 

 

 

 

 

 

         A                                                      B 

          C 

 

As figuras A, B e C se referem, cada uma, ao tipo de comunicações explicitadas 

anteriormente. A mais adequada às características que veremos mais adiante sobre o 

ensino colaborativo, enfatizamos, é a última. Esta demonstra bem a possibilidade tanto 

de os alunos dialogarem entre si quanto de o professor dialogar com eles e vice-versa.  

Antes de tudo, é necessário que se faça uma diferenciação entre o que se 

conhece como ensino colaborativo e ensino cooperativo. De acordo com Panitz (1996), 

o ensino cooperativo trata de uma série de técnicas utilizadas pelo professor em sala de 

aula, visando ao alcance de uma determinada meta preestabelecida para o grupo de 

aprendizes que trabalhará em conjunto. Este tipo de ensino estabelece uma relação 

professor-aluno em que o docente é a principal autoridade em sala.  

Já o ensino colaborativo, além de utilizar de recursos didáticos e de técnicas para 

a efetivação de trabalhos em grupo, pode ser considerado como uma filosofia de ensino. 

É chamado assim, pois permite que o professor perceba o grupo e a interação do grupo 
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de aprendizes como um todo, tanto na observação do aprimoramento do uso de 

estratégias afetivas quanto do de estratégias de aprendizado. Além disso, os aprendizes 

são deixados livres para estabelecer a divisão de tarefas do grupo e os critérios tanto de 

produção quanto de avaliação da atividade. A auto-avaliação é um aspecto fundamental 

nas salas de aula que se pautam pelo ensino colaborativo.  

Poderíamos fazer um pequeno quadro contendo as principais diferenças entre o 

ensino cooperativo e colaborativo para melhor visualização do exposto: 

Quadro 6 – Comparação do Ensino cooperativo e do Ensino colaborativo 
 

Ensino cooperativo Ensino colaborativo 

 

 Estrutura de atividades interativas 

que visam à efetivação de um 

determinado produto ou objetivo; 

 Conjunto de técnicas utilizadas pelo 

professor para atingir a um 

determinado conteúdo 

preestabelecido; 

 Centralização no professor, já que 

este estabelece as atividades e os 

seus critérios avaliativos; 

 Observação do produto final da 

atividade em grupo; 

 Uso de métodos quantitativos de 

ensino com o foco no produto final; 

 A realização e conclusão da tarefa 

são as suas principais ferramentas 

para o aprendizado; 

 Avaliação realizada pelo professor 

ao final da atividade sugerida. 

 

 Filosofia de interação e de modo de 

vida; 

 Modo de lidar com outros 

indivíduos de maneira respeitosa; 

 Ênfase nas diversas habilidades dos 

membros do grupo e a contribuição 

que estas podem oferecer; 

 Centralização no aprendiz, pois a 

atividade se encontra sempre aberta 

a transformações que o grupo 

sugerir; 

 Observa o processo de interação 

para que o grupo alcance seus 

próprios objetivos; 

 Abordagem qualitativa de ensino; 

 O diálogo é a sua principal 

ferramenta para o aprendizado em 

sala de aula; 

 Disponibilização de momentos de 

auto-avaliação para os aprendizes. 
Adaptação a partir de PANITZ (1996) 

 

Pode-se perceber que o ensino colaborativo e o cooperativo fazem parte de um 

mesmo continuum. No entanto, há diferenças significativas quanto ao uso e aos 

propósitos de cada um deles. Um exemplo seria de que, por ser mais centrada no 

professor, a prática do ensino cooperativo não estimularia tanto o diálogo para o alcance 

de objetivos estabelecidos pelo próprio grupo de alunos, já que estes estariam mais 

concentrados no resultado final que devem apresentar. 

Podemos elencar alguns dos mais conhecidos exemplos de atividades 

cooperativas que são consideradas muito úteis no ensino de língua estrangeira: 
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a. Atividades “quebra-cabeça”: que consistem em atividades que podem 

ser feitas em grupos maiores de alunos. O professor pode fornecer um 

tema de trabalho e os grupos de alunos ficam cada um com uma 

subdivisão do tema para, a posteriori, unir todos os grupos em um grupo 

só. Por exemplo, uma turma X deve pesquisar e discutir tudo o que 

sabem sobre a cultura britânica. Este grupo de alunos é subdividido em 

alguns grupos menores, e cada um destes pesquisará sobre aspectos 

diferentes da cultura britânica: hábitos alimentares, folclore, pontos 

turísticos, etc. Ao final da sequência didática proposta pelo professor, a 

turma se une e faz uma grande exposição seguida pela elaboração de um 

painel coletivo.  

 

b. Atividades em grupo: muito conhecidas pelos alunos e professores, mas 

que com a proposta colaborativa tem como principal objetivo não 

somente o produto final da atividade; a importância é dada ao decorrer 

do processo enquanto momento de interação e troca de novas estratégias 

de aprendizado e de experiências de vida. 

 

c. Atividades em pares: também bastante conhecida pelos sujeitos 

envolvidos no contexto escolar. Para o ensino de produção escrita é 

bastante relevante, pois permite que os alunos escrevam para um leitor 

autêntico e não só para o professor, como se faz no ensino tradicional de 

escrita. 

 

A sugestão que se faz é a de que haja uma “transição” do enfoque cooperativo 

para o colaborativo. O que o primeiro tem de melhor é o fato de ser uma abordagem que 

valoriza o aprendizado dos conteúdos de maneira significativa; o segundo se concentra 

no fator humano, de relacionamento, para uma melhor interação e participação dos 

alunos nas atividades propostas. 

Uma polarização das duas perspectivas não é o que está sendo proposto nesta 

pesquisa. O objetivo que se deseja alcançar é uma unificação das abordagens para o 

enriquecimento das experiências e possibilidades de ensino de língua. 
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Como veremos a seguir, a repercussão das atividades mencionadas mais acima 

geralmente é bastante positiva e, quando bem aproveitadas, tornam-se um momento de 

interação e de descobertas que não são muito comuns em sala. Isto significa que há a 

possibilidade de unir as técnicas de ensino cooperativo aos propósitos da ideia da 

colaboração para uma aprendizagem mais eficaz. 

 

4.5. Uma proposta didática para o ensino de produção escrita em língua 

estrangeira 

 

 A contribuição promovida pelos métodos de ensino que tornam o aprendiz como 

ator da relação ensino-aprendizagem é fundamental, mas nem sempre é efetivada na 

prática, principalmente no que diz respeito às atividades de escrita. Na realidade, 

propostas de ensino de escrita que envolvem a interação existem, e são, inclusive, 

objetos de estudo nos programas de pós-graduação Brasil afora; mas o que se vê é uma 

atuação ainda bastante limitada. Muitas vezes, por carências diversas, desde a formação 

do professor, até as condições precárias de cada escola, ou de práticas pedagógicas 

enraizadas, há uma preferência pela prática tradicional de ensino da língua-alvo em sala. 

 O que propomos, então, é uma proposta de trabalho que pode ser adaptada a 

qualquer situação de ensino de escrita em língua estrangeira, e que contemple o que 

vínhamos discutindo até então: a questão da interação entre alunos e professor; o 

trabalho com gêneros textuais diversos; uma visão processual da escrita, mas que 

também leve em conta a importância do conhecimento sobre a estrutura que molda cada 

gênero textual; o trabalho em uma sequência didática que pode ser adaptada às 

necessidades de cada situação de ensino; e, finalmente, a noção de ensino colaborativo 

que visa ao aprimoramento dos usos linguísticos e das descobertas que envolvem a 

escrita de textos em língua inglesa. 

 O modelo de trabalho que fizemos envolveu gêneros textuais do narrar e do 

relatar, de acordo com a categorização de Dolz e Schneuwly (2004). Os gêneros do 

agrupamento do relatar escolhido foram a linha do tempo e o relato de viagem (nos 

quais fizemos algumas adaptações que explicitaremos posteriormente); e o gênero do 

narrar escolhido foi o conto de fadas. 
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 O fato de ter-se trabalhado com tais gêneros não significa, como se poderia 

pensar, que os aprendizes deveriam produzir textos literários acabados. Sabe-se que a 

narrativa é um recurso bastante utilizado pelo discurso literário, mas que não pertence 

somente a ele. O narrar é uma prática difundida especialmente na vida social e, como, 

tal, pode ser utilizado com sucesso como recurso para o ensino de línguas. Já com 

relação aos gêneros do domínio do relatar acontece praticamente o mesmo. Para Nunes 

(1988), o relato é a narrativa de acontecimentos que os recria como se fossem 

presentes. Ou seja, apesar da objetividade que deve estar presente em gêneros textuais 

de relato, o aspecto narrativo dos mesmos não é suprimido. Também sobre a definição 

de relato, podemos dizer que esse, assim como os gêneros narrativos, faz parte do 

cotidiano dos indivíduos em geral. 

 O que buscamos, portanto, com esta experiência didática, não é um resultado 

estético ou literário impecável dos textos, mas a efetivação da interação social e da 

mediação, que proporcionam um ambiente propício para o agir de linguagem, no 

aprendizado de língua inglesa a partir do trabalho com esses gêneros que já fazem parte 

da experiência de cada um dos aprendizes devido ao caráter universal da prática do 

narrar e do relatar. 
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SEGUNDO MOMENTO 

O TRANÇADO ELABORADO 

 

OS PONTOS DO BORDADO 

As linhas já foram traçadas. O rio corre com os braços da vida ao seu redor. A 

trama do pano foi marcada com o tempo e o sangue das mãos do menino. 

Um abraço quente envolve todo o seu corpo. É o dia que chega. As horas 

quase infindas se movem e adiantam o relógio.  

O trançado foi feito e o dever cumprido. Os veios coloridos são a dádiva de 

horas que são uma vida inteira ardida em sonhos e ausências. 

                                     

 

   Julia Larré 
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5. OS PONTOS DO BORDADO  

 

A partir dos instrumentos de coleta de dados aos quais nos referimos no primeiro 

capítulo de nosso estudo, pôde-se ter acesso a algumas informações importantes sobre a 

natureza do impacto que as atividades de escrita colaborativa causaram no aprendizado 

dos sujeitos participantes. 

É importante ressaltar que um dos principais focos nesta fase de 

desenvolvimento das discussões sobre os resultados da pesquisa é demonstrar o modo 

como os alunos perceberam a escrita colaborativa de gêneros textuais do grupo do 

relatar e do narrar em língua inglesa. Para verificarmos se os objetivos traçados no 

início desta pesquisa foram alcançados, demonstraremos e analisaremos trechos dos 

questionários, diários reflexivos e ficha de auto-avaliação coletados, além dos textos 

produzidos em grupo. Estes foram os pontos do bordado o qual pretendemos finalizar. 

 

5.1. Percepções sobre a aprendizagem de língua inglesa 

 

Como uma maneira de facilitar a análise do impacto causado no grupo em 

relação às produções textuais feitas em colaboração, optamos, no momento da escrita da 

dissertação, por subdividir os alunos em dois grupos. O primeiro, o Grupo A, é formado 

pelos alunos (AS, DM, FA e RA) que demonstraram melhor desempenho geral nas 

aulas das oficinas; já o Grupo B é formado pelos alunos (PR, MC, PS, SP) que 

desempenharam as tarefas com maior dificuldade. Ressaltamos que a separação entre os 

grupos A e B, compostos pelos alunos acima mencionados, não aconteceu durante as 

oficinas, dado que um de nossos objetivos ao promover atividades colaborativas é a 

formação de grupos de alunos com desempenho heterogêneo. 

O questionário sociocultural conceitual, assim como expusemos anteriormente, 

possui, nas perguntas que o constituem, a subjetividade como caráter preponderante. No 

entanto, três aspectos fundamentais para traçar um perfil da turma foram: o tempo de 

estudo de inglês, a idade e a escolaridade dos sujeitos. A turma foi formada por alunos 
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adolescentes e jovens adultos – entre 13 e 25 anos de idade –, que cursavam o Ensino 

Fundamental, Médio e Superior e que tinham em sua maioria (43%) um ano de 

aprendizagem de língua inglesa. Outro dado interessante é que a maior parte deles, 

mesmo os mais jovens, demonstraram, como principal objetivo no aprendizado de 

língua inglesa, um desejo de ingressar com mais competência no mercado de trabalho e 

de conhecer novas culturas. Vejamos as suas respostas
25

 para a pergunta “Quais os seus 

objetivos ao aprender inglês?”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Enquanto os alunos AS, DM, FA, RA, MC e PS falaram sobre aprendizado de 

língua inglesa como forma de competir no mercado de trabalho e de ter acesso a outras 

culturas, o aluno PR foi mais específico sobre suas expectativas, se referindo ao seu 

desempenho em “assuntos acadêmicos”, ou seja, o aluno deseja ter uma boa 

performance na universidade. O fato de os alunos terem respondido em sua maioria a 

respeito da carreira profissional reflete um sintoma resultante do uso da língua inglesa 

                                                                    
25

 Todas as respostas dos alunos foram reproduzidas pela pesquisadora, não havendo a correção 

de possíveis deslizes gramaticais ou terminológicos. 

Grupo A 

Aluno AS: Para carreira de trabalho e para a realização de viagens. 

Aluna DM: Competir no mercado de trabalho; estudar ou trabalhar em países 

que tem como língua materna o inglês; ter acesso a obras no idioma. 

Aluno FA: Realização profissional e possibilidade de conhecer novas culturas. 

Aluna RA: Poder ter um diferencial no primeiro emprego, viajar e músicas. 

Grupo B 

Aluno PR: Ajudar o aprendizado de assuntos acadêmicos, utilizar a língua como 

forma de comunicação. 

Aluna MC: Para me ajudar futuramente no mercado de trabalho. 

Aluna PS: Expandir meus conhecimentos, entrar em contato com uma cultura 

diferente. 

Aluna SP: Comunicação oral, escrita e leitura. 
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para alcançar melhores patamares profissionais. Saber um idioma estrangeiro é 

plataforma para aprimoramento de “currículo” e para a busca de oportunidades de 

emprego em outros países. A aluna SP foi bastante concisa e não se expôs tanto quanto 

os outros em sua resposta, e, portanto, não deixou claro quais os seus objetivos 

específicos ao aprender inglês. 

Pode-se perceber que os alunos demonstram estar conscientes da importância do 

aprendizado de língua inglesa para fins comunicativos, de acordo com o que vemos nas 

teorias sociointeracionistas de linguagem. Com relação à pergunta sobre que 

habilidade(s) os alunos acreditavam ser mais importante(s) para aprender em língua 

inglesa, os alunos AS, FA e PS se referiram à conversação como a mais importante, 

pois para eles seria a principal forma de comunicação: 

 

 

 

 

 

Os alunos PR e DM apresentaram respostas semelhantes e bastante tradicionais, 

com a ideia de que se deve considerar a aprendizagem de gramática como pré-requisito 

para a comunicação tanto oral quanto escrita: 

 

 

 

 

Vejamos, contudo, a resposta de SP: “Para mim, não há algo mais importante. 

Todas as habilidades devem ser aprendidas igualmente, pois para um melhor 

aprendizado e domínio da língua, acredito que a pessoa deva dominar a fala, a escrita 

e a escuta”. Esta aluna se posicionou de maneira igualitária em relação a todas as 

Aluno AS: A parte de falar e escutar. Porque estas são as principais formas de 

comunicação. 

Aluno FA: Conversação, essencialmente. Porque é a prática constante da língua, 

principalmente em sua forma oral, que capacita o aluno a comunicar-se com excelência. 

Aluna PS: Particularmente acredito que a habilidade oral é mais interessante, mas 

entendo a importância de se desenvolver também a escrita. 

 

Aluno PR: A aprendizagem de gramática e a prática da língua inglesa no cotidiano. 

Porque é essencial na formação do profissional de qualidade. 

Aluna DM: As estruturas gramaticais básicas, porque esse conhecimento é um pré-

requisito básico para a produção escrita e a comunicação oral. 
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habilidades linguísticas e ao papel de cada uma delas no seu aprimoramento como 

aprendiz. Semelhante a SP, as alunas RA e MC reconheceram a importância do 

aprendizado de todas as habilidades linguísticas, desde que estivessem inseridas em 

situações do cotidiano, ou seja, em práticas sociais, pois, segundo as mesmas, seria uma 

forma de o aluno se preparar para o que pode encontrar “lá fora”: 

 

 

 

 

 Esta ideia entra em completa consonância com nossa discussão sobre o 

aprendizado de línguas como um processo, com a proposta de atividades 

contextualizadas e significativas para o aprendiz, em contraposição às concepções 

positivistas de ensino de línguas. 

No entanto, ao discutirem especificamente sobre o que seria a linguagem escrita, 

estes mesmos alunos evidenciaram a noção positivista de transposição das ideias para o 

papel, como se pode perceber em algumas das declarações a seguir: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Grupo A 

Aluno AS: Acredito que não é somente escrever letras, mas também uma forma 

de exprimir seus sentimentos, opiniões e imaginação. 

Aluna DM: Registrar, em palavras, uma ideia, um pensamento, algo que se passe 

pela mente. 

Aluno FA: Expressar sua capacidade comunicacional através da 

escrita,utilizando-se da carga de cognição e os conhecimentos gramaticais. 

Aluna RA: Escrever é expressar uma ideia, na maioria das vezes de uma 

maneira mais formal. 

. 

Aluna RA: Situações cotidianas para a prática do que podemos encontrar. 

Aluna MC: Saber se comunicar mesmo sem ter vocabulário suficiente, pois assim o 

aluno pode ir treinando diariamente. 
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De todos os depoimentos, apenas os alunos AS, FA, RA e PS afirmaram 

acreditar na linguagem escrita como uma maneira de o indivíduo se expressar e de se 

comunicar. Já as respostas dos outros alunos demonstraram uma perspectiva mais 

tradicional da linguagem escrita, como já mencionamos em nosso primeiro capítulo. 

Isto demonstra que, apesar de se ter o conhecimento de que a língua tem como um dos 

principais fins a comunicação, ainda permanece a dicotomização entre linguagem oral e 

escrita e de que esta última possui características estritamente formais (“Escrever é 

expressar uma ideia, na maioria das vezes de uma maneira mais formal”), sendo vista 

como independente do meio comunicativo; diferentemente da primeira, que seria 

considerada o ato comunicativo em sua principal forma. 

As concepções e crenças sobre língua que os alunos carregam não surgem do 

nada, mas de situações que estes puderam experimentar (na escola, em casa) e de 

depoimentos de outros indivíduos (pais, colegas, professores, pessoas da mídia etc.) que 

ouviram. A visão dicotômica entre linguagem oral e escrita dominou por vários anos 

nas escolas e nos livros didáticos e ainda é encontrada até hoje com bastante facilidade 

no ensino de línguas, como podemos perceber com os depoimentos dos alunos. 

Segundo Marcuschi (2007),  

 

A perspectiva da dicotomia estrita oferece um modelo muito 

difundido nos manuais escolares, que pode ser caracterizado como a 

visão imanentista que deu origem à maioria das gramáticas 

pedagógicas que se acham hoje em uso. Sugere dicotomias estanques 

com separação entre forma e conteúdo, separação entre língua e uso e 

toma a língua como sistema de regras, o que conduz o ensino de 

língua ao ensino de regras gramaticais. (...) Uma de suas conclusões 

Grupo B 

Aluno PR: Escrever é o ato da utilização de signos linguísticos na prática da 

língua. 

Aluna MC: É transcrever a linguagem verbal. A escrita facilita na linguagem da 

fala também. 

Aluna PS: Desenvolver frases e textos com sentido e que seja capaz de 

comunicar algo. 

Aluna SP: Transpor no “papel” ideias e pensamento de uma forma clara e 

objetiva. 
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mais conhecidas é a que postula para a fala uma menor complexidade 

e uma maior complexidade para a escrita. (MARCUSCHI, 2007: 28) 

 

Um aspecto igualmente interessante é a afirmação de MC, quando disse que “A 

escrita facilita na linguagem da fala também”. Esta aluna, portanto, apresenta a crença 

de que todas as habilidades linguísticas se encontram associadas entre si. Este 

pensamento é bastante presente nas propostas de ensino de línguas que primam pela 

integração das habilidades. O fato de a aluna ter afirmado que a escrita aprimora a 

comunicação oral, já foge da tendência das afirmações da maioria de seus colegas de 

turma. No entanto, a mesma aluna disse que a escrita é “transcrever a linguagem 

verbal”. O que ela entende por linguagem verbal? E por transcrição? Linguagem verbal 

é tanto a oral quanto a escrita; no entanto, podemos perceber que a aluna a considera 

como somente a língua falada, já que a escrita seria uma transcrição daquela. 

É importante saber que a discussão metalinguística
26

 em sala de aula é essencial 

para o aprimoramento da conscientização que o aluno tem da língua em questão. 

Contudo, não podemos saber exatamente como o aprendiz processa todas as 

informações recebidas durante sua vida escolar. Muitas vezes, acontece o que tentamos 

ilustrar acima com a afirmação da aluna: um mix de concepções linguísticas 

dissonantes, impedindo que o aluno tenha consciência plena e precisão sobre o que diz. 

Neste caso, a discussão em sala de aula entre os alunos e dos alunos com o 

professor se torna importante no sentido de que permite a modificação do que Paulo 

Freire, em Pedagogia da Autonomia, chama de ensino bancário – tradicional, de 

transferência de informações do professor para o aluno – para um tipo de ensino em que 

o aluno se mostre mais capaz de pensar sobre o que foi discutido na sala de aula para 

acatar ou não, ou até modificar, os conceitos em questão. Portanto, a partir do trabalho 

em conjunto, o aluno se sente apto a raciocinar sozinho, podendo tornar-se autônomo, 

como vimos nas teorias vygotskiana de aprendizagem e interacionista sociodiscursiva. 

Passemos agora para as respostas à pergunta “Você acredita que precisa 

desenvolver mais a escrita em língua inglesa?”. Como resultado geral, todos os sujeitos 

                                                                    
26

 Pelo fato de termos dado preferência aos instrumentos de coleta de dados descritos no capítulo 

1, não poderíamos, nesta dissertação, dar tanta atenção às discussões metalinguísticas realizadas em aula. 

No entanto, não descartamos a possibilidade de tais tipos de dados serem analisados em trabalhos 

posteriores. 
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participantes apontaram a necessidade de aprimorar sua habilidade escrita. Contudo, os 

comentários adicionados às suas respostas podem nos indicar algumas percepções que 

os alunos possuíam desta prática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de reconhecer a importância da prática textual, a aluna MC assumiu que 

escreve pouco em inglês e reiterou sua concepção de que a escrita aprimora diretamente 

a linguagem oral, dado que seria uma maneira de adquirir novas palavras e expressões. 

Como afirma PR, não podemos pensar na escrita dissociada da prática da leitura; esta 

Grupo A 

Aluno AS: Sim. Porque eu acredito que existam palavras e expressões que são 

desconhecidas para mim.  

Aluna DM: Sim. Ainda encontro dificuldade em escrever sobre assuntos mais 

complexos, que exijam uma riqueza maior de vocabulário e um domínio gramatical 

grande, na medida em que você precisa escrever em tempos verbais distintos, fazer 

paralelos, dar justificativas, fazer conclusões... enfim, você tem muito mais trabalho em 

estruturar o texto, torná-lo coeso e bem articulado e isso exige um conhecimento vasto da 

língua. 

Aluno FA: Com certeza. Escrever também faz parte do universo da comunicação, 

possuindo fins práticos em diversas situações cotidianas, assim como na arte da 

persuasão. Quanto mais se incrementa a capacidade de escrever em língua estrangeira, 

mais se potencializa a capacidade de expressão e comunicação do indivíduo. 

Aluna RA: É sempre bom exercitar, não importa o grau de dificuldade. 

 

. 

Grupo B 

Aluno PR: Sim. Porque é através da escrita, associada à leitura de textos, que 

praticamos nosso conhecimento da língua inglesa. 

Aluna MC: Sim. Não tenho muito costume de escrever inglês. A maior 

preocupação hoje se dá em se comunicar verbalmente em inglês através da fala. Porém, 

muitos esquecem que a escrita é ferramenta importante para a construção da fala. 

Aluna PS: Com certeza. Desenvolvendo a escrita aprendo novas palavras e 

consigo me comunicar melhor. 

Aluna SP: Sim, assim como outras valências, pois a prática (seja ela escrita ou 

oral) serve para o desenvolvimento e aprendizagem da língua, seja ela inglesa ou não. 
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última é considerada uma das melhores formas de estimular o aprendizado de línguas, 

inclusive o de língua estrangeira, mas não podemos deixar de pensar que ao trazer a 

produção de textos como abordagem inicial para aulas de língua, o estímulo pode 

acontecer de maneira tão ou mais eficaz. Isto porque, ao escrever, o indivíduo pode se 

expressar com mais propriedade e se sentir estimulado a ler outros textos que não o dele 

próprio. Pode-se dizer que com uma atividade de produção escrita em sala de aula em 

que várias pessoas escrevem textos diferentes, os indivíduos, consequentemente, lêem 

um número maior de textos.  

De fato não podemos afirmar que um seja mais importante que o outro, pois 

estaríamos levantando uma questão inválida e imprópria. Como afirmamos 

anteriormente, é fundamental esclarecer que temos plena consciência de que a leitura 

está intimamente ligada à escrita, mas como nas salas de aula de língua estrangeira a 

primeira é certamente mais trabalhada que a última, estamos defendendo aqui nesta 

dissertação, utilizando-nos das afirmações dos alunos das oficinas de produção textual, 

a validade de se ensinar a escrever em língua estrangeira a partir da prática em grupos.  

Pode-se verificar que os alunos AS, RA, PR, PS e SP foram mais concisos em 

suas respostas e associaram o escrever ao aprendizado de novas palavras e expressões e 

à prática ou exercício.  

Certamente o exercício da escrita beneficia a aquisição de vocabulário pelos 

alunos; no entanto, a associação realizada pelos sujeitos citados acima reflete a 

concepção positivista de aprendizagem que considera que a prática exaustiva leva 

automaticamente a um desempenho eficaz. Na realidade, a escrita, assim como vimos 

no segundo capítulo desta dissertação, é muito mais do que simplesmente uma ação 

mecanizada do escrevente; o cognitivismo e o sociointeracionismo proporcionaram uma 

visão mais abrangente do que vem a ser esta prática com os estudos mais aprofundados 

do que ocorre no cérebro do indivíduo ao escrever e sobre o papel fundamental que o 

outro possui na constituição de qualquer ato de linguagem, incluindo a escrita. 

Podemos verificar que, dentre todas as respostas para a pergunta a que nos 

referimos anteriormente, as dos alunos DM e FA possuíram certa maturidade em 

relação aos colegas no que podem dizer sobre o ato de escrever. Contudo, a maneira 

como abordaram a questão é diferente, pois enquanto DM mencionou sua dificuldade 
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em escrever em língua inglesa devido principalmente a aspectos estruturais do texto, FA 

não deixou explicitada nenhuma dificuldade e ainda dissertou brevemente sobre o que 

pensa da característica comunicativa da habilidade. 

Para a questão “Qual a importância de realizar atividades de escrita em língua 

inglesa?”, os alunos responderam, em sua grande parte, sobre a ligação entre escrita e 

enriquecimento ou expansão do vocabulário. Dois dos alunos citaram esta mesma 

resposta, porém em conjunto com o desenvolvimento de habilidades comunicativas e de 

aprimoramento da qualidade do texto. Apesar de não podermos ter certeza absoluta da 

motivação de cada uma das respostas, pode-se notar que há uma relação constante entre 

o que foi observado em outras respostas do questionário. O fato de os alunos sempre 

ligarem a prática escrita ao aprimoramento do vocabulário se refere a um tipo de 

aprendizado que desconsidera a característica principal do desenvolvimento da 

habilidade em questão que é o fato de a escrita ser também, juntamente com a prática da 

leitura, uma maneira de conhecer o mundo e se expressar. Interessante seria observar 

que o único aluno a responder de maneira diferente foi FA, que se referiu à habilidade 

escrita como uma maneira de os indivíduos se comunicarem. 

Vejamos, portanto, as respostas sobre as quais nos debruçamos acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo A 

Aluno AS: Expandir o vocabulário; entender as regras da gramática... 

Aluna DM: Consolidamos as estruturas da língua, enriquecemos nosso 

vocabulário e aprendemos a pensar, a desenvolver nossas ideias em inglês. 

Aluno FA: A importância reside no desenvolvimento de mais uma habilidade que 

pode ser útil para a comunicação do aprendiz. 

Aluna RA: A prática melhora a qualidade do texto. 

 

 
Grupo B 

Aluno PR: O aprimoramento da escrita/ vocabulário e a expressão de 

pensamentos através da escrita. 

Aluna MC: Ajuda a memorizar palavras, garantindo o vocabulário e também 

para saber como são escritas. 

Aluna PS: É importante pois o aluno entra em contato com um novo vocabulário. 

Aluna SP: A importância de ter uma melhor assimilação, melhor 

desenvolvimento, consequentemente uma maior ou mais rápida aprendizagem. 
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As respostas que reproduziremos abaixo fazem parte da seção do questionário 

em que perguntamos aos alunos sobre suas impressões em relação ao ensino de 

produção escrita nas escolas em que puderam frequentar. A primeira destas perguntas 

foi: “Qual a sua opinião sobre as atividades de produção escrita em sua escola?”.

 Pelo fato de termos explicitado os objetivos da pesquisa de antemão, a aluna 

DM respondeu a esta pergunta já incorporando ao texto suas expectativas sobre o 

trabalho que seria realizado em grupos: “As atividades que são feitas em grupo são 

eficazes porque além de desenvolverem a habilidade da escrita, estimulam a 

comunicação oral e a comunhão de conhecimentos, dúvidas e ideias”.  

Os alunos AS e RA responderam de modo sucinto a esta pergunta, simplesmente 

dizendo, respectivamente, que são “Bastante produtivas para o aprendizado” e “São 

importante para exercitarmos” (sic).  

Diferentemente dos alunos aos quais nos referimos acima, PR, MC e PS 

responderam da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

Todos falaram sobre o que dizíamos no primeiro capítulo desta dissertação: a 

carência de momentos em que a produção escrita seja o foco principal das aulas de 

língua estrangeira. A aluna SP se referiu à questão sobre as atividades de escrita em 

língua inglesa da seguinte maneira: “São repetitivas, pois as atividades propostas pouco 

estimulam realmente a escrita. São mais atividades que a questão já vem pronta e só 

cabe o aluno completar uma ou duas palavras, que são geralmente verbos. Quando 

ocorre a avaliação, exige do aluno um texto de xx caracteres”(sic). Apesar de sempre 

responder a todas as questões de maneira lacônica, para esta determinada pergunta SP 

demonstrou total interesse em atribuir mais detalhes sobre os tipos de atividade escrita 

Aluno PR: Em quantidade reduzida devido ao grande volume de assuntos a 

serem lidos e estudados. 

Aluna MC: As produções são feitas durante as provas e projetos, mas acredito 

que poderiam ser feitas mais. 

Aluna PS: Sinceramente, acredito que é uma das habilidades menos trabalhadas. 
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das quais ela teve oportunidade de participar em sua escola. É perceptível o tom de 

denúncia usado em relação às atividades cansativas e que poucas vezes são usadas 

como avaliação pelos professores. SP foi clara ao afirmar que quando há avaliação da 

produção escrita, esta não é feita de maneira adequada devido ao seu caráter 

mecanizado de estabelecer previamente o número de linhas ou palavras (caracteres) a 

serem escritos. 

 Podemos, para finalizar esta primeira parte de nossas análises e facilitar a 

visualização deste trecho, produzir uma tabela que demonstre as impressões de cada 

aluno sobre os assuntos abordados no questionário. Optamos por relacionar as suas 

afirmações aos conceitos de escrita e de ensino-aprendizagem abordados nos capítulos 

que fundamentaram nosso marco teórico. Ao retomar o quadro de conceitos-chave dos 

estudos da produção escrita proposto por Anna Camps (2006), percebemos que este não 

era suficiente para os dados que obtivemos, devido à variedade de concepções de um 

mesmo aluno sobre os temas; então o adaptamos à situação encontrada e traçamos uma 

caracterização mais generalizada e generalizadora dos conceitos de cada aluno. 

Como afirmamos anteriormente, qualquer tentativa de tabulação de dados 

subjetivos é insuficiente.  Lembremos, portanto, que o quadro abaixo é somente um 

mapa resumitivo dos resultados percebidos e que os detalhes de cada resposta não 

podem ser satisfeitos de maneira alguma com esta tabela: 

Quadro 7 – Mapa resumitivo dos conceitos de escrita e ensino-aprendizagem de escrita dos sujeitos da 

pesquisa  

 

Aluno(a) Concepções 

de escrita 

Concepções 

de ensino-

aprendizagem de 

produção escrita 

Adequação 

aos conceito(s)-chave 

de escrita e seu ensino-

aprendizagem
27

 

AS Forma de expressar 

ideias e dar asas à 

imaginação; 

comunicação. 

Deve acontecer a partir 

do desenvolvimento de 

gêneros textuais 

diversos. 

Escrita como 

atividade discursiva 

                                                                    
27

 Adaptado de Camps (2006). A adequação ocorre a partir de características mais gerais, 

predominantes, que puderam ser depreendidas das respostas do questionário. 
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DM Registro de ideias, 

pensamentos. 

Consolidação das 

estruturas gramaticais e 

de vocabulário 

aprendido previamente. 

Formalista 

FA Forma de comunicação, 

com uso de 

conhecimentos 

gramaticais e de 

mundo. 

A produção escrita deve 

acontecer após a leitura 

e compreensão de 

textos. 

Escrita como 

atividade discursiva 

RA Forma de expressar 

ideias de maneira mais 

formal. 

A produção escrita em 

sala de aula como uma 

forma de praticar 

estruturas gramaticais, 

aprimorando a 

qualidade do texto.  

Escrita como 

atividade discursiva 

PR Ato da utilização de 

signos linguísticos na 

prática da língua. 

A escrita em sala de 

aula como exercício 

para aprimoramento do 

uso de vocabulário 

determinado. 

Formalista 

MC Transcrição da 

linguagem oral que 

contribui para o 

aprimoramento da fala. 

Ajuda a memorização 

de novas palavras. 
Formalista 

PS Desenvolvimento de 

frases e textos com 

sentido e que possam 

comunicar. 

Forma de entrar em 

contato com novo 

vocabulário. 

Formalista 

SP Transposição para o 

papel de ideias que 

sejam claras e objetivas. 

Forma de melhorar a 

assimilação de 

conteúdos. 

Formalista 

 

Observamos, então, que a expressiva maioria dos alunos (de um total de oito, 

cinco) apresentou concepções que podem ser consideradas como predominantemente 

tradicionais/formalistas, demonstrando a necessidade de estes alunos trabalharem com a 

escrita de modo a percebê-la como uma forma de comunicação, mas também de 

aprendizagem e interação. Portanto, foi essencial a aplicação da proposta didática de 

ensino colaborativo nas oficinas de produção escrita em língua inglesa, adicionado a 

isso o desenvolvimento de suas capacidades de linguagem, discursivas e de ação com o 

trabalho apoiado em gêneros textuais.  
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5.2. Oficinas de produção textual colaborativa, Textos produzidos e Diários 

Reflexivos 

 

Para este momento da análise, se faz necessário retomar brevemente a 

perspectiva adotada para a elaboração das aulas das oficinas e a maneira pela qual as 

mesmas foram ministradas: as oficinas de produção textual colaborativa foram 

planejadas tomando como norteadoras a concepção teórica sociointeracionista 

vygotskiana e a interacionista sociodiscursiva do grupo de Genebra, além de 

experiências didáticas bem-sucedidas elaboradas ou discutidas por pesquisadores sobre 

os quais já falamos (Dolz, 2006; Jennings e Xu Di, 1999; Dolz e Schneuwly, 2004; 

Bordenave e Pereira, 1989). 

A ideia central das oficinas foi proporcionar aos alunos momentos de interação 

em grupos para a escrita de textos em língua inglesa. Tínhamos 20 horas-aula à 

disposição para trabalhar, de acordo com o tempo permitido pela escola, que equivale à 

metade das horas-aula de um curso inteiro. O principal não era focar somente no 

produto final (o texto escrito), mas observar o aprimoramento da habilidade escrita a 

partir das atividades colaborativas propostas. Isto significa que utilizamos preceitos do 

Ensino Colaborativo (o foco no processo da escrita e da relação entre os alunos no 

momento da atividade), mas não nos esquecendo de aspectos fundamentais do Ensino 

Cooperativo
28

 como as técnicas proporcionadas pelo mesmo para estabelecer um 

trabalho em grupo. 

Nesta seção também analisaremos as respostas dos alunos em seus diários 

reflexivos. Para cada pergunta feita obtivemos respostas subjetivas que, ao serem 

avaliadas, apresentaram algumas características fundamentais para a análise das 

percepções que cada um dos alunos obteve sobre as atividades propostas.  

Discutiremos também a elaboração dos textos, utilizando como norteadora a 

concepção de arquitetura textual de Bronckart (1999), sobre a qual falamos no capítulo 

2 desta dissertação. Isto não significa que nos deteremos exclusivamente aos 

mecanismos apontados por Bronckart como constituintes dos gêneros textuais. 

                                                                    
28

 Caso necessário, retomar os conceitos de Ensino Colaborativo e Cooperativo no capítulo 3 

desta dissertação. 
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Apontaremos tais mecanismos e a utilização efetiva ou não deles nos textos quando 

necessário for. 

 

5.2.1. Parte I das oficinas 

 

Lembramos que na primeira parte das oficinas, constituída pela escrita da linha 

do tempo, os participantes ainda estavam se conhecendo. Podemos perceber nos 

depoimentos que os alunos se referiram, em sua maioria, à própria atividade da escrita 

do referido gênero como a mais fácil e prazerosa, pois se tratava de um momento em 

que falariam de datas importantes de sua própria realidade, descobrindo, ao mesmo 

tempo, a realidade dos colegas.  

Para que o leitor tenha uma melhor visualização deste primeiro momento das 

oficinas de produção textual colaborativa, fizemos um resumo das atividades realizadas 

e dos objetivos a elas adjacentes: 

Atividade proposta Síntese das atividades 

 

INTRODUÇÃO À OFICINA DE 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

COLABORATIVA (5 horas-aula) 

- Exposição sobre os principais objetivos 

da oficina; 

- Reconhecimento de gêneros narrativos e 

de suas principais características 

linguístico-discursivas; 

- Discussão sobre o conceito de ficção e 

realidade; 

- Reconhecimento de gêneros 

categorizados como narrativos e de relato 

a partir de exemplos autênticos de textos 

(tanto na internet, quanto no meio 

impresso). 

- Discussão sobre a pertinência da 

categorização dos gêneros de relato e 

narrativos.  

 - Atividades de reconhecimento de 

aspectos linguístico-discursivos do 
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ESCRITA DE UMA LINHA DO 

TEMPO 

gênero; 

- Enfoque nos aspectos sócio-históricos do 

gênero com informações sobre suporte, 

público alvo, produtor, local e momento 

de produção. 

- Atividades que enfocam os recursos 

utilizados pelos criadores do gênero para a 

manutenção de aspectos como 

objetividade e fidelidade aos fatos reais da 

vida do sujeito-objeto da linha do tempo. 

- Atividades enfocando as características 

da organização e estrutura composicional 

do gênero linha do tempo, como a 

estrutura topicalizada, o tempo verbal 

tanto no passado quanto no presente para 

efeito de sentido, construção opcional de 

um cronograma em que constem as 

principais datas da vida do sujeito, etc. 

- Atividades de “montagem” de uma linha 

do tempo existente (sobre Michael 

Jackson) em que os alunos a colocam em 

ordem. 

- Atividades de consolidação do 

conhecimento adquirido sobre linha do 

tempo; 

- Produção individual da linha do tempo 

do aluno, com cinco acontecimentos mais 

importantes de sua vida. 

- Atividade de compartilhamento dos 

textos produzidos, em que os alunos 

façam perguntas aos outros na língua-alvo 

para descoberta dos acontecimentos e 

troca de experiências. 

 

Sobre o gênero linha do tempo, podemos nos referir novamente à distinção que 

Dolz e Schneuwly (2004) fazem sobre gêneros do relatar e do narrar. Para os autores, 

gêneros do narrar fazem parte da cultura literária ficcional e são uma mimese da ação 

que existe a partir da criação da intriga da narrativa. Os gêneros do relatar, por sua vez, 

são definidos como uma maneira de documentar as ações humanas e são constituídas 
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como representações de fatos situados no tempo, ou seja, de acontecimentos reais, 

mesmo que vistos a partir de uma determinada perspectiva.  

A fim de não tornar esta discussão cansativa, o que tentamos demonstrar é que, 

mesmo com tal tentativa de categorizar os referidos grupos genéricos, a linha do tempo 

possui um caráter narrativo se observarmos pela perspectiva de que a própria vida pode 

ser contada pelo indivíduo ou por outrem. A estrutura topicalizada do gênero não exclui 

a possibilidade de haver a narração dos fatos através de reconstituições que o criador faz 

sobre sua própria vida ou o leitor faz ao ler este gênero textual.  

A inserção deste gênero textual e a verificação do caráter narrativo de gêneros de 

relato nos fez pensar em uma maneira de permitir que os participantes da oficina 

observassem através da experimentação da escrita de textos o quanto a noção de gênero 

textual em si é maleável como discutimos no terceiro capítulo. Este objetivo foi 

alcançado ao nos referirmos, nas discussões em sala de aula e observando diferentes 

linhas do tempo, sobre o limite entre realidade e ficção e sobre o que seriam textos 

narrativos e não-narrativos. Após alguns debates, os alunos perceberam que não há 

uma forma estanque para classificar tais aspectos, como podemos observar em trechos 

de um dos debates
29

 sobre o tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
29

 Por não ser interessante do ponto de vista metodológico para este trabalho especificamente, 

optamos por não transcrever todos os debates por inteiro. Lembramos que transcrevemos estes trechos 

dialogais tentando não interferir no modo como os alunos falaram. 
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Quadro 8 – Trecho de debate realizado sobre textos narrativos e não-narrativos  

 

Aluna DM: Because weblog is opinion, so 

it is non-narrative. 

Aluno FA:   you say your 

opinion… and  

Aluna MC: Web article is the thing for… 

Aluna DM: But in the narrative you can’t 

say your opinion? 

Professora-pesquisadora: You can. You 

can. 

Aluna PS: But in the weblog you can’t say 

your opinion? 

Aluna DM: right, you tell stories in your 

weblog. 

Aluna PS: Right, I think is no one question 

about you express your opinion or not to be 

narrative or non-narrative. 

Aluno FA: it depends, depends the text. I 

think it is not just this or not. Depends the 

text, depends the author. 

 

 

Aluna DM: Porque o weblog tem opiniões, 

então é não-narrativo. 

Aluno FA:   você diz sua 

opinião… e  

Aluna MC: artigos na web servem pra… 

Aluna DM: mas na narração você não 

pode dizer sua opinião? 

Professora-pesquisadora: você pode. Você 

pode. 

Aluna PS: Mas no weblog você não pode 

dizer sua opinião? 

Aluna DM: certo, você pode contar 

histórias no seu weblog. 

Aluna PS: Certo, eu acho que não é uma 

questão de expressar sua opinião ou não 

para ser narrativo ou não-narrativo. 

Aluno FA: isso depende, Depende do texto. 

Eu acho que não é só isso ou aquilo. 

Depende do texto, depende do autor. 

 

 

 

 No início da discussão acima sobre os vários gêneros textuais demonstrados
30

 e 

quais seriam ou não narrativos, DM foi enfática ao dizer que, no gênero textual weblog, 

os textos não são narrativos, pelo fato de terem as opiniões dos seus autores expostas. 

No entanto, a mesma aluna levantou um questionamento: é possível emitir opiniões em 

um texto narrativo? Com a discussão entre os participantes, DM termina por aceitar o 

fato de que também é possível contar histórias no weblog e que, portanto, o gênero em 

                                                                    
30

 A professor-pesquisadora pediu que os alunos identificassem alguns gêneros e dissessem como 

fizeram esta identificação. Os gêneros textuais demonstrados foram: uma biografia, post de weblog, uma 

linha do tempo e uma reportagem, todos na língua-alvo. Posteriormente, pediu que dissessem quais 

poderiam ser considerados narrativos ou não e que justificassem suas respostas. 
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discussão não é estanque como ela acreditava ser. Para chegar a esta conclusão, foi 

fundamental a mediação de seus colegas, que esclareceram suas dúvidas e contribuíram 

para seu aprendizado. De acordo com Jacobs e Goh (2008), o ambiente em que alunos 

apresentam bom entrosamento no trabalho colaborativo se torna um lugar de baixa 

ansiedade, onde todos têm as relações de poder equiparadas. No caso acima, ao invés de 

os alunos simplesmente perguntarem à professora-pesquisadora se o gênero textual em 

discussão seria narrativo ou não, eles chegaram à conclusão de que não se pode 

considerar os textos como estaques – somente narrativos ou não – com pouca 

interferência por parte dela. Isto significa que a relação em sala de aula se deu de forma 

equivalente entre os participantes, tendo a chance de serem ouvidos, em sua maioria. 

Não se pode deixar de perceber por este trecho do debate que os alunos 

discutiram os conceitos de narração trabalhando em conjunto, um mediando o outro na 

atividade. Este momento ilustra exatamente o conceito de colaboração sobre o qual 

temos discutido até então como a relação multilateral entre os indivíduos envolvidos no 

contexto da sala de aula com fins de alcançar um melhor aprendizado.  

Os resultados do debate foram satisfatórios, pois os alunos discutiram suas ideias 

e chegaram a uma conclusão que representasse a opinião da maioria dos alunos grupo. 

Ao final destas discussões os alunos relataram que textos não são somente narrativos ou 

não, mas que pode haver uma fusão destes aspectos em vários gêneros. 

Como resposta para a primeira pergunta do diário reflexivo (“What were the 

easiest and the most difficult activities in your opinion? Why?”) a grande maioria dos 

alunos revelou que a produção escrita da linha do tempo
31

 foi a mais fácil. Vejamos 

alguns trechos: 

Grupo A 

 

Aluno AS: The easiest was for us to talk 

about what happened in some dates because 

we just needs to talk about ourselves.(…) 

Aluna DM: The easiest activity was to write 

about life and talk about it, because I had to 

 

 

Aluno AS: o mais fácil foi falarmos sobre o 

que aconteceu em algumas datas porque só 

precisamos falar de nós mesmos.(…) 

Aluna DM: A atividade mais fácil foi 

escrever sobre a vida e falar dela, pois tive 

                                                                    
31

 Verificar Anexo 8 (timelines) 
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write and talk about things I already knew 

very well the theme and I talked about what 

I‟ve already had written.(…) 

Aluno FA: To work with texts was the easiest 

activity because we used our repertoire and it 

helped us in the knowledge. There weren‟t any 

very difficult activities in my opinion. 

Aluna RA: Easy: timeline. (…) 

 

que escrever e falar de coisas que já conhecia 

(o tema) muito bem e falei sobre o que eu já 

havia escrito. (...) 

Aluno FA: Trabalhar com textos foi a 

atividade mais fácil porque usamos nosso 

repertório e isso nos ajudou no conhecimento. 

Não houve nenhuma atividade difícil na 

minha opinião. 

 Aluna RA: Fácil: linha do tempo. (…) 

 

Grupo B 

 

Aluno PR: I think the easiest activity was to 

discover the names of the famous people.(…) 

Aluna MC: Easy – I like very much the 

activity that we asked about our lives with 

days. 

 

Aluna PS: In my opinion the class today was 

very profitable mainly because I had an 

experience in the pre-intermediate level 

because I didn‟t finish the elementary. So the 

form how the topics were given was easy for 

me. It was very good and not tired. 

 

Aluna SP: The easiest activity was to write 

about my life, but the difficult was to put my 

thoughts on the paper. 

 

 

 

Aluno PR: Acho que a atividade mais fácil 

foi descobrir os nomes dos artistas.(…) 

Aluna MC: Fácil – gostei muito da atividade 

que perguntamos sobre nossas vidas com 

datas. 

 

Aluna PS: Na minha opinião a aula hoje foi 

muito proveitosa principalmente porque tive 

uma experiência com o nível pré-

intermediário porque eu não terminei o 

elementar. Então, a forma como os tópicos 

foram dados foi fácil pra mim. Foi muito bom 

e não foi cansativo. 

 

Aluna SP: A atividade mais fácil foi escrever 

sobre minha vida, mas a mais difícil foi 

colocar meus pensamentos no papel. 

 

 

 

Tanto o Grupo A quanto o Grupo B tiveram praticamente a mesma reação à 

pergunta do diário reflexivo. Como dado interessante do Grupo B, podemos apontar a 

resposta da Aluna PS, que expôs sua satisfação em ter conseguido realizar as atividades 

propostas sem grandes dificuldades e sem se sentir cansada – mesmo com o fato de não 

ter terminado o nível Elementary e ter “pulado” logo para o pré-intermediário. A Aluna 

SP (que durante a oficina percebemos ser quem tinha mais dificuldades para executar as 
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atividades) escreveu uma afirmação que a princípio pode ser considerada contraditória, 

mas que nos revela sua dificuldade em escrever em língua inglesa (“the difficult was to 

put my thoughts on the paper”); e, no entanto, devido ao tema da atividade – sua 

própria vida – e ao gênero linha do tempo, topicalizado e aparentemente mais objetivo, 

ela se sentiu mais à vontade para produzir o texto (“The easiest activity was to write 

about my life”). 

No que se refere à concepção libertadora e processual de escrita, Grabe e Kaplan 

(1996) e Elbow (2004) possuem em comum a ideia da ação como fator primordial para 

a mudança da perspectiva sobre esta habilidade linguística. A aliança da escrita a uma 

prática social traz benefícios que puderam ser observados nas respostas desses alunos. 

Prática social, neste contexto, significa estimular a interação entre os participantes da 

oficina através de atividades de descoberta sobre si mesmos (pois ao pensar nos 

momentos marcantes de suas vidas, os alunos selecionam uma maneira de contar a sua 

própria história) e da descoberta do outro.  

Conhecer o outro – com quem terão uma relação próxima desde o primeiro 

momento em diante, pois eram pessoas que fariam parte da mesma turma até, ao menos, 

o fim da oficina – se torna um tema extremamente relevante para a produção escrita. 

Colocamos a escrita em primeiro plano, assim como Elbow (2004) sugere, e 

percebemos que ao permitir que o indivíduo tenha voz, a escrita deixa de ser uma 

atividade maçante para ser um lugar de ação e interação. 

Para a análise dos textos produzidos em colaboração, seguiremos parte dos 

procedimentos sugeridos por Bronckart (1999) na verificação dos seus mecanismos 

textualizadores e enunciativos. Além disso, observaremos a adequação dos textos à 

estrutura genérica dos mesmos e verificaremos o efeito global que o texto causou no 

grupo-leitor. 

 

5.2.2. Parte II das oficinas 

 

No segundo momento da oficina, no qual foi proposta a escrita de um conto de 

fadas inspirado na linha do tempo de um dos colegas da sala, a diferenciação do 
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desempenho entre os Grupos A e B se evidenciam. De acordo com as respostas dos 

alunos pertencentes ao Grupo A, houve uma melhor recepção das atividades e os alunos 

demonstraram estar satisfeitos com seus textos, como veremos a seguir. O planejamento 

da sequência de ensino para o trabalho com este gênero seguiu os moldes da sequência 

apresentada para a primeira parte das oficinas. Reproduzimos abaixo a síntese desta 

segunda parte: 

 

Atividade proposta Síntese das atividades 

 

ESCRITA DE UM CONTO DE 

FADAS (COM BASE NA LINHA 

DO TEMPO DA PARTE I) (5 

horas-aula) 

- Reconhecimento do gênero fairytale (conto de 

fadas) a partir da verificação de livros de contos 

de fadas infantis;  

- Atividades com enfoque nos aspectos sócio-

históricos do gênero com informações sobre 

origem, função social e ideológica, suporte, 

público alvo, produtor, local e momento de 

produção; 

- Discussão sobre a possibilidade ou não de o 

leitor identificar todos os aspectos sócio-

históricos elencados acima; 

- Atividades de observação de elementos de 

organização textual (frases “clichê”, 

organizadores temporais e de sequência 

narrativa, referenciação dos personagens, etc. 

- Atividades relacionadas a aspectos linguístico-

discursivos pertencentes aos contos de fadas, 

como a inserção de diálogos nos textos que 

haviam predominância de sequências do 

narrador, ordenação de um conto de fadas que 

está fora de ordem, etc. 

- Discussão sobre a construção de um conto de 

fadas a partir dos textos lidos. 

- Produção de um conto de fadas (em grupo) 

utilizando como base a linha do tempo escrita no 

primeiro momento da oficina por um dos colegas 

do outro grupo. 

- Leitura do texto produzido pelo outro grupo e 

correção de eventuais deslizes (tanto linguísticos 
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quanto discursivos); 

- Momento de reescrita do texto – acatando ou 

não as sugestões do grupo –leitor.  

 

Para a escrita do conto de fadas, apresentamos inicialmente vários contos de 

fadas em inglês e pedimos que identificassem algumas das características mais 

presentes na maioria dos textos. Os alunos elencaram várias, como demonstramos no 

primeiro capítulo. Foi pedido que os alunos formassem dois grupos. Tanto o primeiro 

quanto o segundo grupo contaram com a participação de alunos de desempenhos 

diversos. O grupo formado pelos alunos SP, RA, FA e PS selecionou a linha do tempo 

escrita por AS como “base” de seu texto. Já o grupo formado por AS, DM e MC 

escolheu a linha do tempo de FA por achá-la mais interessante para a “transformação” 

em um conto de fadas. 

Vejamos a linha do tempo de AS, escolhida pelo grupo formado por SP, RA, FA 

e PS para a escrita de seu conto de fadas: 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo, reproduzimos a primeira versão do conto de fadas escrita por este 

grupo: 

 

 

 

Aluno AS 

 

1995: I was born 

1998: I went to school for the first time 

2001: I began the fundamental learning 

2008: I began my English course 

2008: Sport Club of Recife won the “Cup of 

Brazil” 
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Podemos observar que o grupo decidiu por escrever o texto não utilizando as 

expressões típicas de contos de fadas aprendidas anteriormente, os tipos de personagens 

ou os clichês deste gênero textual em que o final é sempre feliz. O texto é iniciado por 

uma introdução contextualizadora que deixa o leitor ávido por ler o restante do conto, 

mas logo em seguida há uma quebra cronológica em que a história dá um “salto” para o 

futuro (três anos depois). Vê-se o maniqueísmo (Bem versus Mal) bastante 

característico deste gênero textual e a esperança de que o “mocinho” salve o mundo das 

forças consideradas “malignas”. No entanto, os autores do texto decidem pelo 

inesperado: o “mocinho” é diferente de todas as outras crianças e ninguém faz amizade 

com ele na escola. Quando Alex, o personagem da história, vai à faculdade, ele decide 

por agir para fazer o mundo melhor e salvá-lo do mal. Ao fim da história, o personagem 

aprende inglês, viaja para Pernambuco para ver a Copa do Brasil e esquece de concluir 

sua missão (salvar o mundo), pois seu time foi campeão. 

É clara a tentativa a todo custo de adaptar o texto à linha do tempo escrita por 

AS. Devido a este fato, a impressão geral que o leitor pode ter do conto é de incoerência 

e de várias “quebras” de sentido. No plano de sua infra-estrutura, o texto não apresenta 

as fases ou sequências (vf. Adam, 1992 apud Bronckart, 1999) que designam os modos 

de um texto do eixo do narrar ser construído: orientação geral; complicação; ações; e 

resolução final. O texto acima apresenta somente uma orientação geral (o mocinho 

Once upon a time the world was dominated by evil forces, anyone knew what wait 

from tomorrow… In this time of caos and uncertaint a child was born with a mission: he 

will save the world! 

3 years late… 

When he went to school he felt that he was different. All the children were 

unhappy and afraid but he tried to make friends, no sucess. 

When he went to college he knew Mr. Jack, he was a teacher of Biology. And Jack  

learn more than Biology for he… Alex began to see the word different. He want to make 

the word better. And he was going to act! 

When he learned English he traveled to Pernambuco to saw your favourite team 

win the Cup of Brazil and he fogot to save the word because Sport was champion!! 
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nasceu para salvar o mundo), mas o fechamento da sequência narrativa se dá por um 

acontecimento totalmente alheio ao que o seu início indicava (ele foi a um jogo de 

futebol em que seu time foi campeão). 

Quanto aos mecanismos de conexão (vf. Bronckart, 1999), estes não são 

utilizados satisfatoriamente. Apesar de a professora-pesquisadora ter trabalhado 

previamente estes mecanismos organizadores de textos (but, when, finally etc), o grupo 

aparentemente não se esforçou o suficiente para utilizá-los.  O único organizador textual 

utilizado é when (quando) para marcar as novas fases da sequência narrativa (Alex foi à 

escola; Alex foi à faculdade; Alex aprendeu inglês). 

Os mecanismos de coesão nominal têm a função de introduzir temas ou 

personagens novos e de relembrar ao leitor que os personagens estão acompanhando o 

decorrer da narrativa. Anáforas (pronomes em geral) e sintagmas nominais são 

elementos constituintes da coesão nominal de um texto dessa ordem (vf. Bronckart, 

1999). No texto do grupo-autor, esses elementos existem, mas se resumem em termos 

como child, he e Alex para se referir ao personagem principal; já para o secundário, Mr. 

Jack, Jack e teacher of Biology são os termos utilizados. As vozes dos personagens não 

aparecem, dando lugar somente à voz do narrador. 

Em relação ao tempo verbal típico do segmento narrativo (past tense), o uso se 

deu de maneira razoavelmente satisfatória, apesar de alguns deslizes, comuns a 

aprendizes brasileiros de língua inglesa, terem sido cometidos: he traveled to 

Pernambuco to saw; and he fogot; he knew Mr. Jack. 

 O outro grupo, ao ler o texto, fez algumas correções e deu sugestões da seguinte 

forma: 
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As observações do grupo-leitor (em itálico e negrito) nos permitem perceber que 

eles tentaram contribuir para que o texto ficasse mais coeso e sem erros gramaticais, 

apesar de terem deixado “passar” incongruências como three years late (later), caos 

(chaos), uncertaint (uncertainty). É interessante verificar a importância que o grupo-

leitor formado por AS, DM e MC deu para a modificação dos verbos com fins de tornar 

o texto mais de acordo com o tempo verbal de uma narrativa (usualmente escrita com a 

utilização de verbos no tempo passado). A troca do verbo learn (aprender) por taught 

(ensinou) também corroborou para a compreensão de que Jack é o professor e não o 

aluno na narrativa. 

Outro ponto importante foram as observações adicionadas ao final do texto em 

que o grupo-leitor sugere ao grupo-autor que modifiquem a palavra world (mundo) por 

country (país), pois, para eles, o fato de não haver guerra em Pernambuco significa que 

não poderia estar havendo uma guerra no mundo inteiro. Além disso, sugeriram que 

modificassem a parte em que Alex aprende inglês e viaja para o Brasil, pois já que ele 

veio para Pernambuco, ele deveria ter aprendido português e não inglês. 

Once upon a time the world was dominated by evil forces, anyone knew what wait from 

tomorrow… In this time of caos and uncertaint a child was born with a mission: he will save the 

world! 

3 years later… 

When he went to school he felt that he was different. All the children were unhappy and 

afraid but he tried to make friends, no sucess. 

When he went to college he knew Mr. Jack, he was a teacher of Biology. And Jack  

taught more than Biology for him… Alex began to see the world different. He wanted to make 

the world better. And he was going to act! 

When he learned English he traveled to Pernambuco to see his favourite team win the 

Cup of Brazil and he forgot to save the world because Sport was the champion!! 

Observations:  

- Change world for country, because if there wasn’t war in Pernambuco, can’t be 

there is war in all the world 

- Change “learned English” for “learned Portuguese” because he arrived to Brazil! 
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É importante salientar a atenção que o grupo-leitor deu ao texto e, mais do que 

às incorreções ortográficas ou à caligrafia, aos problemas referentes à coerência textual, 

refletindo a preocupação em tornar a narrativa mais coerente e coesa.  

Vejamos a seguir a linha do tempo de FA que fundamenta a escrita do conto de 

fadas do segundo grupo, formado pelos alunos AS, DM e MC: 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno FA 

 

1989: I was born 

2003: I win the literary contest 

2005: I publish my book 

2006: I finish my high school 

2008/2009: I start to work and live in Recife 
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Abaixo, observemos o conto de fadas escrito por AS, DM e MC: 

 

O conto de fadas escrito pelo segundo grupo já tem uma primeira versão mais 

coerente com a caracterização do gênero discutida anteriormente ao momento da 

produção textual em si. Diferentemente do primeiro grupo, este cria um título (Torpsy-

turvy spells – Feitiços Ao Contrário) para a história, que já dá ao leitor uma noção do 

que esperar da narrativa. Além disso, os alunos fizeram uso das expressões 

características do conto de fadas como Once upon a time (Era uma vez), expressões 

indicadoras de sequência como Two years later (Dois anos depois), after this (depois 

disso); fizeram uso de diálogos e colocaram um indicador de finalização da narrativa 

(The End – Fim), além de inserir os fatos da linha do tempo de FA, sem prejudicar a 

construção narrativa.  

O texto também apresenta as fases da sequência narrativa estabelecidas por 

Adam (1992) apud Bronckart (1999) de maneira bastante organizada: orientação geral 

(primeiro parágrafo); complicações e ações (ambos no parágrafo segundo); e resolução 

final (organizada no último parágrafo). Outro aspecto a ser apontado é que o texto é 

TOPSY-TURVY SPELLS 

 

Once upon a time, there was a Queen who had a baby. When he was born, his mother 

died. So his father got married again with a bad woman, but the kind didn‟t know that she could 

do spells. 

Two years later, the stepmother saw that child was so smart. After this time, the baby 

grow up and he was the most intelligent of the class. In 2003, he won a literary contest. But his 

stepmother didn‟t like what happened and she put a spell for him can‟t write, but the spell didn‟t 

work because something. In 2005, the boy published a book. The witch, with envy, put another 

spell in the boy, but the spell didn‟t work again. In 2006, he finished the high school withe the 

biggest grade. The witch was very angry and she tried to put another spell, but it didn‟t work 

again. While he went to Recife to start and excellent work, the witch was without hope and said: 

“Why didn‟t my spells work?” – she research about this in the instructions booklet 

about wands. When she looked it, the book was saying that you need to put the wand in the 

right position! 

      The End 
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predominado pela voz do narrador, mas, diferentemente do texto do grupo anterior, a 

voz de um personagem aparece ao final da narrativa. 

O texto elaborado tem como principais personagens um garoto bastante 

inteligente e uma bruxa invejosa que tenta colocar um feitiço no garoto para que ele não 

tenha sucesso na sua jornada. O diferencial da narrativa é que as tentativas da bruxa de 

jogar um feitiço nunca dão certo e, ao final, ela descobre o motivo de seu insucesso: o 

manual de instruções de sua varinha diz que ela deve colocar o instrumento na posição 

correta.  

Para situar os personagens no texto, os autores utilizaram mecanismos de coesão 

como variadas anáforas (the baby, the child, he, the boy/ the witch, she, the stepmother) 

para que o texto não ficasse repetitivo e, consequentemente, cansativo na leitura. 

Um apontamento interessante a se fazer, mesmo que não seja um dos objetivos 

principais desta dissertação, é com relação ao seguinte trecho: 

 

In 2006, he finished the high school withe 
the

 biggest grade. 

 

O aluno AS escreveu o texto discutido em língua inglesa pelo seu grupo. 

Podemos perceber a construção with the (com a) na frase, mas esta foi escrita do modo 

demonstrado acima; além disso, vê-se no texto original que o artigo the foi acrescentado 

posteriormente, provavelmente em algum momento das revisões realizadas no texto 

pelos autores. Sabemos que, como visto no capítulo primeiro desta dissertação, a 

revisão textual não é somente realizada ao final da escrita, mas em todos os momentos 

em que o texto é produzido. O autor volta várias vezes ao que está escrevendo para 

tornar o texto mais coerente com seus próprios objetivos e mais claro para o público 

leitor.  

Adicionado a isso, vemos, a partir da construção withe que o “secretário” AS 

demonstra estar pensando em inglês no momento da escrita, já que a produção dessa 
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“palavra” nos mostra que ao falar em inglês with the, a tendência natural é de unir 

(linking) as palavras. AS, então, contrário ao hábito de vários alunos de línguas 

estrangeiras de traduzir da língua-mãe para a língua-alvo ao escrever, mostra 

textualmente que, apesar de somente ter um ano de aprendizado de língua inglesa, se 

esforça para escrever um texto pensando também na língua-alvo. Portanto, podemos 

levar em conta que este dado (inesperado), considerado como um erro, evidencia um 

acontecimento bastante positivo o qual os professores de língua estrangeira tanto 

desejam para seus alunos: se expressar na língua-alvo com a naturalidade que se tem de 

também pensar na mesma língua. 

É possível dizer, inclusive, que esta naturalidade almejada por nós, professores, 

só é alcançada quando, como no caso acima, o aluno possa ter com quem dialogar e 

praticar a língua em seu uso real. Os alunos, ao mesmo tempo em que AS anotava as 

ideias para a elaboração do texto, discutiam a todo o tempo em inglês. Esta é, pois, 

outra ilustração dos benefícios de atividades colaborativas para o ensino de língua 

estrangeira: a produção significativa, a partir de situações autênticas de uso da língua – 

no caso, discussões, exposições de ideias para a produção textual de um conto de fadas 

– e de negociação de significados em que uns tentam compreender os outros. 

Vejamos o mesmo texto com as sugestões do grupo-leitor (formado por SP, RA, 

FA e PS): 
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Podemos perceber que as modificações feitas pelo grupo-leitor limitaram-se a 

correções de incongruências ortográficas e gramaticais. Nada foi sugerido para deixar o 

texto mais claro, pois perceberam não haver necessidade.  

No entanto, o que mais chama a atenção sobre esta primeira atividade de 

produção escrita é que os dois grupos acataram as sugestões dos colegas e tiveram uma 

impressão positiva da interação proposta como forma de aprimorar seus textos.  

Após a escrita, leitura e refacção dos textos, obtivemos uma discussão bastante 

importante, pois os alunos expuseram oralmente suas opiniões sobre as produções 

textuais e sobre a experiência de escrever em grupo. Além disso, os participantes 

responderam aos seus diários reflexivos individualmente, esclarecendo o que pensaram 

sobre as atividades e sobre trabalhar em conjunto. 

Os diários reflexivos após esta fase da oficina contaram com as seguintes 

respostas: 

TOPSY-TURVY SPELLS 

 

Once upon a time, there was a Queen who had a baby. When he was born, his mother 

died. So his father got married again with a bad woman, but the kid didn‟t know that she could 

do spells. 

Two years later, the stepmother saw that child was so smart. After this time, the baby 

grow up and he was the most intelligent of the class. In 2003, he won a literary contest. But his 

stepmother didn‟t like what happened and she put a spell for him not to write, but the spell 

didn‟t work because of something. In 2005, the boy published a book. The witch, with envy, put 

another spell in the boy, but the spell didn‟t work again. In 2006, he finished the high school 

with the biggest grade. The witch was very angry and she tried to put another spell, but it didn‟t 

work again. While he went to Recife to start and excellent work, the witch was without hope 

and said: 

“Why didn‟t my spells work?” – she researched about this in the instructions booklet 

about wands. When she looked at it, the book was saying that you need to put the wand in the 

right position! 

      The End 
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Grupo A 

Aluno AS: I like all the activities. I didn‟t 

have the easiest and the most difficult. 

 

Aluna DM: the most difficult activity was to 

put pieces of a text in order, because i 

couldn‟t read it all. The easiest activity was 

to write a fairy tale, because we could use 

our imagination. 
 

Aluno FA: was very easy all the activities. 

The difficult is still to express with fluency. 

 

Aluna RA: the easiest was everything. I 

didn‟t have problems today. 

 

Aluno AS: Gosto de todas as atividades. 

Não tive a mais fácil e a mais difícil. 

 

Aluna DM: A atividade mais difícil foi 

colocar as partes do texto em ordem, pois 

não consegui ler tudo. A mais fácil foi 

escrever o conto de fadas, porque pudemos 

usar nossa imaginação. 
 

Aluno FA: Todas as atividades foram muito 

fáceis. O difícil é ainda me expressar com 

fluência. 

 

Aluna RA: O mais fácil foi tudo. Não tive 

problemas hoje. 

 

Grupo B 

Aluna MC: in my opinion, I feel difficulty 

because for me is complicated. I didn‟t 

know all the vocabulary. 
 

 

Aluna PS: today I‟m lazy, so I had difficulty 

in understanding the activities and why 

people speak in English. My most difficulty 

is to put the text in order. 

 

 

Aluna SP: the most difficult was because I 

arrived late in the class today. 

 

 

 

Aluna MC: em minha opinião, senti 

dificuldade porque pra mim é complicado. 

Eu não sabia todo o vocabulário. 
 

 

Aluna PS: Hoje estou preguiçosa, então 

tive dificuldade em entender as atividades e 

porque as pessoas falam em inglês. Minha 

maior dificuldade é colocar o texto em 

ordem. 

 

 

Aluna SP: a maior dificuldade foi porque 

cheguei atrasada hoje. 

 

 

Motivos como preguiça, chegar atrasado, falta de fluência, não saber todo o 

vocabulário foram apontados como causadores das dificuldades que os alunos 

afirmaram ter tido para a realização das atividades. É importante observar que todas as 

razões apontadas para esta dificuldade foram externas à sala de aula e às atividades em 

si. Nenhum dos alunos afirmou ter dificuldade somente por conta da atividade, mas 

atribuíram a si mesmos a causa de tais obstáculos. 
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5.2.3. Parte III das oficinas  

 

Na terceira parte das oficinas, o planejamento inicial seria somente propor a 

leitura e compreensão de um conto (short short story) escrito por Hans Christian 

Andersen. Este conto chama-se In a thousand years
32

 e “caiu como uma luva”, pois esse 

é o mesmo autor de alguns dos contos de fadas que a turma viu na segunda parte das 

oficinas. Neste conto, especificamente, Andersen imagina como seria o mundo daqui a 

mil anos (a partir do ano em que o escreveu, 1853). Portanto, este texto seria uma boa 

alternativa para começarmos a falar sobre o que esperar do futuro se espelhando, ao 

mesmo tempo, no passado. O texto em si suscitou uma boa discussão sobre o que 

Andersen imaginava para um futuro tão distante, mas que na verdade não demorou 

muito tempo desde a sua época até a invenção do avião, por exemplo. Vejamos o 

planejamento sequencial feito pela professora-pesquisadora para este momento da 

oficina: 

Atividade proposta Síntese das atividades 

 

LEITURA E COMPREENSÃO DE 

UM CONTO DE FICÇÃO 

CIENTÍFICA (5 horas-aula) 

 

Retomando a aula anterior: 

- Elaboração de “lembretes” (cartões de 

controle) sobre as características textuais, 

linguísticas e discursivas sobre os gêneros 

linha do tempo e conto de fadas. 

Introduzindo o tema 

- Reconhecimento de invenções 

tecnológicas do passado (com a utilização 

de figuras – flashcards – as quais os 

alunos deveriam reconhecer que tipo de 

invenções seriam aquelas); 

- Discussão sobre a noção de tempo do ser 

humano e sobre a possibilidade de novas 

tecnologias serem desenvolvidas para 

atender às necessidades da população; 

- Atividades de compreensão leitora do 

texto In a thousand years – de Hans 

                                                                    
32

 Disponível em: http://www.wondersmith.com/scifi/1kyears.htm   Acesso: 17/09/2009 

http://www.wondersmith.com/scifi/1kyears.htm
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Christian Andersen; 

- Enfoque nos aspectos sócio-históricos do 

texto com informações sobre produtor, 

local e momento de produção; 

- Atividades de verificação dos recursos 

estilísticos e linguísticos utilizados pelo 

autor para falar sobre suas previsões para 

o futuro em mil anos; 

- Discussão sobre o texto e se o autor 

estava realmente correto quanto às 

previsões; 

- Leitura de weblogs em que os autores 

tentam fazer previsões sobre a tecnologia 

do futuro; 

- Discussão sobre o que os alunos 

realmente acreditam sobre o futuro. 

- Exibição do filme “A Fonte da Vida”, de 

Darren Aronofsky, como input para 

debate sobre o que esperar do futuro. 

 

A turma, no entanto, ao término da segunda parte das oficinas sugeriu que 

pudessem fazer uma contação de seu texto. A professora-pesquisadora permitiu que 

“dessem vida” ao conto de fadas, com a preparação de suas apresentações em sala, 

desde que utilizassem de objetos (garrafas, canetas, lápis, bolas, etc.) que 

representassem os personagens do conto. Os contos, portanto, foram oralizados pelos 

próprios autores e houve, após as apresentações, uma discussão sobre as diferenças e 

semelhanças que puderam perceber ao oralizar
33

 o conto escrito.  

Retomando o que Figueiredo (2006) afirma, ao permitir que os alunos sugiram 

atividades a serem feitas durante as aulas, o professor propõe um ambiente em que a 

noção de colaboração é praticada e, portanto, promove momentos de interações com 

significado, já que os próprios alunos interferem positivamente no planejamento 

didático. Além disso, a atividade enquanto prática comunicativa se torna lugar de 

negociação de significados, pois os alunos tentam compreender uns aos outros. Os 

                                                                    
33

 Não pretendemos, aqui, entrar em discussão sobre a retextualização (vf. Marcuschi, 2007), 

pois não se trata do foco de nossa pesquisa. 



125 

 

alunos se mostraram menos ansiosos em se expressar em inglês e deixaram fluir a 

criatividade em suas apresentações, não se sentindo “cobrados” pela professora-

pesquisadora ou pelos próprios colegas. 

Este foi, certamente, um dos momentos em que o ensino advindo da prática 

textual colaborativa foi mais bem ilustrado em todas as partes das oficinas mesmo que 

tivesse modificado por completo todo o planejamento sequencial das atividades 

propostas pela professora-pesquisadora. 

Nos encontros da terceira parte das oficinas, referente à contação dos contos de 

fadas de cada grupo e à leitura de um conto de ficção científica, os alunos escreveram 

em seus diários reflexivos afirmações como as seguintes: 

Grupo A 

Aluno AS: the easiest activity was the 

“used to”. I didn‟t have the most difficult 

activity. 

 

Aluna DM: The easiest activity was to talk 

about our own fairy tale because we had 

objects to explain the story. The most 

difficult was to understand the details of the 

story of the other group, because I couldn‟t 

see very well some objects. 

 

Aluno FA: easiest: used to (100 years ago) 

– it‟s easy to talk about things like this. 

There wasn‟t very difficult activities. 

 

Aluna RA: the “used to” was very easy and 

the presentation too. I didn‟t have problems 

today in spite I was very tired. 

 

Aluno AS: A atividade mais fácil foi o 

“used to”. Não tive a atividade mais difícil. 

 

Aluna DM: A atividade mais fácil foi falar 

sobre nosso próprio conto de fadas porque 

tínhamos objetos para contar a história. O 

mais difícil foi entender os detalhes da 

história do outro grupo, pois não pude ver 

os objetos muito bem. 
 

Aluno FA: Mais fácil: used to (Há 100 

anos) – é fácil falar de coisas assim. Não 

teve atividades muito difíceis. 

 

Aluna RA: O “used to” foi muito fácil e a 

apresentação também. Não tive problemas 

hoje, apesar de estar muito cansada. 

Grupo B 

Aluna MC: The activities today was very 

different. I liked it. Today to describe the 

experiences of the class. People all 

participated. The activities were very nice. 

 

Aluna PS: I don‟t have difficulty today. The 

easiest activity for me was talk about the 

differences between fairy tales and 

timelines. 

 

Aluna SP: the easiest was to compare the 

 

Aluna MC: As atividades hoje foram muito 

diferentes. Gostei. Hoje descrevemos as 

experiências da turma. Todos 

participaram.As atividades foram muito 

legais. 

 
Aluna PS: Não tive dificuldade hoje. A 

atividade mais fácil foi falar sobre as 

diferenças entre contos de fadas e linha do 

tempo. 
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present and the past. 

 

Aluna SP: o mais fácil foi comparar o 

presente e o passado. 

 

 

Pode-se perceber, a partir das respostas acima, que a experiência da contação das 

histórias foi comentada por RA, MC e DM. Esta última percebeu que falar sobre o que 

eles próprios elaboraram é mais fácil e prazeroso. Os outros alunos, tanto do Grupo A 

quanto do B, reagiram positivamente a todas as atividades propostas, enfatizando, 

principalmente que nesta fase da oficina não tiveram dificuldades maiores. 

 

5.2.4. Parte IV das oficinas 

 

Para a quarta e última parte das oficinas, a proposta foi realizar aulas que 

também envolvessem o tema da oficina (o tempo) e, portanto, foi essencial o texto de 

Andersen In a thousand years. Vimos que, devido à sugestão da contação dos contos de 

fadas, todo o planejamento da oficina foi modificado e, portanto, a fase da leitura do 

conto de ficção científica ficou para este quarto momento. Para conectar os assuntos das 

duas partes das oficinas, uma busca rápida foi feita na web para que os alunos 

descobrissem invenções futurísticas que já existissem mundo afora. Os alunos, então, 

fizeram uma exposição de algumas das novas invenções que encontraram na internet e 

que em poucos anos serão comercializadas como holograma, skate voador etc. 

Outro momento importante foi quando assistiram ao filme de Darren Arronofsky 

A Fonte da Vida (The Fountain, 2006). Reproduzimos abaixo a imagem do pôster do 

DVD do longa-metragem: 
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Neste filme um dos personagens é um médico que tenta encontrar a cura do 

câncer para salvar sua esposa deste mal; o outro é um espanhol da época dos 

descobrimentos enviado pela rainha da Espanha para encontrar a Árvore da Vida no 

Novo Mundo; e o último dos personagens principais é um viajante do espaço que tenta 

chegar à constelação de Shibalba. De algum modo as três histórias se entrecruzam e ao 

final pode-se perceber a conexão entre elas. O tempo é abordado pelo filme de maneira 

não-linear. Este não é um filme de narrativa muito comum e deve ser assistido com 

muita atenção. Após a exibição do longa-metragem, iniciamos uma discussão sobre 

alguns dos temas abordados pelo filme como a descoberta da eterna juventude, viagens 

para o espaço sideral e se estaríamos próximos destes feitos.  

Para melhor compreensão sobre a sequência trabalhada na Parte IV da oficina, o 

leitor deve unir o planejamento demonstrado na Parte III com o abaixo reproduzido: 

Atividade proposta Síntese das atividades 

ESCRITA DE UM DIÁRIO DE 

BORDO (5 horas-aula) 

- Reconhecimento do gênero diário de 

bordo (logbook) escrito por uma das 

personagens do filme exibido; 



128 

 

- Reconhecimento de diários de bordo a 

partir da verificação de exemplares 

autênticos na web; 

- Atividades de enfoque nos aspectos 

sócio-históricos do gênero, como autor, 

suporte, público alvo, momento de 

produção; 

- Atividades de observação da função 

social do gênero (tanto na época dos 

descobrimentos, quanto atualmente nos 

weblogs); 

- Atividades de ênfase nos aspectos 

linguístico-discursivos do gênero, como 

utilização de datas para o relato da 

viagem, estrutura que varia entre 

topicalização e narração completa, 

utilização de tempos verbais tanto no 

presente quanto no passado com fins de 

causar efeitos de sentido diversos, etc. 

- Produção de um diário de bordo sobre 

uma viagem que “fizeram” no ano de 

2290, com a utilização dos aspectos 

discutidos de antemão. 

- Leitura do texto produzido pelo outro 

grupo e correção de eventuais deslizes 

(tanto linguísticos quanto discursivos); 

- Momento de reescrita do texto – 

acatando ou não as sugestões do grupo –

leitor. 

 

Após a exibição do filme, foi iniciada a leitura de alguns weblogs de viagem na 

internet e a escrita de um diário de bordo, gênero textual do grupo do relatar (de acordo 

com a categorização de Dolz e Schneuwly, 2004), em que os alunos, separados em dois 

grupos, deveriam se imaginar no futuro durante o período de uma semana. Portanto, 

eles deveriam escrever o que “viram e fizeram” nestes sete dias em que “viajaram” para 

o futuro (ano de 2290). O principal objetivo em fazer o diário de bordo sobre uma 

viagem ao futuro foi o de nos diferenciar das outras aulas em que os alunos 

presenciaram (no nível Elementary), já que, de acordo com relatos dos seus professores 
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anteriores, eles haviam trabalhado a escrita de relatos de viagem reais com a maioria 

dos alunos desta turma específica. 

Para que os alunos soubessem como deveriam fazer o diário de bordo, voltamos 

a uma das cenas do filme assistido em que o personagem que viaja de navio à América 

hispânica escreve em seu diário alguns acontecimentos corriqueiros de sua viagem. Os 

alunos perceberam que, para escrever o gênero textual, deveriam sequenciar os 

acontecimentos ou pela data específica (dia, mês e ano) ou pelo dia da semana 

(segunda-feira, terça-feira, etc). Os alunos decidiram pela segunda opção de 

organização de eventos, já que a proposta seria relatar somente uma semana de sua 

“viagem para o futuro”. 

Ressaltamos que o processo da atividade se deu de forma semelhante à da 

primeira produção, em que um grupo leu o texto do outro e deu sugestões para 

modificações possíveis com a finalidade de tornar o texto dos colegas mais 

compreensível e adequado quanto às normas de estruturação do gênero discutidas de 

antemão. Abaixo, reproduzimos a primeira versão desta produção textual colaborativa 

(diário de bordo), escrita por AS, FA e RA: 

In 2290 

 

Sunday: we arrived here today, but we though we weren‟t in the same world. 

Everything is totally different of our time. We‟ve seen the people riding by a flying car. We‟ve 

been afraid. 

Monday: We got up so early to see the “new things”, for us, of course. Suddenly, we 

saw a policeman teletransporting to the scene of a crime. We saw people watching a show of 

Ivete Sangalo in a hologram and saying: “These were good times!”. 

Tuesday: After we saw the teletransportation, we went to research how to do this. The 

policeman told us that you have to buy a machine (it‟s similar to a watch). 

Wednesday: We went to the mall and we were afraid when we saw robots in the place 

of the assistants shop. We bought one robot for us. 

Thursday: We began to use our robot. It did all we wanted. But is has broken and 

we‟ve been sad. We didn‟t know when it happened because we went out, and we came back, it 

was broken. 

Friday: We went out by our new car and in the middle of the way, we saw a building 

spinning round and round. It was fantastic. 

Saturday: We came back to the present by teletransportation. 
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O texto acima é resultante de um trabalho em colaboração que ocorreu de 

maneira bastante satisfatória, pois os alunos compreenderam que a função do gênero 

diário de bordo seria um relato para que gerações futuras soubessem como foi a sua 

“aventura”. 

Apesar de cometerem alguns deslizes gramaticais (we‟ve been afraid ao invés de 

we were afraid; we‟ve been sad no lugar de we got sad) e de simplesmente “traduzirem” 

expressões existentes em língua portuguesa para língua inglesa ou de usarem 

inapropriadamente termos da língua inglesa (we went to research about this ao invés de 

we started researching about this; a show ao invés de a concert), o texto demonstra o 

interesse do grupo em expor sua criatividade e de se fazer entender. 

Na fase da leitura, o grupo-leitor limitou-se a somente corrigir uma frase do 

texto: 

Originalmente: 

We saw people watching a show of Ivete Sangalo in a hologram and saying: “These 

were good times!” 

(Vimos pessoas assistindo a um show de Ivete Sangalo num holograma e dizendo: 

“Aqueles eram bons tempos!”) 

Correção do grupo-leitor: 

We have seen people watching a show of Ivete Sangalo in a hologram and saying: 

“These were good times!” 

 

A troca do verbo to see (ver) no past simple para o present perfect  não é feita de 

modo adequado e demonstra que o grupo-leitor não encontrou outros problemas no 

texto do grupo-autor, ou seja, o grupo-leitor tenta mostrar que leu o texto e verificou 

algum problema (mesmo que não fosse um problema de fato, como neste caso).   

A observação acima não significa que o grupo não tenha tido a capacidade de 

encontrar os deslizes cometidos pelos colegas. Significa que, pelo fato de não terem tido 

o tempo e prática suficientes para se apropriar do assunto, não puderam apontar tais 
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erros. Outra questão é a de que o texto foi tão bem compreendido pelos colegas que 

estes não “enxergaram” os deslizes gramaticais que terminam por se tornar tão menores 

frente à construção total do texto. 

Vejamos agora a primeira versão do texto do segundo grupo, formado pelos 

alunos DM, PR e SP. É importante enfatizar que este grupo foi formado em sua maioria 

por alunos pertencentes ao Grupo B, de nível aquém do esperado para o pré-

intermediário: 

 

 

 

 

É perceptível o esforço dos alunos do grupo-autor para escrever um texto claro e 

coerente, que seguisse as sugestões da professora-pesquisadora e que fosse criativo. Os 

objetivos foram alcançados e o texto escrito pelo grupo foi satisfatório quanto aos 

aspectos apontados acima. Apesar de algumas incongruências de ordem vocabular, 

ortográficas e gramaticais, o texto é bem elaborado e evidencia um aprimoramento 

textual dos alunos do Grupo B.  

Logbook 

Sunday: we arrived at 7 o‟clock and saw everybody wearing special clothes. They 

have worked to control the thermical sensation, because the global warming has became 

the weather iregular. 

Monday: the people have traveled throught a time machine. They have come back 

to the past or accelerated for the future, and there they have invented other technologies. 

Tuesday: we saw a lot of people taking pills. And then we discovered that they 

have worked like food. The people haven‟t ate food to don‟t spend a lot of time to eat. 

Wednesday: we travelled by a special bus, that takes people to other planets. The 

earth people has worked in these planets too. And at the weekends a lot of people have 

went out to there. 

Thursday: we saw people talking with people of different places without a 

machine to comunicate. We discovered they have talked with their minds, throught a chip 

that staied in their brain. 

Friday: 
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A seguir, a correção feita pelo grupo-leitor (AS, FA e RA): 

 

 

 

Ao verificar a correção feita pelo grupo-leitor, nota-se que correções estruturais 

são realizadas como a modificação de tempos verbais (has became por has become; 

haven‟t ate por haven‟t eaten), mesmo que de maneira por vezes imprópria; correção de 

erro de spelling (iregular); e a troca de palavras com fins de tornar o texto mais coerente 

(have created technologies no lugar de have invented). Além disso, apesar de não 

adicionar comentários, o grupo-leitor sugere de modo até bastante irônico que o grupo-

autor finalize o diário de bordo acrescentando a seguinte frase: 

 

Logbook 

 

Sunday: we arrived at 7 o‟clock and saw everybody wearing special clothes. They 

have worked to control the thermical sensation, because the global warming has become 

the weather irregular. 

Monday: the people have traveled throught a time machine. They have come back 

to the past or accelerated for the future, and there they have created other technologies. 

Tuesday: we saw a lot of people taking pills. And then we discovered that they 

have worked like food. The people haven‟t eaten food to not spend a lot of time to eat. 

Wednesday: we travelled by a special bus, that takes people to other planets. The 

earth people have worked in these planets too. And at the weekends a lot of people have 

gone out to there. 

Thursday: we saw people talking with people of different places without a 

machine to comunicate. We discovered they have talked with their minds, throught a chip 

that staied in their brain. 

Friday: We died in an accident. 
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Tal “intromissão” bem-humorada evidencia a preocupação do grupo-leitor em 

chamar a atenção do grupo-autor para o fato de que eles gostariam de saber o que 

aconteceu ao final da “viagem ao futuro”. A mesma insatisfação do grupo aconteceria 

(provavelmente não do mesmo modo, até porque os escritores geralmente não têm 

acesso tão imediato às sugestões de seus leitores) se outro leitor de fora do âmbito da 

sala de aula tivesse contato com o texto.   

Foi bastante interessante observar que, do mesmo modo que na produção do 

conto de fadas, os alunos concordaram com as sugestões de seus colegas e conseguiram 

compreender a importância da vivência colaborativa produzida em sala de aula. A aluna 

DM, em uma das discussões após a escrita do diário de bordo, afirmou que a 

experiência vivenciada foi como um reflexo do que realmente acontece no “mundo 

real”: leitores e autores possuem uma relação que não pode ser esquecida e que quem 

escreve um texto deve sempre pensar no que o leitor desse texto pode interpretar ao lê-

lo. 

Vejamos agora o que os alunos relataram deste momento em que puderam 

escrever o texto em grupos: 

 

Friday: We died in an accident. 
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Grupo A 

Aluno AS: the easiest was for us to do a 

short text about a trip to the future. The 

most difficult was for us to read the text “In 

a thousand years” because there were 

words we didn‟t know. 

 

Aluna DM: the most difficult activity was to 

use the past participle because I was absent 

in the last class when you teach it. And also 

talk about the film, because it was difficult 

to understand the plot of the film. The 

easiest was to talk about a text. 

 

Aluno FA: the easiest was to write about 

the future, because we are increasing our 

vocabulary and this way we are getting to 

express easily. The hardest was to 

understand some words in the movie and in 

the text. 

 

Aluno AS: O mais fácil foi fazer um 

pequeno texto sobre uma viagem ao futuro. 

O mais difícil foi ler o texto “In a thousand 

years” porque havia palavras que eu não 

conhecia. 

 

Aluna DM: A atividade mais difícil foi usar 

o “past participle” porque eu faltei na 

última aula quando você ensinou este 

assunto. E também falar sobre o filme, 

porque foi difícil entender o enredo. O mais 

fácil foi falar sobre um texto. 

 
Aluno FA: O mais fácil foi escrever sobre o 

futuro, porque estamos ampliando nosso 

vocabulário e deste modo, aprendendo a 

nos expressar com mais facilidade. O mais 

difícil foi entender algumas palavras no 

filme e no texto. 

 

Grupo B 

Aluno PR: the easiest activity was to see 

the film. The difficult activity was to write 

about logbooks and describe new 

technologies. 

 

Aluna PS: today I have much difficulty in 

the activities. My big problem is with 

reading. I can understand what people 

speak but when I read I don‟t remember the 

words. 

 

 

 

Aluno PR: A atividade mais fácil foi ver o 

filme. O difícil foi escrever o diário de 

bordo e descrever novas tecnologias. 

 

 

Aluna PS: hoje eu tive muita dificuldade 

nas atividades. Meu maior problema é com 

leitura. Consigo entender o que as pessoas 

dizem, mas quando leio, não me lembro das 

palavras. 

 

 

O Grupo A foi unânime quanto a escrita do diário de bordo: todos acreditaram 

que escrevê-lo em grupo foi fácil. Para as atividades mais difíceis, AS afirma ter sido a 

leitura do texto de Andersen (da parte III das oficinas) por conta do número de palavras 

desconhecidas por ele; DM atribui a sua dificuldade ao fato de ter faltado na aula em 

que o assunto past participle foi visto; e FA, além de ter achado o texto de Andersen 

mais desafiante para a leitura, acreditou que o filme proporcionou certa dificuldade por 

haver palavras que eles não compreendiam. Sobre este ponto, o filme foi passado em 

inglês e sem legendas para que os alunos se acostumassem com a dinâmica da língua-

alvo. 
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O Grupo B, por sua vez, apresentou mais dificuldade na realização das 

atividades propostas, como podemos perceber nas afirmações de PR, que diz que a 

atividade mais difícil foi escrever o diário de bordo e descrever as novas tecnologias. 

Para esta atividade, como já vimos, pediu-se que os alunos colocassem no texto, se 

possível, alguma das novas invenções que eles haviam encontrado na internet. Para PS, 

todas as atividades foram difíceis, mas, assim como observamos anteriormente, a aluna 

atribui sua dificuldade a um problema particular, no caso o fato de ela conseguir 

entender o que os colegas dizem, mas não compreender muito bem ao ler.  

Para a pergunta “Was it easy to deal with your partners during the collaborative 

activities? Why/ why not?”(Foi fácil lidar com os colegas durante as atividades 

colaborativas? Por quê? Por que não?), em todas as partes das oficinas os participantes 

afirmaram gostar bastante de trabalhar em grupo devido à oportunidade de praticar mais 

a conversação em inglês, tirar as dúvidas com os próprios parceiros, se envolver mais 

nas atividades e compartilhar ideias e experiências, como podemos observar nos 

depoimentos
34

 abaixo: 

 

Quadro 9 – Respostas dos diários reflexivos para a pergunta: Was it easy to deal with your partners 

during the collaborative activities? Why/ why not? - Grupo A  

 

GRUPO A 

 

Aluno (a) PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV 

AS Sim. Porque é 

bom para 

desenvolver 

nossa 

conversação 

com outras 

pessoas.  

Sim. Porque se 

fazemos 

atividades em 

grupo, fica mais 

fácil porque 

temos outras 

opiniões e 

ideias.  

Sim. Porque 

tivemos outras 

ideias e ajuda. 

 

Sim. Porque se 

recebemos 

outras ideias, 

fazemos as 

atividades mais 

rapidamente.  
 

DM Sim. Porque 

falamos bastante 

e ajudamos uns 

aos outros. 

 

Sim. Porque 

ficamos falando 

sobre a 

atividade e isso 

foi bom para 

tirar algumas 

Sim, foi fácil. 

Porque tivemos 

papéis 

complementares 

e a atividade 

ficou mais fácil. 

Sim, porque 

ajudamos uns 

aos outros com 

vocabulário e 

ideias. 

                                                                    
34

 Inseriremos as afirmações já traduzidas pela professora-pesquisadora para facilitar a leitura do texto.  

Caso necessário, observar as afirmações escritas originalmente em inglês pelos alunos participantes nos 

Anexos 5, 6, 7 e 8. 
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dúvidas. 

 
 

FA Sim, foi fácil. 

Porque todos da 

turma querem 

aprender mais e 

isso os faz ficar 

envolvidos com 

a atividade.  
 

Sim, porque não 

houve nenhum 

problema com o 

espaço de cada 

um nas 

atividades. 

 

Sim, porque não 

houve problema 

em lidar uns 

com os outros 

nem na 

distribuição dos 

trabalhos.  

Sim, porque 

todos queriam 

ajudar. 

 

RA Mais ou menos, 

pois sou um 

pouco tímida. 

 

Foi muito fácil e 

não tivemos 

problemas. 

 

Sim, foi muito 

fácil e todos os 

colegas 

participaram. 

X 

 

 

O Grupo A manteve-se bastante consistente com relação às suas impressões 

sobre as atividades colaborativas de escrita. Todos afirmaram ter sido fácil e 

interessante trabalhar em grupo devido a motivos como ajuda mútua, complementação 

de papéis, melhor distribuição do trabalho.  

Afirmações como as de AS e de DM, que dizem ter ficado mais rápido e fácil 

fazer as atividades em colaboração com os colegas de turma, confirmam a concepção 

vygotskiana de aprendizagem e a interacionista sociodiscursiva de que a mediação por 

pessoas mais experientes (no caso, os colegas) contribui para que o indivíduo aprimore 

seu conhecimento. Além disso, é inegável o envolvimento que os alunos passam a ter 

uns com os outros, com o professor, com o conteúdo, com as atividades didáticas de 

produção textual; ou seja, com o contexto de ensino como um todo, assim como afirma 

FA. 

É importante perceber nas declarações no quadro acima a diferença das respostas 

da aluna RA desde a Parte I até a Parte III das oficinas. Apesar de se considerar tímida e 

ter tido um pouco de dificuldade em se relacionar com os colegas em um primeiro 

momento, ao final das oficinas RA demonstra mais segurança e satisfação em trabalhar 

a escrita em grupo. 

Vejamos abaixo as respostas do Grupo B para a mesma indagação: 
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Quadro 10 – Respostas dos diários reflexivos para a pergunta: Was it easy to deal with your partners 

during the collaborative activities? Why/ why not? - Grupo B  

 

GRUPO B 

 

Aluno (a) PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV 

PR Sim, acho que é 

ótimo. 

 

X  

 

X 

 

O filme, porque 

é muito fácil 

falar sobre 

experiências. 

  

MC Às vezes, porque 

acho que em 

algumas 

atividades 

prefiro trabalhar 

individualmente, 

como as 

atividades no 

computador.  

As atividades 

colaborativas 

com amigos 

foram 

importantes 

porque é melhor 

escrever com 

mais pessoas, 

principalmente 

se for um conto 

de fadas. 

 

Gostei porque 

todos 

participaram 

das atividades. 

Vejo pessoas 

diferentes 

falando de suas 

experiências e 

tenho a ajuda de 

todos. 

  

 

 

X 

 

PS Acho importante 

fazer atividades 

em grupo pois 

fica divertido e o 

tempo passa 

mais rápido.  

Acho que é bom 

trabalhar em 

grupo, mas acho 

que hoje as 

pessoas estavam 

um pouco 

distraídas, então 

ficou devagar. 

 

Sim, foi muito 

fácil. Meu grupo 

foi colaborativo 

e gostei de 

trabalhar em 

conjunto.  

A primeira 

atividade em 

grupo foi mais 

difícil porque 

precisávamos ler 

e eu estava um 

pouco perdida 

por não 

entender. A 

segunda 

atividade foi 

fácil e legal.  

SP Sim, prefiro 

atividades que 

tenhamos 

parceiros. 

 

Mais ou menos, 

pela mesma 

resposta da 

primeira 

pergunta. 

 

(chegou tarde 

na aula) 

Sim, porque a 

atividade foi boa 

e fácil de fazer. 

Meus parceiros 

foram ótimos, 

todos 

colaboraram. 

 

 

 

X 
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Para responder ao questionamento acima, PR se mostrou bastante lacônico em 

um primeiro momento. Apesar de geralmente ter escrito em seus diários reflexivos 

respostas que evidenciam suas percepções de maneira clara, em sua declaração referente 

a Parte IV das oficinas o mesmo aluno pareceu não ter compreendido a pergunta 

realizada. No entanto, podemos depreender de sua resposta que a atividade colaborativa 

de falar sobre os temas abordados pelo filme foi satisfatória, já que, segundo o mesmo, 

“é muito fácil falar sobre experiências”. Sobre esta questão, podemos nos lembrar de 

que atividades na sala de aula em que o aluno possa expor sua própria experiência 

através dos textos que produz, o ambiente de aprendizado é transformado em um lugar 

de compartilhamento de ideias e de renovação de concepções, já que todos os 

envolvidos no processo têm oportunidade de dar voz às suas vivências. 

Sobre o mesmo ponto desenvolvido acima, podemos observar a resposta da 

aluna MC quando afirma na Parte III que as atividades colaborativas foram 

interessantes na medida em que cada participante pôde falar sobre suas próprias 

experiências. No entanto, a mesma aluna apontou para uma questão fundamental: para 

algumas atividades é importante o trabalho individual. Não seria nosso principal 

objetivo nesta dissertação elencar os benefícios do trabalho individual para qualquer que 

seja a habilidade linguística; contudo, é importante ressaltar que o ensino colaborativo 

para produção escrita deve ser um viés no conjunto de tantos outros possíveis para o 

ensino da escrita em língua estrangeira. E como afirmamos nos capítulos anteriores, 

baseando-nos na teoria vygotskiana de aprendizagem, acreditamos que a produção 

escrita colaborativa permite que o aprendiz, com a mediação realizada pelos colegas e 

pelo professor numa produção textual inicial, se torne mais habilitado para realizar o 

exercício da escrita em língua estrangeira também de modo individual e pleno.  

Enquanto PS acredita que trabalhar colaborativamente é importante para o 

desenvolvimento da atividade ser feito de maneira mais rápida e divertida, a aluna SP 

afirma de modo conciso sua preferência pessoal por trabalhar em grupo. 

Fazendo uma breve comparação entre as respostas do Grupo A e do Grupo B, 

podemos verificar uma resposta mais consciente sobre a natureza do trabalho 

colaborativo dos alunos do primeiro grupo em relação aos do segundo quando expõem 

os motivos pelos quais acreditam que as atividades colaborativas tenham sido 
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importantes para o aprendizado. Já os alunos do Grupo B se limitam, em sua maioria, a 

expor suas opiniões de ordem pessoal sem atentar para aspectos importantes do trabalho 

colaborativo percebidos pelos alunos do Grupo A. 

 Outra característica observada é a de que tanto os alunos pertencentes ao Grupo 

A quanto os do Grupo B se referiram à ajuda mútua e ao compartilhamento de 

experiências como os principais fatores de sucesso ao trabalhar conjuntamente na 

produção dos gêneros textuais propostos. 

Para mapear resumidamente esta seção, expomos abaixo uma síntese das 

percepções que os alunos tiveram (a partir de suas respostas nos diários reflexivos) das 

atividades colaborativas de produção escrita propostas nas oficinas: 

 

Quadro 11 – Pontos positivos e pontos negativos percebidos pelos alunos das oficinas de produção textual 

colaborativa 

 

Pontos positivos Pontos negativos 

 Melhor distribuição das atividades. 

 Desenvolvimento da linguagem 

escrita e oral. 

 Maior envolvimento com os colegas, 

o professor e as atividades. 

 Debates relevantes. 

 Compartilhamento de experiências e 

ideias. 

 Dificuldade para se expressar 

fluentemente. 

 Timidez. 

 Preferência por trabalhar 

individualmente em determinadas 

atividades. 

 Distração. 

 Dificuldade em compreender os textos 

quando lidos em grupo ou pares.  

 

Percebe-se o equilíbrio entre os pontos positivos e negativos observados pelos 

participantes das oficinas. No entanto, podemos afirmar que enquanto os pontos 

positivos foram apontados como tais pela maioria dos alunos de ambos os grupos, os 

negativos foram citados pontualmente por alunos específicos, tanto do Grupo A quanto 

do Grupo B: dificuldade para se expressar fluentemente (afirmação de FA, pertencente 

ao Grupo A); timidez (afirmação de RA, do Grupo A); preferência por trabalhar 
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individualmente em algumas atividades (aluna MC, do Grupo B); e distração e 

dificuldade em compreender textos lidos em pares ou grupos (aluna PS¸do Grupo B). 

Isto significa que, apesar de algumas dificuldades expostas pelos alunos em 

relação às atividades colaborativas feitas em alguns momentos, em geral todos os 

participantes acreditaram que a proposta do ensino de escrita em língua inglesa através 

do Ensino Colaborativo e do trabalho com gêneros textuais tinha sido relevante para seu 

aprendizado. 

A seguir, finalizaremos a seção de análise dos dados obtidos com a exposição da 

auto-avaliação realizada pelos próprios participantes das oficinas de produção textual 

colaborativa. 

 

5.3. Ficha de auto-avaliação (resultados avaliados pelos próprios sujeitos) 

 

Como foi exposto no primeiro momento desta dissertação, a ficha de auto-

avaliação foi criada de modo a permitir aos alunos avaliarem seu próprio desempenho 

de maneira subjetiva e dissertativa. 

A reprodução da ficha de auto-avaliação consiste na ilustração de um prédio que 

em cada apartamento vivem sujeitos (sem identificação de sexo feminino ou masculino) 

vivendo situações diversas: no alto do prédio (figura 1), segurando um troféu (figura 2), 

trocando uma lâmpada sozinho (figura 3), vários sujeitos participando de uma festa 

(figura 4), um sujeito sendo puxado por um participante da festa (figura 5), em um 

balanço (figura 6), segurando uma escada de madeira (figura 7), deitado de lado no 

sofá (figura 8), deitado na cama (figura 9), subindo uma escada (figura 10) e sentado 

na calçada (figura 11).  

Vejamos, a seguir, a ilustração da ficha de auto-avaliação: 
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Figura 4 – Reprodução da ficha de auto-avaliação (ilustração de Fábio Andrade a partir das orientações da 

professora-pesquisadora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi pedido pela professora-pesquisadora ao final das oficinas que os alunos 

circulassem a figura que melhor representasse o seu próprio desempenho na produção 

escrita em língua inglesa. Além disso, eles deveriam escrever a razão de terem circulado 

tal ilustração. O principal critério para a elaboração das imagens foi o de permitir 

“gradações” na evolução do aprendizado a partir das figuras desenhadas; ou seja, que o 

aprendiz pudesse perceber figuras que ilustrassem basicamente desempenhos diversos 
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entre ótimo e ruim. Percebemos, no entanto, que os alunos foram além desse critério ao 

interpretar as figuras relacionando-as com sua experiência nas oficinas. 

Somente duas alunas não preencheram a ficha (as alunas MC e SP) por terem 

precisado sair mais cedo na última aula. Três alunos (PR, AS e FA) circularam somente 

uma figura. Já as alunas RA e DM circularam duas figuras, uma representando como 

estavam ao início e outra como se avaliaram após o término das oficinas. 

Nos quadros em seguida, podemos observar as respostas
35

 de todos os alunos: 

 

Quadro 12 – Respostas do Grupo A para a ficha de auto-avaliação 

 

GRUPO A 

Aluno(a) Figura(s) circulada(s) Resposta 

AS Figura 6 Because the all activities 

were so funny and we 

learnt so fast.  

[Porque todas as atividades 

foram muito divertidas e 

aprendemos muito rápido] 

DM Figura 5 (first days) 

Figura 10 (now) 

The picture that represents 

my situation in the 

beginning is about a 

person who needs some 

help to be better. I think I 

couldn‟t write well without 

a dictionary and I couldn‟t 

talk well too. But now, I‟m 

feeling better. I have a lot 

of to learn yet, but I think 

I‟ll can speak English, 

because I am progressing. 

[A figura que representa 

minha situação no começo 

é a de uma pessoa que 

precisa de ajuda para se 

                                                                    
35

 Alguns dos alunos responderam em inglês e outros em português. Nenhuma das respostas em 

língua inglesa ou em língua portuguesa obteve interferência da professora-pesquisadora quanto a 

correções gramaticais.  
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aprimorar. Acho que eu 

não conseguia escrever 

bem sem um dicionário e 

não conseguia falar bem 

também. Mas agora estou 

me sentindo melhor. Tenho 

muito a aprender ainda, 

mas acho que vou 

conseguir falar em inglês 

porque estou progredindo.] 

FA Figura 7 É um momento de 

aprendizado que se realiza 

através de etapas. Um 

conhecimento que é 

construído dia após dia. 

RA Figura 5  

Figura 10 

At first time I‟m not really 

good, but now I can 

understand more than 

before. It was easy. 

[Antes eu não estava muito 

bem. Mas agora eu consigo 

entender mais que antes. 

Foi fácil] 

 

Quadro 13 – Respostas do Grupo B para a ficha de auto-avaliação 

GRUPO B 

Aluno(a) Figura(s) circulada(s) Resposta 

PR Figura 10 I grow up forever because I 

need learn more about the 

English. I am a student and 

I need practice listing, 

writting, speaking. 

[Estarei sempre em 

crescimento no inglês. Sou 

um aluno e preciso praticar 

compreensão oral, 

produção escrita e 

produção oral.] 

PS Figura 10 Eu me sinto construindo 

meu aprendizado em 
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inglês. O curso me ajudou 

nisso. 

 

Ao observar os quadros acima, é possível perceber que a maioria dos alunos 

escolheu a figura 10 (indivíduo subindo a escada) como representante de si mesmos 

após o término das oficinas e que os comentários dos alunos que circularam a referida 

figura se deram em torno de palavras-chave como construir (alunos FA e PS); crescer, 

praticar (aluno PR); progredir (aluna DM). O aluno AS, diferentemente dos demais, se 

refere à prática colaborativa como uma maneira divertida e rápida de aprender língua 

inglesa. 

As duas alunas que indicaram o modo como se apresentavam no início do curso 

afirmaram que seu desempenho em língua inglesa não se encontrava de acordo com o 

que esperavam:  

 

Aluna DM: A figura que representa minha situação no começo é a de uma pessoa que 

precisa de ajuda para se aprimorar. Acho que eu não conseguia escrever bem sem um 

dicionário e não conseguia falar bem também. (...) 

Aluna RA: Antes eu não estava muito bem. (...) 

 

O fato de RA e DM terem marcado a figura 5 (sujeito sendo puxado por um 

participante da festa) evidencia a necessidade de ajuda para o melhor aprendizado da 

língua-alvo. Após esta constatação, fica clara, a partir de suas afirmações, a contribuição 

das atividades colaborativas para o aprimoramento de sua performance tanto escrita 

quanto oral: 

 

Aluna DM: (...) Mas agora estou me sentindo melhor. Tenho muito a aprender ainda, 

mas acho que vou conseguir falar em inglês porque estou progredindo. 
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Aluna RA: (...) Mas agora eu consigo entender mais que antes. Foi fácil. 

 

É possível concluir das afirmações dos alunos em suas fichas de auto-avaliação 

que todos avaliaram seu próprio desempenho positivamente e que as atividades 

colaborativas realizadas em sala de aula foram uma importante etapa, como afirma FA, 

no caminho do aprendizado de uma língua estrangeira. 
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ARREMATANDO OS PONTOS 

 

(...) o ensino tem de ser organizado de forma que a 

leitura e a escrita se tornem necessárias às crianças. 

Lev Semenovich Vygotsky 

 

A trama foi trançada, a revisão do desenho e das cores foi feita, os pontos 

concluídos e agora, na fase do arremate do bordado, pode-se verificar o que foi e o que 

não foi feito na pesquisa e a contribuição que pretendemos deixar.  

Foi de fundamental importância para a realização desta pesquisa o embasamento 

teórico fomentador da prática colaborativa em sala de aula. Como principais guias deste 

traçado, utilizamos os conceitos de aprendizagem e de linguagem vygotskianos, as 

noções do interacionismo sociodiscursivo para o trabalho com gêneros em sala de aula e 

para a análise dos textos, além de experiências didáticas bem-sucedidas, vistas no 

último capítulo do primeiro momento. Os estudos sobre o papel dos gêneros textuais 

para o ensino da escrita foram de suma importância para que o planejamento didático 

das oficinas textuais colaborativas fosse bem realizado. O fato de termos nos debruçado 

na experiência das sequências didáticas de Dolz e Schneuwly (2004) também nos 

ajudou a criar a concepção geral das oficinas. 

As respostas do questionário, além de terem sido imprescindíveis para nos 

indicar o perfil dos alunos, também contribuíram para que traçássemos um quadro de 

características gerais das concepções tanto da escrita quanto de ensino-aprendizagem da 

escrita que os sujeitos possuíam. Este mapeamento, apesar de insuficiente, nos mostrou 

certas percepções dos alunos em relação aos pontos acima mencionados, e nos guiou 

para a elaboração do planejamento das oficinas de forma a permitir que estes alunos, em 

sua maioria de concepção formalista sobre a língua, percebessem, ao longo das 

atividades, o caráter processual da escrita e a possibilidade de interação durante tais 

procedimentos. 

Levando em consideração o fato de acreditarmos no ensino de escrita a partir do 

uso de gêneros textuais comuns à experiência de vida dos alunos, optamos pela 
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utilização de gêneros típicos do narrar e do relatar, pois os alunos de língua inglesa, 

por não estarem habituados a escrever na língua referida, se sentiram, como previmos, 

mais seguros na elaboração dos gêneros propostos. Os gêneros tanto narrativos quanto 

de relato são corriqueiros e grande parte dos alunos já estava familiarizada tanto com a 

linha do tempo, quanto com o diário de bordo e o conto de fadas, mesmo que não 

tenham tido a oportunidade de escrevê-los antes. Este fator foi determinante, pois, como 

as oficinas somente teriam 20 (vinte) horas para serem ministradas, o tempo para 

explicações expositivas por parte da professora-pesquisadora foi substituído por 

discussões em grupo sobre a estrutura de cada gênero textual, trazendo à tona as 

experiências que os alunos já haviam vivenciado.  

Vimos que a mediação entre os alunos e também entre professora e alunos foi de 

fato alcançada, como se pode perceber a partir dos depoimentos de todos os 

participantes das oficinas. E, apesar de a proposta principal das oficinas ter sido a de 

aprimorar a produção textual escrita em inglês, todas as habilidades linguísticas foram 

trabalhadas de modo relevante, pois os alunos trabalharam em grupos, compartilhando 

suas próprias experiências e discutindo suas ideias, contribuindo, assim, para o 

aprendizado da turma como um todo. 

Observamos que nas afirmações dos alunos do Grupo A, a todo momento 

apareciam expressões como complementação de papéis, compartilhar, ajudar ao se 

referirem às atividades realizadas. E mesmo tendo certa dificuldade em escrever os 

textos em língua inglesa, os alunos do Grupo B sempre se referiam à proposta 

colaborativa como legal, fácil, que estimula a participação de todos.  

É importante ressaltar que as atividades colaborativas durante todas as quatro 

etapas das oficinas, confirmando nossa hipótese para o desenvolvimento deste trabalho, 

tiveram um impacto positivo no processo de ensino-aprendizagem da turma. Podemos 

perceber esta contribuição através das afirmações dos alunos participantes que foram 

analisadas. Apesar de pontos negativos terem sido mencionados, verificamos que estes 

eram de ordem pessoal, como timidez, preguiça e outros que já foram vistos no decorrer 

do trabalho. Isso não significa, no entanto, que estes obstáculos não tenham sido 

superados: todos os alunos reconheceram, evidenciando tanto nos diários reflexivos 
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quanto na ficha de auto-avaliação, a importância das atividades de produção escrita 

terem sido realizadas de modo colaborativo. 

Um aspecto relevante observado foi o fato de os sujeitos da pesquisa terem 

evidenciado em suas fichas de auto-avaliação a consciência de que o aprendizado de 

língua inglesa está intimamente ligado ao compromisso de aperfeiçoamento contínuo 

por parte do próprio aprendiz. A reflexão sobre suas imperfeições e sobre o papel do 

outro em seu progresso significa que o aluno se dá conta da continuidade do processo 

de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira e que para que alcance a fluência 

desejada, a mediação dos colegas e do professor é fundamental. 

Utilizando-se da língua inglesa a todo o momento em que se dedicaram às 

atividades colaborativas de escrita, os aprendizes contribuíram não só para o 

desenvolvimento de suas habilidades relativas à produção dos textos, como para suas 

habilidades comunicativas em geral. Esta espontaneidade do uso da língua permitiu que 

os alunos solucionassem os problemas de execução das atividades de maneira natural, 

em um contexto real de discussão e compartilhamento de experiências. A escrita, como 

afirma Vygotsky, deve ter significado para os indivíduos e deve se tornar uma tarefa 

necessária e relevante para a vida, devendo também ser ensinada naturalmente (vf. 

Vygotsky, 2008). 

Em síntese, podemos afirmar que os alunos, que em sua maioria indicaram uma 

concepção de ensino-aprendizagem e de escrita de cunho formalista, foram expostos a 

momentos de aprendizagem em grupo e de produção textual escrita de caráter 

colaborativo; e pudemos perceber, ao final das oficinas, que o impacto dessas atividades 

foi positivo quanto à mudança de perspectiva sobre a noção de escrita da turma. 

Sabemos que 20 (vinte) horas-aula não são suficientes para a transição de uma 

concepção de ensino formalista para uma voltada às concepções interacionistas; 

contudo, este tempo, da maneira como foi utilizado, ajudou a mudar o paradigma, 

naquela turma, de que a escrita só poderia ser feita individualmente, ou com um número 

específico de caracteres, ou sobre o assunto que o professor exige que os alunos 

abordem em seus textos.  

Obviamente que nem tudo na abordagem colaborativa é positivo – e dizê-lo como 

tal seria muita ingenuidade de nossa parte. Peter Elbow, em seu artigo Using the Collage 
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for Collaborative Writing (2000), no qual elenca tanto os fatores positivos quanto os mais 

negativos de tal abordagem e demonstra um exemplo de atividade colaborativa para o 

ensino de escrita na sala de aula, alerta para o fato de nos sentirmos atraídos a sempre 

observar a colaboração em sala como uma espécie de “caminho para Eldorado”. Na 

realidade, segundo Elbow, a colaboração é muito positiva, mas nem sempre ela leva os 

aprendizes a alcançar os patamares que o professor deseja. Nesse mesmo artigo, Elbow 

enumera como pontos positivos do ensino colaborativo para a produção textual a 

contribuição para o aprimoramento do aprendizado dos alunos; o compartilhamento de 

ideias, informações e pontos de vista; o estímulo positivo para alunos que sentem 

dificuldade de escrever a sós; além de que torna mais fácil colocar as decisões mais 

instintivas da escrita em palavras e permite que os alunos se conscientizem sobre suas 

decisões retóricas. Como pontos negativos da escrita colaborativa, o autor diz que é 

difícil trabalhar com a diversidade de ideias para a elaboração de um único produto 

textual; as atividades demoram mais para serem finalizadas; possibilita desacordos e 

silenciamento das vozes mais tímidas ou da minoria; e não permite a construção 

coerente de textos longos e que envolvam a discussão de ideias. 

Tais dificuldades apontadas pelo autor são de relevância inequívoca e podem 

levar-nos a pensar sobre alternativas para a execução de atividades de escrita 

colaborativa na sala de aula de língua estrangeira. Não seria o caso de abolir a escrita 

abordada em sala de aula de maneira mais tradicional, mas de estimular os alunos de 

língua estrangeira a escrever em grupo para que posteriormente possam escrever a sós e 

mais conscientes sobre seus próprios processos retóricos.  

O fato de haver alguns desacordos e do silenciamento da minoria do grupo não 

significa que tais acontecimentos ocorram em todas as tentativas de colaboração. Cabe 

ao professor – figura-modelo dos aprendizes e mediador principal – estimular os alunos 

a trabalharem com a diversidade cultural, familiar, de experiências, enfatizando sempre 

atitudes tolerantes e apontando para a escuta compreensiva e para as discussões 

pacíficas.  

Isso reflete o que acontece na sociedade: nem sempre todas as ideias são 

acatadas – às vezes por conta do abafamento da voz mais fraca, mais tímida da minoria, 

às vezes porque a ideia proferida talvez não seja, naquele momento, a melhor para o 

todo. O papel do professor, portanto, é estimular a compreensão entre todos e conversar 
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sobre a noção de troca de experiências diversas que enriquece a vida de todos os 

participantes do processo.  

No caso desta pesquisa, especificamente, os intrumentos de coleta utilizados não 

puderam detectar os tipos de dificuldades apontadas por Elbow. Como já foi visto 

anteriormente, as dificuldades que os aprendizes elencaram foram relativas mais a 

problemas pessoais que de interação com o grupo. 

Sabemos da necessidade de observar com mais profundidade o papel do ensino 

colaborativo no desempenho linguístico dos alunos. Portanto, sugerimos uma 

investigação ainda mais rigorosa quanto a este desempenho dos aprendizes em 

atividades de escrita em colaboração. Este tipo de observação demanda algum tempo a 

mais de estudo e de revisão de conceitos, além de mais dados textuais a serem coletados 

e de uma intervenção didática que envolva um maior tempo em sala de aula.  

Temos consciência plena dos limites de nosso estudo, portanto, deixamos para 

que pesquisas posteriores sanem tais lacunas. Nossa expectativa é que, com esta 

pesquisa, possamos, principalmente, motivar todos os envolvidos no ensino-

aprendizado de língua estrangeira a refletir tanto sobre a concepção de escrita 

transmitida para os alunos através das ações pedagógicas dos docentes e da própria 

sociedade como um todo quanto sobre o papel complementar do outro no processo de 

ensino-aprendizagem. Além disso, esperamos contribuir para que a noção colaborativa 

de ensino de produção textual seja uma opção a ser efetivada pelos docentes para 

proporcionar a autonomia que tanto se espera dos aprendizes, despertando, assim, novas 

indagações sobre o ensino da escrita em língua estrangeira. 

Em relação, especificamente, ao ensino da escrita em língua inglesa, esperamos 

colaborar para modificar o fato de sempre ser mantida em segundo plano e mostrar que 

escrever textos permite o aprimoramento de todas as capacidades linguísticas e 

discursivas, além de ser um meio para que os alunos pratiquem ações tão humanas 

como ajudar o próximo, ouvir mais, ser ouvido, ou seja, exercitem a sua própria 

cidadania e permitam que os colegas também o façam, dando sempre continuidade a 

este trançado que constitui a construção do conhecimento linguístico e – por que não? – 

social.  
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APÊNDICE 1 

CONTO “O MENINO” 

 

O MENINO 

Julia Larré 

 

A trama foi pensada. De início as partes do desenho, embaçadas pelos olhos 

de quem não vê, tomaram a forma do desespero. Mas o menino, possuindo os 

instrumentos certos em suas mãos, se enche de coragem e ergue sua vista cansada 

de uma vida cheia de percalços. Mãos que tecem. O curso do rio vai criando asas. O 

desenho é iniciado sem tantos planos.  

Vida e bordado. A trama é trançada e a linha corre nos veios do pano. Mas as 

mãos são que definem o traço 

* 

Ele sabe que suas mãos dependem. Suas ideias se chocam com o que ele 

deseja. O seu choro latente reflete o desenho do rio que quer bordar. O pano parece 

não querer essas cores e sombras. 

Como saber que o que quero é o que penso? Como pensar em um bordado 

que mostre meu coração? Perguntas passeiam e não dão uma resposta certa. 

Ele sabe que o desenho nem sempre sai do jeito que queríamos que saísse. 

* 

Antes de tudo é preciso ver o que se faz. O desenho primeiro se molda em 

pensamento. Depois o tecido é escolhido e só então se cria. A criação não é 

espontânea. Depende de vida. Depende do outro. 

O menino observa em pensamento uma nuvem de imagens que se formam. De 

início, embaçadas; finalmente, claras. Clarividente como só pode ser quem vive pra 

visualizar os traços perfeitos de um rio.  

O rio se move e o menino sabe suas cores e curvas.  

Ele aprendeu que nada se faz a sós. A vida já contribui por ela mesma. Ele e o 

outro são um rio que corre. 

* 

Uma mão ajuda a outra ao conceber o desenho. Se unem, seguram o pano, 

fazem a trama e se descobrem. Encontram o motivo de ser. Sabem que o bordado 

não sairá perfeito. Mas que ele tem seu lugar. 
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O rio vai sendo alinhavado, suas cores aparecem claras e escuras. O azul 

brilhante do sol que bate na água clama pelo menino. 

Suas mãos dependem. Uma da outra. O menino é hipnotizado pelo vertiginoso 

curso do rio por entre as pedras. 

Mergulha, menino. Segura em minha mão e vem pro teu próprio rio! As águas 

te querem e minha voz te chama. 

* 

As linhas já foram traçadas. O rio corre com os braços da vida ao seu redor. A 

trama do pano foi marcada com o tempo e o sangue das mãos do menino. 

Um abraço quente envolve todo o seu corpo. É o dia que chega. As horas 

quase infindas se movem e adiantam o relógio.  

O trançado foi feito e o dever cumprido. Os veios coloridos são a dádiva de 

horas que são uma vida inteira ardida em sonhos e ausências. 
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APÊNDICE 2 

 

ILUSTRAÇÕES DA AUTORA E SUAS REPRESENTAÇÕES PESSOAIS 

Um esboço de bordado – o rio 

do menino 

O desenho traçado no pano – o 

rio sendo materializado 
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Voltando ao projeto mental – 

revisando o desejo de bordar 

um rio 

O rio engole o menino – o 

redemoinho do caos mental 

O bordado finalizado – a 

materialização do projeto 

mental do menino 
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ANEXO 1 

 

DIÁRIO REFLEXIVO: PARTE I – ESCRITA DE UMA LINHA DO TEMPO  

 

 

 As perguntas abaixo constituíram todos os diários reflexivos: 

 

1. What were the easiest and the most difficult activities in your opinion? Why? 

 

2. Was it easy to deal with your partners during the collaborative activities? Why/ 

why not? 

 

3. What did you learn today that will be important for your future as an English 

student? 

 

 

Respostas dos alunos (sem modificações efetuadas pela professora-pesquisadora) após a 

escrita da linha do tempo: 

 

GRUPO A Aluno: AS 

 

1. The easiest was for us to talk 

about what happened in some 

dates because we just needs to 

talk about ourselves. The most 

difficult was for us to research 

about Michael Jackson because 

there were words and expressions 

that we didn’t know. 

 

2. Yes. Because it’s good for us to 

develop our conversation with 

another people. 

 

3.  The conversation. 

 

 

Aluna: DM 

 

1. The easiest activity was to write 

about life and talk about it, 

because I had to write and talk 
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about things I already knew very 

well the theme and I talked about 

what I’ve already had written. 

The most difficult was to match 

texts and people’s lives, because it 

was difficult to match without 

seeing examples. But after I saw 

the example, it was easy. 

 

2. Yes, it was. Because we talk a lot 

and help each other. 

 

3. To speak about a personality and 

write about an artist. 

 

 

Aluno: FA 

  

1. To work with texts was the easiest 

activity because we used our 

repertoire and it helped us in the 

knowledge. There weren’t any 

very difficult activities in my 

opinion. 

 

2. Yes, it was easy. Because 

everybody in the class want to 

acquire more knowledge and this 

makes them get involved with the 

activity. 

 

3. To express myself is very 

important to communicate and 

acquire fluency. 

 

 

Aluna: RA 

 

1. Easy: timeline / Difficult: Kind of 

texts (finding out the genres) 
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2.  So so, because I’m a little bit shy. 

 

3. I learn new words, and review 

past and present. 

 

GRUPO B Aluno: PR 

  

1. I think the easiest activity was to 

discover the names of the famous 

people. I think the most difficult 

activity was the difference between 

reality and fiction. 

 

2. Yes, I think that‟s great. 

 

3.  The types of texts, the difference 

between reality x fiction and the 

activity in the computer. I 

practiced my conversation in 

English. 

 

 

Aluna: MC 

 

1. Easy – I like very much the activity 

that we asked about our lives with 

days. 

 

2. Sometimes, I think that some 

activities I prefer to do 

individually, as the activities in the 

multimedia. 

 

3.  Explain the facts for the people 

and every time my friends want to 

speak to me in English. 
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Aluna: PS 

 

1. In my opinion the class today was 

very profitable mainly because I 

had an experience in the pre-

intermediate level because I didn‟t 

finish the elementary. So the form 

how the topics were given was 

easy for me. It was very good and 

not tired. 

 

2. I think it is important to make 

activities in group because it is 

funny and the time passes faster. 

 

3. Everything. But specifically I have 

difficulty in speaking and today I 

spoke. It was nice. 

 

Aluna: SP 

 

1. The easiest activity was to write 

about my life, but the difficult was 

to put my thoughts on the paper. 

 

2. Yes, I prefer activities that need 

partners. 

 

3. I like. I increase my vocabulary 

with the participation of another 

person 
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ANEXO 2 

 

DIÁRIO REFLEXIVO: PARTE II – ESCRITA DE UM CONTO DE FADAS  

 

Respostas dos alunos (sem modificações efetuadas pela professora-pesquisadora) após a 

escrita do conto de fadas: 

 

GRUPO A Aluno: AS 

 

1. I like all the activities. I didn’t 

have the easiest and the most 

difficult. 

  

2. Yes. Because if we do activities 

in group, it’s easier because we 

have another opinion and idea. 

 

3. Create stories. Because we 

develop our “writing”. 

 

Aluna: DM 

 

1. the most difficult activity was to 

put pieces of a text in order, 

because i couldn’t read it all. 

The easiest activity was to write 

a fairy tale, because we could 

use our imagination. 

 

2. yes, it was. Because we were 

talking about the activity and 

this was good to solve some 

doubts. 

 

3. I think it was important to do 

and watch the presentation, 

because we could practice the 

listening, writing and speaking. 

 

Aluno: FA 

  

1. was very easy all the activities. 

The difficult is still to express 
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with fluency. 

  

2. yes, because there weren’t 

problems with the environment 

of each other in the activities. 

 

3. the continuous increasing of 

vocabulary and the daily oral 

practice of the language are 

very important to me in my 

journey as English student. 

 

Aluna: RA 

 

1. the easiest was everything. I 

didn’t have problems today. 

 

2. no, was very easy and we didn’t 

have problems. 

 

3. new words and I write more, 

it’s good to learn better. 

 

 

GRUPO B Aluno: PR 

 

   (Neste dia 

PR precisou faltar e havia avisado 

com antecedência) 

 

Aluna: MC 

 

1. in my opinion, I feel difficulty 

because for me is complicated. I 

didn‟t know all the vocabulary. 

 

2. the collaborative activities with 

friends were important because 
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write is better with more people 

mainly a story of fairy tales. 

 

3. conversation is very important 

grow up the vocabulary with the 

friends. 

 

Aluna: PS 

 

1. today I‟m lazy, so I had 

difficulty in understanding the 

activities and why people speak 

in English. My most difficulty is 

to put the text in order. 

 

2. I think is good work in group, 

but I think today the people are 

a little distracted too, so it is 

slow. 

 

3. past tense and adverbs. 

 

 

Aluna: SP 

 

1. the most difficult was because I 

arrived late in the class today. 

 

2. so so. Because the similar 

answer of the first question. 

 

3. fluency, speak, read, listen, write. 
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ANEXO 3 

 

DIÁRIO REFLEXIVO: PARTE III – LEITURA DE UM CONTO DE 

FICÇÃO  

 

Respostas dos alunos (sem modificações efetuadas pela professora-pesquisadora) após a 

contação do conto de fadas e a leitura do conto de ficção: 

 

 

GRUPO A Aluno: AS 

 

1. the easiest activity was the “used to”. I 

didn‟t have the most difficult activity. 

  

2. Yes. Because I had another ideas and 

help. 

 

3. The presentation. Because we learned 

how to work in group. 

 

Aluna: DM 

 

1. The easiest activity was to talk about our 

own fairy tale because we had objects to 

explain the story. The most difficult was to 

understand the details of the story of the 

other group, because I couldn‟t see very 

well some objects. 

 

2. Yes, it was easy because we had 

complementary roles and the activity 

became easier. 
 

3. write a  story and use my own ideas. 

 

Aluno: FA 

  

1. easiest: used to (100 years ago) – it‟s easy 

to talk about things like this. There wasn‟t 

very difficult activities. 
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2. yes, because there wasn‟t any problems of 

dealing and the distribution of works. 

 

3. To it‟s a journey to learn English. Today 

I‟ve given another step on it. 

 

Aluna: RA 

 

1.  the “used to” was very easy and the 

presentation too. I didn‟t have problems 

today in spite I was very tired. 

 

2. yes, it was very easy all the partners 

participated. 

 

3. we reviewed some verbs, see the imperative 

form, and the used to/nowadays. 

 

 

GRUPO B Aluno: PR 

 

  (Neste dia PR também 

precisou faltar e havia avisado com 

antecedência) 

 

Aluna: MC 

 

1. The activities today was very different. I 

liked it. Today to describe the experiences of 

the class. People all participated. The 

activities were very nice. 

 

2. I like because all people participate of the 

activities. I watch different people tell the 

experiences and have collaboration of 

everybody. 

 

3.  yes, today it was very important because I 

explain my thoughts and speak more. 
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Aluna: PS 

 

1. I don‟t have difficulty today. The easiest 

activity for me was talk about the 

differences between fairy tales and 

timelines. 

 

2. yes, it was very easy. My group is 

collaborative and I feel work together. 

 

3. everything. 

 

Aluna: SP 

 

1. the easiest was to compare the present and 

the past. 

 

2. yes, because the activit was good and easy 

to make. My partners are fine, all 

collaborative. 

 

3.  the verb tenses necessary to talk in English, 

to have more fluency. 

 

  (Neste dia PR também precisou faltar e havia avisado com antecedência) 
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ANEXO 4 

 

DIÁRIO REFLEXIVO: PARTE IV – ESCRITA DE UM DIÁRIO DE BORDO 

 

Respostas dos alunos (sem modificações efetuadas pela professora-pesquisadora) após a 

escrita do diário de bordo: 

 

 

GRUPO A Aluno: AS 

 

1. the easiest was for us to do a short 

text about a trip to the future. The 

most difficult was for us to read 

the text “In a thousand years” 

because there were words we 

didn‟t know. 

 

2. Yes. Because receive another 

ideas, we do the activities faster. 

 

3. watch the movie. Because we get 

used to watch movies in English. 

 

Aluna: DM 

 

1. the most difficult activity was to 

use the past participle because I 

was absent in the last class when 

you teach it. And also talk about 

the film, because it was difficult to 

understand the plot of the film. The 

easiest was to talk about a text. 

 

2. Yes, it was because we helped 

ourselves with vocabulary and 

ideas. 

 

3. I loved to write a logbook and I 

think it was important to talk 

about the texts that we read. 

 

Aluno: FA 

 

1. the easiest was to write about the 

future, because we are increasing 

our vocabulary and this way we 

are getting to express easily. The 



172 

 

hardest was to understand some 

words in the movie and in the text. 

 

2. yes, because all of them want to 

help. 

 

3. To accept the other points of view 

and also to give my opinion. 

 

 

Aluna: RA 

 

  (Neste dia RA 

precisou faltar e havia avisado com 

antecedência) 

 

 

GRUPO B Aluno: PR 

 

1. the easiest activity was to see the 

film. The difficult activity was to 

write about logbooks and describe 

new technologies. 

 

2. the film because is very interesting 

to talk about experiences. 

 

3. the logbooks; saw the film; read 

the text. 

 

Aluna: MC 

 

  (Neste dia MC 

precisou faltar) 

 

Aluna: PS 

 

1. today I have much difficulty in the 

activities. My big problem is with 

reading. I can understand what 
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people speak but when I read I 

don‟t remember the words. 

 

2. the first activity in group was more 

difficult because it needed to read 

and I was lost because I didn‟t 

understand. The second activity 

was easy and cool. 

 

3. I learned to use will. This is very 

important. 

 

Aluna: SP 

 

  (Neste dia SP 

precisou faltar) 
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ANEXO 5 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL CONCEITUAL ABERTO 

 
QUESTIONÁRIO PARA O ALUNO 

Este questionário tem como objetivo conhecer a opinião dos alunos de Inglês no que 

concerne as atividades de escrita colaborativa realizadas em sala de aula. Objetivamos também 

obter algumas informações sobre o processo de ensino-aprendizagem. As respostas deste 

questionário serão extremamente úteis para minha dissertação de Mestrado em Linguística na 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco –, Recife. 

Aprendiz, sua opinião é de fundamental importância para que realizemos nossa 

pesquisa. Por isso, pedimos que você revele exatamente o que pensa sobre o aprendizado desta 

disciplina e sobre as atividades de escrita que você e seus colegas realizaram em sala. 

Gostaríamos de informar que nem o nome da escola nem dos alunos que responderam a 

este questionário serão citados na pesquisa. Apenas a pesquisadora e sua orientadora terão 

acesso às suas respostas. 

1. Nome: _______________________________________________________________ 

2. Qual a sua formação? ___________________________________________________ 

3. Em que instituição estuda? __________________________________________ 

4. Qual o tempo de aprendizado de Língua Inglesa?_____________________ 

5. Quais os seus objetivos ao aprender Inglês? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. O que você acredita ser mais importante aprender nas suas aulas de Inglês? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Em sua opinião, para qual habilidade linguística deve ser dada prioridade no ensino de 

Inglês – fala/pronúncia, gramática, compreensão de texto, produção de texto ou 

compreensão oral? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. O que você entende por “escrever”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Você acredita que você precisa desenvolver mais a escrita em língua inglesa? Favor, 

justificar a resposta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Qual a importância de realizar atividades de escrita em língua inglesa? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Qual a sua opinião sobre as atividades de produção de texto em sua escola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Como você descreveria o desenvolvimento de uma aula que inclui a produção escrita 

em língua inglesa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. Em sua opinião, as aulas de língua inglesa em geral possuem propostas variadas para 

aulas que envolvem a escrita, ou estas são repetitivas? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. Sobre este questionário – cite somente os números das perguntas: 

a. Há alguma pergunta obscura ou ambígua? Se sim, qual (is)?________________ 

b. Você já havia feito a si mesmo alguma destas perguntas? Se sim, qual (is)? 

________________________________________________________________ 

15. Gostaria de receber, ao final de nossa pesquisa, um breve relatório contendo os 

resultados de nossa dissertação? Por que motivo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua disposição e colaboração com nossa 

pesquisa! 
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ANEXO 6 

Respostas do questionário – questões 5 a 13 

 

Questão 5 

 

Quais os seus objetivos ao 

aprender inglês? 

AS Para carreira de trabalho e para a 

realização de viagens. 

DM Competir no mercado de trabalho; 

estudar ou trabalhar em países que tem 

como língua materna o inglês; ter acesso 

a obras no idioma. 

FA Realização profissional e 

possibilidade de conhecer novas culturas. 

RA Poder ter um diferencial no 

primeiro emprego, viajar e músicas. 

PR Ajudar o aprendizado de assuntos 

acadêmicos, utilizar a língua como forma 

de comunicação. 

MC Para me ajudar futuramente no 

mercado de trabalho. 

PS Expandir meus conhecimentos, 

entrar em contato com uma cultura 

diferente. 

SP Comunicação oral, escrita e 

leitura. 

Questão 6 

 

O que você acredita ser mais 

importante aprender nas aulas de 

inglês? Por quê? 

AS A parte de falar e escutar. Porque 

estas são as principais formas de 

comunicação. 

DM As estruturas gramaticais básicas, 

porque esse conhecimento é um pré-

requisito básico para a produção escrita e 

a comunicação oral. 

FA Conversação, essencialmente. 

Porque é a prática constante da língua, 
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principalmente em sua forma oral, que 

capacita o aluno a comunicar-se com 

excelência. 

RA Situações cotidianas para a 

prática do que podemos encontrar. 

PR A aprendizagem de gramática e a 

prática da língua inglesa no cotidiano. 

Porque é essencial na formação do 

profissional de qualidade. 

MC Saber se comunicar mesmo sem ter 

vocabulário suficiente, pois assim o aluno 

pode ir treinando diariamente. 

PS Particularmente acredito que a 

habilidade oral é mais interessante, mas 

entendo a importância de se desenvolver 

também a escrita. 

SP Para mim, não há algo mais 

importante. Todas as habilidades devem 

ser aprendidas igualmente, pois para um 

melhor aprendizado e domínio da língua, 

acredito que a pessoa deva dominar a 

fala, a escrita e a escuta.  

Questão 7 

 

Em sua opinião, para qual 

habilidade linguística deve ser dada 

prioridade no ensino de inglês – 

fala/pronúncia, compreensão de texto, 

produção de texto ou compreensão 

oral? Por quê? 

AS Fala/ pronúncia. Pelo mesmo 

motivo da questão anterior. 

DM Para as habilidades da fala e da 

produção de texto, porque delas 

dependem muito o domínio da língua e 

porque são as habilidades que mais são 

exigidas de quem deseja estudar ou 

trabalhar com o uso do inglês. 

FA Compreensão oral. Porque é o 

princípio da comunicação: ouvir e 

entender, para em seguida falar, ler e 

escrever. 

RA Produção de texto e 
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pronúncia/fala para poder me comunicar 

melhor. 

PR Fala/pronúncia, gramática e 

compreensão oral. Porque são elementos 

que estão interligados na aprendizagem 

da língua inglesa. 

MC A produção de texto aliada à 

gramática, pois o aluno posteriormente 

verá o que erra na correção e se corrigir 

no próximo texto. 

PS Acho que a compreensão oral e a 

fala estão interligadas e acredito que 

falando e compreendendo o que se fala 

torna-se mais fácil estudar a gramática e 

compreensão e produção textual. 

SP Todas. Pois uma língua não se 

sustenta só com uma habilidade, mas é o 

conjunto de todas essas habilidades. 

Questão 8 

 

 O que você entende por 

“escrever”? 

AS Acredito que não é somente 

escrever letras, mas também uma forma 

de exprimir seus sentimentos, opiniões e 

imaginação. 

DM Registrar, em palavras, uma ideia, 

um pensamento, algo que se passe pela 

mente. 

FA Expressar sua capacidade 

comunicacional através da 

escrita,utilizando-se da carga de cognição 

e os conhecimentos gramaticais. 

RA Escrever é expressar uma ideia, na 

maioria das vezes de uma maneira mais 

formal. 

PR Escrever é o ato da utilização de 

signos linguísticos na prática da língua. 

MC É transcrever a linguagem verbal. 

A escrita facilita na linguagem da fala 

também. 



179 

 

PS Desenvolver frases e textos com 

sentido e que seja capaz de comunicar 

algo. 

SP Transpor no “papel” ideias e 

pensamento de uma forma clara e 

objetiva. 

Questão 9 

 

Você acredita que precisa 

desenvolver mais a escrita em língua 

inglesa? Favor, justificar a resposta. 

AS Sim. Porque eu acredito que 

existam palavras e expressões que são 

desconhecidas para mim.  

DM Sim. Ainda encontro dificuldade 

em escrever sobre assuntos mais 

complexos, que exijam uma riqueza maior 

de vocabulário e um domínio gramatical 

grande, na medida em que você precisa 

escrever em tempos verbais distintos, 

fazer paralelos, dar justificativas, fazer 

conclusões... enfim, você tem muito mais 

trabalho em estruturar o texto, torná-lo 

coeso e bem articulado e isso exige um 

conhecimento vasto da língua. 

FA Com certeza. Escrever também faz 

parte do universo da comunicação, 

possuindo fins práticos em diversas 

situações cotidianas, assim como na arte 

da persuasão. Quanto mais se incrementa 

a capacidade de escrever em língua 

estrangeira, mais se potencializa a 

capacidade de expressão e comunicação 

do indivíduo. 

RA É sempre bom exercitar, não 

importa o grau de dificuldade. 

PR Sim. Porque é através da escrita, 

associada à leitura de textos, que 

praticamos nosso conhecimento da língua 

inglesa. 

MC Sim. Não tenho muito costume de 

escrever inglês. A maior preocupação 

hoje se dá em se comunicar verbalmente 

em inglês através da fala. Porém, muitos 

esquecem que a escrita é ferramenta 
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importante para a construção da fala. 

PS Com certeza. Desenvolvendo a 

escrita aprendo novas palavras e consigo 

me comunicar melhor. 

SP Sim, assim como outras valências, 

pois a prática (seja ela escrita ou oral) 

serve para o desenvolvimento e 

aprendizagem da língua, seja ela inglesa 

ou não. 

Questão 10 

 

Qual a importância de realizar 

atividades de escrita em língua inglesa? 

AS Expandir o vocabulário; entender 

as regras da gramática... 

DM Consolidamos as estruturas da 

língua, enriquecemos nosso vocabulário e 

aprendemos a pensar, a desenvolver 

nossas ideias em inglês. 

FA A importância reside no 

desenvolvimento de mais uma habilidade 

que pode ser útil para a comunicação do 

aprendiz. 

RA A prática melhora a qualidade do 

texto. 

PR O aprimoramento da escrita/ 

vocabulário e a expressão de 

pensamentos através da escrita. 

MC Ajuda a memorizar palavras, 

garantindo o vocabulário e também para 

saber como são escritas. 

PS É importante pois o aluno entra 

em contato com um novo vocabulário. 

SP A importância de ter uma melhor 

assimilação, melhor desenvolvimento, 

consequentemente uma maior ou mais 

rápida aprendizagem. 

Questão 11 

 

Qual a sua opinião sobre as 

atividades de produção de texto em sua 

escola? 
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AS Bastante produtivas para o 

aprendizado. 

DM As atividades que são feitas em 

grupo são eficazes porque além de 

desenvolverem a habilidade da escrita, 

estimulam a comunicação oral e a 

comunhão de conhecimentos, dúvidas e 

ideias. 

FA Alguns professores faziam boas 

atividades, mas nem todos estimulavam a 

capacidade crítica e individual do aluno. 

Saber ler é o primeiro passo na 

construção de bons textos. Mas isso nem 

sempre foi pregado no meu ambiente 

escolar. É preciso ler e criticar o que se 

lê. 

RA São importante para exercitarmos. 

PR Em quantidade reduzida devido ao 

grande volume de assuntos a serem lidos 

e estudados. 

MC As produções são feitas durante as 

provas e projetos, mas acredito que 

poderiam ser feitas mais. 

PS Sinceramente, acredito que é uma 

das habilidades menos trabalhadas. 

SP Escola de inglês: resposta 

semelhante a questão 13. 

Universidade: muito boa. 

Questão 12 

 

Como você descreveria o 

desenvolvimento de uma aula que inclui 

a produção escrita em língua inglesa? 

AS Desenvolvendo um determinado 

gênero textual: historia em quadrinhos, 

uma página de jornal, etc... 

DM Em primeiro lugar, uma conversa 

geral sobre o assunto e o gênero ou estilo 

com que se pretende trabalhar na 

atividade de produção textual. Em 

segundo lugar, um debate para conceber 

a ideia geral do texto. E, enfim, escrever, 

levando em consideração os aprendizados 
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gramaticais antecedentes e as discussões 

travadas anteriormente em sala de aula. 

FA Como eu disse primeiro, o aluno 

deve saber o que está lendo, compreender 

a essência do texto, da informação. 

Segundo, parte-se para o desenvolvimento 

do texto, utilizando-se do repertório 

linguístico individual do estudante,  

sempre buscando incrementá-lo. 

RA ----- A aluna não respondeu ----- 

PR Entendo que a produção escrita é 

de fundamental importância para o 

amadurecimento do aprendizado e 

fortalecimento do conhecimento. 

MC Apesar de ser importante, eu não 

gosto muito. Se for em sala, a produção 

não deveria ocupar muito tempo da aula, 

pois assim ficaria um pouco chata a aula. 

PS Não sei como. 

SP Boa e rápida de acordo com todas 

as respostas dadas por mim até então.  

Questão 13 

 

Em sua opinião, as aulas de 

língua inglesa em geral possuem 

propostas variadas para aulas que 

envolvem a escrita, ou estas são 

repetitivas? Por quê? 

AS Possuem propostas variadas. Pois 

as atividades da escrita são diferentes e 

criativas. 

DM De modo geral, a escrita ou é 

trabalhada em atividades (individuais) 

para casa ou grupais em sala de aula. Na 

segunda proposta e repetição é menos 

comum, por ser mais dinâmica. Na 

primeira, no entanto, temos a 

oportunidade de fazer pesquisas, 

consultar dicionários e trabalhar mais o 

texto. 

FA São geralmente repetitivas e 

restritas a exercícios mecânicos e pouco 

pragmáticos. Gramática não leva 
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ninguém a lugar algum, mas sim a prática 

comunicacional, onde a gramática esteja 

inserida naturalmente. 

RA São variadas. 

PR Possuem formas variadas. Porque 

utiliza todas as habilidades linguísticas 

(escrita, leitura, compreensão, audição)  

MC Possuem propostas variadas, pois 

podemos escrever sobre diversas coisas. 

PS As aulas que tive oportunidade de 

participar não se tornaram repetitivas. 

Um professor pode fazer diversas 

atividades com o objetivo de trabalhar a 

parte da escrita. 

SP São repetitivas, pois as atividades 

propostas pouco estimulam a realmente a 

escrita. São mais atividades que a questão 

já vem pronta e só cabe o aluno completar 

uma ou duas palavras, que são 

geralmente verbos. Quando ocorre a 

avaliação, exige do aluno um texto de xx 

caracteres. 
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ANEXO 7 

GRÁFICOS 
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        ANEXO 8 

TIMELINES 

 

Aluno PR 

 

I was born in Recife in 1987. 

I went to São Paulo, because of my father‟s job. 

I live in São Paulo during one year. 

I came back to Recife in 2002. 

I passed in vestibular for Medicine in 2008 (best year). 

I stayed in universit of Pernambuco, make a dream come true. 

 

Aluna DM 

 

1987: I was born 

2004: My grandmother died 

2006: I got into at university 

2008: My nephew was born 

 

Aluna RA 

 

1993: I was born 

1999: I went to Pernambuco 

2008: I began to date with my best friend 

2008: I began to read Twilight 

2009: I began to write and began to have fans 

 

Aluna SP 

 

1985: I was born 

1995: I live with my father 

2000: I went to the school CEFET 

2006: I went to college 

2009: I went to Forum Social Mundial Pará 

 

Aluna MC 

 

1987: I was born 

2004: I finished my high school 

2007: I started to study at university and to work at Britanic 

2008: I was baptized on the Church of Christ 
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Aluno AS 

 

1995: I was born 

1998: I went to school for the first time 

2001: I began the fundamental learning 

2008: I began my English course 

2008: Sport Club of Recife won the “Cup of Brazil” 

 

 

Aluna PS 

 

1987: I was born 

2004: I was passed in vestibular the UFPE and strat mu curs atrs education 

2006: I the final year I abandon my curs 

2008: I start my work in Britanic 

 

Aluno FA 

 

1989: I was born 

2003: I win the literary contest 

2005: I publish my book 

2006: I finish my high school 

2008/2009: I start to work and live in Recife 

 

 

TIMELINES – chosen for the fairy tales production 

 

 

Aluno AS 

 

1995: I was born 

1998: I went to school for the first time 

2001: I began the fundamental learning 

2008: I began my English course 

2008: Sport Club of Recife won the “Cup of Brazil” 

 

 

 

Aluno FA 

 

1989: I was born 

2003: I win the literary contest 

2005: I publish my book 

2006: I finish my high school 

2008/2009: I start to work and live in Recife 
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ANEXO 9 

 

FAIRY TALES BASED ON A TIMELINE – collaborative production 1 

 

First Version - GROUP 1: SP, RA, FA and PS 

 

Once upon a time the world was dominated by evil forces, anyone knew what wait 

from tomorrow… In this time of caos and uncertaint a child was born with a mission: he 

will save the world! 

3 years late…  

When he went to school he felt that he was different. All the children were 

unhappy and afraid but he tried to make friends, no sucess. 

When he went to college he knew Mrs. Jack, he was a teacher of Biology. And 

Jack  learn more than Biology for he… Alex began to see the word different. He want to 

make the word better. And he was going to act! 

When he learned English he traveled to Pernambuco to saw your favourite team 

win the Cup of Brazil and he fogot to save the word because Sport was champion!! 

 

Corrected text – with suggestions from the other group 

 

Once upon a time the world was dominated by evil forces, anyone knew what 

wait from tomorrow… In this time of caos and uncertaint a child was born with a 

mission: he will save the world! 

3 years later… 

When he went to school he felt that he was different. All the children were 

unhappy and afraid but he tried to make friends, no sucess. 

When he went to college he knew Mrs. Jack, he was a teacher of Biology. And 

Jack  taught more than Biology for him… Alex began to see the world different. He 

wanted to make the world better. And he was going to act! 

When he learned English he traveled to Pernambuco to see his favourite team 

win the Cup of Brazil and he forgot to save the world because Sport was the 

champion!! 
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Observations:  

- Change world for country, because if there wasn‟t war in Pernambuco, 

can‟t be there is war in all the world 

- Change “learned English” for “learned Portuguese” because he arrived to 

Brazil! 

 

First version – GROUP 2: AS, DM and MC 

 

TOPSY-TURVY SPELLS 

 

Once upon a time, there was a Queen who had a baby. When he was born, his 

mother died. So his father got married again with a bad woman, but the kind didn‟t 

know that she could do spells. 

Two years later, the stepmother saw that child was so smart. After this time, 

the baby grow up and he was the most intelligent of the class. In 2003, he won a 

literary contest. But his stepmother didn‟t like what happened and she put a spell for 

him can‟t write, but the spell didn‟t work because something. In 2005, the boy 

published a book. The witch, with envy, put another spell in the boy, but the spell 

didn‟t work again. In 2006, he finished the high school withe the biggest grade. The 

witch was very angry and she tried to put another spell, but it didn‟t work again. 

While he went to Recife to start and excellent work, the witch was without hope and 

said: 

“Why didn‟t my spells work?” – she research about this in the instructions 

booklet about wands. When she looked it, the book was saying that you need to put 

the wand in the right position! 

      The End 

 

 

Corrected text – with suggestions from the other group 

 

TOPSY-TURVY SPELLS 

 

Once upon a time, there was a Queen who had a baby. When he was born, his 

mother died. So his father got married again with a bad woman, but the kid didn‟t 

know that she could do spells. 

Two years later, the stepmother saw that child was so smart. After this time, 
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the baby grow up and he was the most intelligent of the class. In 2003, he won a 

literary contest. But his stepmother didn‟t like what happened and she put a spell for 

him not to write, but the spell didn‟t work because of something. In 2005, the boy 

published a book. The witch, with envy, put another spell in the boy, but the spell 

didn‟t work again. In 2006, he finished the high school with the biggest grade. The 

witch was very angry and she tried to put another spell, but it didn‟t work again. 

While he went to Recife to start and excellent work, the witch was without hope and 

said: 

“Why didn‟t my spells work?” – she researched about this in the instructions 

booklet about wands. When she looked at it, the book was saying that you need to 

put the wand in the right position! 

      The End 
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ANEXO 10 

 

LOGBOOK BASED ON THE READING OF A SHORT STORY – 

collaborative production 2 

 

First Version - GROUP 1: AS, FA, RA 

 

In 2290 

 

Sunday: we arrived here today, but we though we weren‟t in the same world. 

Everything is totally different of our time. We‟ve seen the people riding by a flying 

car. We‟ve been afraid. 

Monday: We got up so early to see the “new things”, for us, of course. 

Suddenly, we saw a policeman teletransporting to the scene of a crime. We saw 

people watching a show of Ivete Sangalo in a hologram and saying: “These were 

good times!”. 

Tuesday: After we saw the teletransportation, we went to research how to do 

this. The policeman told us that you have to buy a machine (it‟s similar to a watch). 

Wednesday: We went to the mall and we were afraid when we saw robots in 

the place of the assistants shop. We bought one robot for us. 

Thursday: We began to use our robot. It did all we wanted. But is has broken 

and we‟ve been sad. We didn‟t know when it happened because we went out, and we 

came back, it was broken. 

Friday: We went out by our new car and in the middle of the way, we saw a 

building spinning round and round. It was fantastic. 

Saturday: We came back to the present by teletransportation. 

 

Corrected text – with suggestions from the other group 

 

In 2290 

 

Sunday: we arrived here today, but we though we weren‟t in the same world. 

Everything is totally different of our time. We‟ve seen the people riding by a flying 

car. We‟ve been afraid. 

Monday: We got up so early to see the “new things”, for us, of course. 
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Suddenly, we saw a policeman teletransporting to the scene of a crime. We have seen 

people watching a show of Ivete Sangalo in a hologram and saying: “These were 

good times!”. 

Tuesday: After we saw the teletransportation, we went to research how to do 

this. The policeman told us that you have to buy a machine (it‟s similar to a watch). 

Wednesday: We went to the mall and we were afraid when we saw robots in 

the place of the assistants shop. We bought one robot for us. 

Thursday: We began to use our robot. It did all we wanted. But is has broken 

and we‟ve been sad. We didn‟t know when it happened because we went out, and we 

came back, it was broken. 

Friday: We went out by our new car and in the middle of the way, we saw a 

building spinning round and round. It was fantastic. 

Saturday: We came back to the present by teletransportation. 

 

 

 

First Version - GROUP 2: DM, PR, SP 

 

Logbook 

 

Sunday: we arrived at 7 o‟clock and saw everybody wearing special clothes. 

They have worked to control the thermical sensation, because the global warming has 

became the weather iregular. 

Monday: the people have traveled throught a time machine. They have come 

back to the past or accelerated for the future, and there they have invented other 

technologies. 

Tuesday: we saw a lot of people taking pills. And then we discovered that they 

have worked like food. The people haven‟t ate food to don‟t spend a lot of time to eat. 

Wednesday: we travelled by a special bus, that takes people to other planets. 

The earth people has worked in these planets too. And at the weekends a lot of people 

have went out to there. 

Thursday: we saw people talking with people of different places without a 

machine to comunicate. We discovered they have talked with their minds, throught a 

chip that staied in their brain. 

Friday: 
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Corrected text – with suggestions from the other group 

 

Logbook 

 

Sunday: we arrived at 7 o‟clock and saw everybody wearing special clothes. 

They have worked to control the thermical sensation, because the global warming has 

become the weather irregular. 

Monday: the people have traveled throught a time machine. They have come 

back to the past or accelerated for the future, and there they have created other 

technologies. 

Tuesday: we saw a lot of people taking pills. And then we discovered that they 

have worked like food. The people haven‟t eaten food to not spend a lot of time to eat. 

Wednesday: we travelled by a special bus, that takes people to other planets. 

The earth people have worked in these planets too. And at the weekends a lot of 

people have gone out to there. 

Thursday: we saw people talking with people of different places without a 

machine to comunicate. We discovered they have talked with their minds, throught a 

chip that staied in their brain. 

Friday: We died in an accident. 
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ANEXO 11 

FICHA DE AUTO-AVALIAÇÃO (desenhada por Fábio Andrade, a partir das 

orientações da professora-pesquisadora) 

 



194 

 

ANEXO 12 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Solicitamos a sua autorização para utilizar os dados na pesquisa “Trama 

Estrangeira: a Escrita Colaborativa em Língua Inglesa” que se desenvolve pela 

pesquisadora responsável Julia Maria Raposo Gonçalves de Melo Larré para obtenção 

do grau de Mestre em Linguística pela UFPE. 

A pesquisa tem como principal objetivo investigar, no contexto de sala de aula, o 

funcionamento da prática da produção textual colaborativa e o grau de aprimoramento 

dos alunos na habilidade de produção escrita em língua inglesa, para contribuir com a 

literatura a respeito e, por meio desta contribuição, fomentar práticas nas escolas que 

propõem o ensino de línguas.  

Acreditamos que esta pesquisa trará benefícios, sobretudo uma melhor 

compreensão e prática das atividades de produção escrita em Língua Inglesa, o que 

poderá contribuir para um ensino-aprendizagem mais eficaz. O risco que os 

participantes correm é o de constrangimento frente aos instrumentos de coleta, já que o 

foco da pesquisa é a análise das respostas dos questionários, diários reflexivos, ficha de 

auto-avaliação e textos escritos elaborados pelos participantes. 

O participante da pesquisa terá direito a perguntas e respostas a qualquer 

momento, assim como retirar seu consentimento sem nenhum prejuízo de sua parte. 

Também não haverá custos da parte dos participantes. Não serão divulgados dados de 

identificação dos voluntários envolvidos no presente estudo. Estes ficarão armazenados 

no Departamento de Letras, na sala de leitura da pós-graduação da UFPE, e em arquivos 

digitais do computador da própria pesquisadora. A pesquisadora responsável 

compromete-se a suspender a pesquisa em caso de risco ou dano aos participantes. Em 

caso de dúvida, favor entrar em contato com Julia Maria Raposo Gonçalves de Melo 

Larré, telefone (81) 32663179 (res.) / 88416488 (cel.); residente na Estrada do Arraial, 

3720/1103, Casa Amarela, Recife/PE, CEP: 52070-230; e-mail: jlarre1304@gmail.com. 

Dispomos também o endereço e telefone do Comitê de Ética em Pesquisa: Av. Prof. 

Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50670-901, Tel.: 2126 8588. 

Estaremos à disposição no tocante ao assunto. 

Eu,_____________________________________________________________, 

RG______________________, li e entendi o exposto acima. Autorizo a utilização dos 

dados obtidos na pesquisa para a elaboração deste trabalho. 

Recife, ______ de _______________ de _________. 

Participante e/ou 

Responsável:________________________________________________________ 

Pesquisador:________________________________________________________  

Testemunhas 

 1_________________________________________________________________ 

           

2_________________________________________________________________ 
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ANEXO 13 

AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (UFPE) 

 


