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RESUMO
Este estudo teve como objetivo geral organizar e avaliar a eficácia de uma metodologia de
ensino de produção textual em língua inglesa, processual, orientada por perguntas, baseada na
construção coletiva do conhecimento em ambientes colaborativos online e voltada para o
atendimento das necessidades dos aprendizes em nível pré-intermediário no Curso de
Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Inglesa e Literaturas do campus II da
UNEB. Suas hipóteses foram as de que as perguntas orientadoras auxiliariam os aprendizes
nas questões vocabulares e gramaticais e na concatenação das idéias; os aprendizes teriam
mais oportunidades para interagir, cooperar, colaborar entre si e receber tutoria e atenção
individualizada por parte da docente durante o processo de produção textual, produziriam uma
quantidade maior de textos, e como consequência, avançariam no desenvolvimento da
habilidade da produção textual em língua inglesa, ao serem instruídos através de uma
metodologia voltada ao atendimento de suas necessidades específicas. Tratou de uma
pesquisa-ação, que revelou que a aplicação da metodologia PROPER resultou na utilização de
um vocabulário mais amplo e na estruturação mais sofisticada dos períodos por parte dos
sujeitos, e que a atividade de sugerir correções e aprimoramentos nos textos produzidos
tornou-se mais factível. As conclusões apontam para a refutação da hipótese de que a adoção
da PROPER oportunizaria uma otimização do tempo que resultaria numa quantidade maior de
produções escritas, contudo apontam para a confirmação dos pressupostos de criação de mais
oportunidades para interação, cooperação, colaboração entre os sujeitos, e provisão de tutoria
e atenção individualizada por parte da docente, as quais resultaram em avanços significativos
no desenvolvimento da habilidade da produção textual em língua inglesa.
PALAVRAS CHAVES: Escrita orientada. Escrita processual. Ambientes colaborativos
online. Ensino-aprendizagem. Língua Inglesa.

SANTOS, Eliana Santos de Souza. PROPER - Teaching Methodology of Text Composing
in English Guided by Questions and Mediated Through Online Collaborative
Environments: A proposition for the undergraduate course in Humanities with Major in
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ABSTRACT
This study had as aim to organize and evaluate the effectiveness of a teaching methodology of
text composing in English, which is process oriented, guided by questions, based on the
collective construction of knowledge in online collaborative environments and focused on
meeting the needs of learners in the pre-intermediate level in the undergraduate course
in Humanities with Major in English and its Literatures at UNEB campus II. Its hypotheses
were that the guiding questions would assist the learners in the lexical and grammatical issues
and in the concatenation of ideas; learners would be provided with more opportunities to
interact, cooperate, collaborate, get mentoring and individualized guidance by the teacher
during the process of text composing, They would thus produce a greater amount of texts, and
as a result, boost the development of text composing in the English language by being taught
through a methodology intended to meet their specific needs. It is an action based research,
which revealed that the application of the PROPER methodology resulted in the use of a
wider vocabulary and more sophisticated structuring of the periods by the learners, and that it
became more feasible for the teacher to suggest corrections and enhancements in the texts that
were produced. The findings point to the refutation of the hypothesis that the adoption of the
PROPER methodology would make it possible to produce a greater amount of written texts,
yet they point to the confirmation of the assumptions of creating more opportunities for
interaction, cooperation, collaboration among the learners, mentoring provision and
individualized guidance by the teacher, which resulted in advances in the development of text
composing skills in English.
.
KEY WORDS: Guided Writng. Process writing. Online Collaborative Environments.
Teaching-learning. English Language.
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1 INTRODUÇÃO

Embora o desenvolvimento da habilidade da produção textual tenha sua importância
amplamente reconhecida na literatura especializada sobre o ensino-aprendizagem de inglês
como língua estrangeira, esta tem sido apontada como uma das atividades mais complexas,
mais difíceis e que mais consomem tempo em sala de aula, o que contribui para que ela seja,
por vezes, negligenciada por aprendizes e professores. Esta dissertação visa descrever uma
experiência de ensino-aprendizagem da produção textual em língua inglesa, cuja mediação foi
feita parte presencialmente e parte através de ambiente colaborativo online, e que gerou como
produto uma metodologia voltada para o ensino de produção textual em língua inglesa que
agrega procedimentos, tanto da abordagem da ―escrita processual‖, quanto da abordagem da
―escrita como produto‖. A escrita orientada, uma das técnicas utilizadas na composição dessa
metodologia, foi adaptada a fim de fornecer subsídios, em forma de perguntas, que
direcionassem os aprendizes a utilizarem as estruturas gramaticais e o vocabulário alvos do
programa de ensino, bem como ao tratamento de tópicos específicos do conteúdo a ser
abordado, à geração de ideias, à estruturação do texto (produção de tópico frasal, parágrafos
de introdução, desenvolvimento e conclusão) e à utilização de mecanismos coesivos.
Quanto à como surgiram as idéias para o presente estudo, fui inspirada pela ideia de
que são as perguntas que movem o mundo, e decidi iniciar tal explicação apresentando uma
pergunta, aquela feita por Richards (2001, p.1) na introdução de seu artigo intitulado, ―Rumo
ao Ensino Reflexivo‖1, que é a seguinte:

Como os professores avançam para além do nível de respostas automáticas e
rotinizadas para as situações da sala de aula, e alcançam uma compreensão
mais ampla sobre como ensinam, sobre os tipos de decisões que tomam e
sobre o valor e as consequências de determinadas decisões? 2 (RICHARDS,
2001, p.1, tradução nossa).

Brown (2007), Moita Lopes (1996), Nunan (1989) e Richards e Lockhart (1996), entre
outros, recomendam as práticas reflexivas como um dos caminhos para se chegar a esta
imprescindível compreensão. A recomendação é que nos tornemos professores reflexivos, ou
seja, professores que coletam dados sobre o ensino, examinam suas atitudes, crenças,

1

Towards Reflective Teaching.
How can teachers move beyond the level of automatic or routinised responses to classroom situations and
achieve a higher level of awareness of how they teach, of the kinds of decisions they make as they teach, and of
the value and consequences of particular instructional decisions?

2
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suposições e práticas pedagógicas, usam as informações obtidas como base para a reflexão
crítica sobre as próprias práticas, e, então, utilizam as conclusões advindas da reflexão como
base para tomada de decisões e para a implementação de ações que possam implicar
aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem.
Como professora no curso de Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua
Inglesa e Literaturas, no campus II da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), venho
enfrentando, há nove semestres, o desafio de ministrar aulas para turmas do componente
curricular Língua Inglesa, nos vários níveis em que este é ofertado.
Para o nível intermediário I, a ementa prevê o estudo e desenvolvimento das
habilidades linguísticas, oral e escrita, em um nível de complexidade crescente, sendo o
objetivo geral promover oportunidades para os aprendizes se comunicarem oralmente e por
escrito de modo eficaz, autêntico e significativo na língua alvo, a fim de favorecer o
aprimoramento de sua competência comunicativa.
Embora a carga horária no referido componente seja de cinco horas semanais, o tempo
tem sido insuficiente para atender as demandas do trabalho envolvendo as habilidades da
compreensão oral (listening), da produção oral (speaking), da compreensão escrita (reading),
da produção escrita (writing) e a habilidade cultural.
O trabalho voltado ao desenvolvimento da habilidade da produção escrita, por
demandar orientação quanto ao planejamento, organização, ortografia, pontuação, retórica,
conectivos, itens lexicais e aspectos morfossintáticos e por, frequentemente, se fazer
necessária uma atenção individualizada aos aprendizes durante o processo de produção,
consome muito tempo da aula, principalmente tratando-se de turmas em que o número de
estudantes pode chegar a trinta, como na situação a que me referi.
A alternativa adotada para lidar com a limitação de tempo tem sido utilizar a aula
prioritariamente para realizar atividades que exigem interação entre os estudantes e atividades
que não podem prescindir da presença do professor. Logo, as oportunidades proporcionadas
para a produção textual têm sido escassas, e, quando tais oportunidades são criadas, a referida
produção tem sido, geralmente, praticada como uma atividade individual e extraclasse. Essa
atitude é apontada por Haines como alternativa comum entre os professores. (HAINES,
1998).
Assim, durante o processo de produção textual, que requer, como destacado
anteriormente, orientação sobre diversos aspectos, além de atenção individualizada, os
aprendizes não têm sempre contado com a orientação do professor nem com a colaboração
uns dos outros, o que, a meu ver, pode lhes trazer sérias implicações no que se refere ao
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desenvolvimento da habilidade pretendida e, consequentemente, criar lacunas na formação
proporcionada pelo curso de graduação. Observo, por exemplo, que o referido curso prevê a
produção de ensaios, relatórios, journals, portfólios, comunicações, artigos e monografias,
que vêm sendo tradicionalmente produzidos em língua materna. Isso pode ser um indicativo
do comprometimento do trabalho voltado ao desenvolvimento da habilidade da produção
escrita na língua estrangeira, que vem sendo desenvolvido.
Ao longo desses três anos e meio, ao utilizar atividades voltadas para o
desenvolvimento da habilidade da produção escrita, trazidas por materiais instrucionais
diversos (na íntegra e adaptadas), deparei-me, várias vezes, com textos produzidos pelos
discentes, através da utilização de um procedimento completamente desaconselhável, que é,
primeiro, produzir o texto em português; depois, traduzi-lo para a língua inglesa. Adotar esse
procedimento fazia, não raramente, emergir um texto ininteligível, tornando quase impossível
a sugestão de ajustes para o aprimoramento, prevista na abordagem processual.
Com base no desempenho dos discentes nas atividades práticas e nos instrumentos de
avaliação utilizados ao longo desses anos, cheguei à conclusão de que uma orientação mais
pormenorizada se fazia necessária. Utilizando-me das práticas reflexivas, como uma base para
o aprimoramento da minha prática pedagógica, comecei a buscar, na literatura especializada e
no cotidiano das salas de aula, possíveis alternativas para o problema. Inspirada em Saslow e
Ascher (2008), passei a elaborar propostas de produção textual nas quais palavras
relacionadas a um determinado tema eram apresentadas para que o aprendiz produzisse um
texto no qual essas palavras estivessem inseridas. As palavras eram escolhidas
estrategicamente para suscitar um tratamento mais abrangente sobre diferentes tópicos do
tema proposto. Ao desenvolver o referido tipo de atividade, percebi um avanço sutil dos
aprendizes, mas havia, ainda, outras metas a serem alcançadas, tais como a utilização de um
vocabulário mais amplo, a estruturação correta das frases e parágrafos e a utilização de
mecanismos coesivos, por exemplo.
Na busca por soluções, encontrei em Brown (2007) uma passagem onde ele, ao
discutir o desenvolvimento da habilidade da produção escrita, fala sobre como uma técnica, à
qual ele se refere como ―escrita orientada‖3 (Tradução nossa), oferece uma série de
estimuladores. Exemplificando estimuladores, ele sugere que a utilização de perguntas
orientadoras, tais como ―Onde a história se passa? Qual é o perfil da personagem principal? O
que ele diz para a mulher no carro?‖4 (BROWN, 2007, p. 400, tradução nossa) pode fazer
3
4

Guided Writing.
Where does the story take place? Describe the principal character. What does he say to the woman in the car?”
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com que os aprendizes sejam capazes de narrar, por escrito, uma história que acabaram de
assistir em vídeo. Passei a supor que, com a utilização de perguntas, a produção textual
poderia ser orientada à moda passo-a-passo, no nível da sentença, e que isso poderia tornar a
orientação mais eficaz para os sujeitos desta investigação. Entretanto, a sugestão de Brown,
que foi apresentada apenas em linhas gerais, precisava ser desenvolvida, ampliada e
relativizada para atender às necessidades dos aprendizes do contexto referido.
Por isso, alguns cuidados deviam ser tomados, tais como, a promoção de
oportunidades para ampliação do vocabulário dos aprendizes; a delimitação dos tópicos a
serem abordados sobre os temas propostos; a valorização dos aspectos culturais envolvidos
nos ambientes; orientação quanto à construção de frases e parágrafos; promoção de
oportunidades para apropriação pelos aprendizes das estruturas em contexto, as mais simples
antes das mais complexas; orientação quanto à utilização de mecanismos coesivos e
viabilização de atenção individualizada durante o processo de produção.
Contudo, durante as constatações frequentes de que a limitação de tempo constituirse-ia em elemento complicador, várias perguntas emergiram: como conseguir o tempo
necessário para dedicar ao desenvolvimento da habilidade da produção escrita? Como
proporcionar atenção individualizada numa turma relativamente numerosa? Como lidar com
as diferenças de nível de proficiência entre os estudantes de uma mesma turma? Como lidar
com os diferentes ritmos de aprendizagem? Como fornecer feedback

personalizado e

imediato? Como valorizar a subjetividade de cada um?
Ao considerar a busca por respostas em processos que envolvem interação,
colaboração e cooperação, optei pelo uso de ambientes colaborativos online, mais
especificamente o Facebook, e pela abordagem da tecnologia proposicional (LIMA JR, 2005),
―[...] promovendo o sujeito a um papel central na organização de sua prática e no
estabelecimento de novas abordagens de uso, manipulação, criação e ressignificação dos
aparatos tecnológicos ao seu dispor, sejam eles artefatos, processos, modelos, entre outros.‖
(ALMEIDA; LIMA JR; MAGALHÃES, 2013, p. 219).
Corroborando o entendimento de Lima Jr e Sales (2013, p. 128) que observam que
estão ―[...] as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) contemporâneas, já
completamente imbricadas aos processos cotidianos de vivência e construção individual e
coletiva [...]‖ e considerando a forte ligação dos estudantes do contexto citado com o
Facebook, bem como as características e potencialidades deste site para o desenvolvimento da
habilidade da produção escrita (YUNUS; SALEHI, 2012; ZAIDIEH, 2012), presumi que este
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suporte tecnológico se apresentaria como um instrumento possível de tornar-se aliado dos
sujeitos desta investigação no desenvolvimento da referida habilidade.
Assim, as hipóteses que orientaram este estudo foram as de que as perguntas
orientadoras auxiliariam os aprendizes nas questões vocabulares e gramaticais e na
concatenação das idéias (as perguntas orientadoras já contêm núcleo vocabular, já trazem
estruturas gramaticais iniciais que serão utilizadas nas sentenças que serão produzidas e
promovem a roteirização da produção textual, através da qual os aprendizes mais facilmente
organizariam o pensamento, concentrariam a produção textual em um assunto específico e de
modo seqüenciado, e seriam capazes de produzir sentenças e períodos mais claros e
coerentes); os aprendizes teriam mais oportunidades para interagir, cooperar e colaborar entre
si, receber tutoria e atenção individualizada por parte da docente durante o processo de
produção textual, produziriam uma quantidade maior de textos, e como consequência,
poderiam avançar no desenvolvimento da habilidade da produção textual em língua inglesa,
ao serem instruídos através de uma metodologia voltada ao atendimento de suas necessidades
específicas; e que tal metodologia seria o resultado da combinação dos seguintes elementos:
a) Procedimentos da abordagem ―processual‖5 (SEOW, 1995 apud RICHARDS;
RENANDYA, 2002; WHITE; ARNDT, 1991); b) Perguntas estimuladoras como as sugeridas
na técnica denominada escrita orientada (BROWN, 2007); c) Utilização de um ambiente
colaborativo online como espaço complementar para proporcionar tutoria e atenção
individualizada e promover a interação, colaboração e cooperação entre os sujeitos dessa
investigação, durante o processo de produção textual fora do ambiente da sala de aula.
Tendo em vista sua composição, atribuí a essa metodologia de ensino o nome
―Produção Textual em Inglês Orientada por Perguntas e Mediada por Ambientes
Colaborativos Online, e escolhi o termo PROPER como seu acrônimo.
Deste modo, o presente estudo foi guiado a partir das seguintes questões:
1) Qual a eficácia da adoção da PROPER no processo de produção textual de
aprendizes em nível pré-intermediário no curso de Licenciatura em Letras com
Habilitação em Língua Inglesa e Literaturas do campus II da UNEB?
2) Quais as contribuições do Facebook como mediador desse processo?
Buscando responder a tais questões, o presente estudo teve por objetivo geral:

5

Process writing.
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Organizar uma metodologia de ensino da produção textual em língua inglesa, voltada
para o atendimento às necessidades dos aprendizes em nível pré-intermediário no Curso de
Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Inglesa e Literaturas do campus II da
UNEB e avaliar a sua eficácia.
E como objetivos específicos:
a) Empregar, na metade da turma, a metodologia referida como PROPER, e na a outra
metade, empregar a abordagem processual tradicional.
c) Avaliar a eficácia da PROPER através de análise comparada das características dos
textos produzidos pelos sujeitos dos dois grupos;
d) Identificar as contribuições do Facebook como mediador desse processo de
produção textual.
De fato, para desenvolver a habilidade da produção escrita, os aprendizes de inglês
como língua estrangeira têm que dedicar atenção ao planejamento, organização, ortografia,
pontuação, escolha dos itens lexicais, mecanismos coesivos e aspectos morfossintáticos, por
exemplo, o que nos leva a crer que essa seja a habilidade que requer a maior quantidade de
tempo para ser desenvolvida.
Em um artigo intitulado ―Difícil, solitária e entediante‖6 Haines (1998), ao abordar o
desenvolvimento da habilidade da produção escrita, chama a nossa atenção para o fato de que,
como muitos dos docentes consideram que essa habilidade é de fundamental importância, e
que muitos discentes realmente precisam ser capacitados a produzir textos escritos em inglês,
é necessário que sejam encontradas maneiras menos complexas, menos solitárias e menos
entediantes através das quais isso possa ser feito. Ele explica que ao passo que a produção oral
é essencialmente uma atividade coletiva, a escrita tem sido praticada como uma atividade
individual e que muitos docentes optam por dedicar o tempo da aula para explicar o
funcionamento da língua e para o desenvolvimento de atividades nas quais a interação entre
os aprendizes é indispensável, propondo, então, que a produção escrita seja realizada como
atividade extraclasse (HAINES, 1998), o que pode contribuir para torná-la uma experiência
ainda mais difícil e menos produtiva.
A realidade das turmas do contexto citado não é diferente das descritas, além disso, em
todos os semestres foram escassas as oportunidades que os aprendizes tiveram para realizar
produções escritas e receber feedback imediato, razões que me levaram a escolha do presente
objeto de intervenção. Por corroborar com Haines (1998, p. 59, tradução nossa), quando

6
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afirma que ―[...] a produção escrita pode ser também o resultado de um processo de interação
e cooperação entre estudantes‖7, acredito que algo pode ser feito nesse sentido, e que a
escolha de elementos metodológicos que atendam às necessidades do contexto, aliados ao
potencial interativo e colaborativo do Facebook (SIEMENS, WELLER, 2011 apud
RABELLO; HAGUENAUER, 2011; BOHN, 2009) podem contribuir para ajudar a
redirecionar o trabalho de aprendizes e docentes no que diz respeito ao desenvolvimento da
habilidade da produção escrita em língua inglesa no contexto mencionado.
Vale salientar, que recentemente tem-se refletido muito sobre a preparação que os
professores em formação têm recebido em seus cursos de licenciatura. Constata-se, entre
outras coisas, que, por mais enriquecedores que sejam os cursos de graduação, a universidade
não tem conseguido formar professores de língua inglesa, tão preparados quanto o exercício
da docência exige (MOITA LOPES, 1996; SANTOS; OLIVEIRA, 2009), e que muitos que
nem ao menos dominam o idioma são diplomados. Assim, esse objeto de intervenção se
justifica por sua grande relevância social, uma vez que os aprendizes em questão são
professores e pesquisadores em formação, e, portanto, necessitam não só desenvolver a
habilidade da produção escrita para atender as demandas acadêmicas, como redação de
ensaios, resenhas, journals, portfólios, relatórios, artigos, monografias, comunicações, etc.,
como também ser instruídos a cerca de abordagens, metodologias e procedimentos de ensino,
como os apresentados nesse estudo, os quais eles precisarão conhecer, na teoria e na prática,
já que fazem parte do cabedal necessário ao seu exercício profissional em prol da formação de
outrem.
Este trabalho está divido em 5 capítulos. O primeiro apresenta um breve panorama do
contexto ao qual esta pesquisa se refere, e amparado por autores como Almeida, Lima Jr e
Magalhães (2013), Brown (2007), Haines (1998), Lima Jr e Sales (2013), Moita Lopes
(1996), Santos e Oliveira (2009), Seow (1995), Siemens e Weller (2011) e White e Arndt
(1991) descreve a situação problema, aponta as soluções vislumbradas, as hipóteses e as
questões norteadoras, lista o objetivo geral e os específicos, e expõe a justificativa para o
presente estudo.
O capítulo 2, mediante compilação crítica de publicações de diversos autores tais
como, Alamargot e Chanquoy (2001), Brown (2007), Canale e Swain (1980), Carroll (1990),
Crystal (2003), Fowler, Aaron e Okoomian (2007), Haines (1998), Lima (2010), Martin
(1994), Nunan (1991), Richards e Renandya (2002), e Vygotsky (2012), apresenta o
7
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referencial teórico que deu suporte ao desenvolvimento do trabalho, contemplando tópicos
como: ―o processo da escrita‖; ―a escrita e as abordagens no ensino de inglês como língua
estrangeira‖ e a ―aprendizagem colaborativa‖.
O capítulo 3, por meio de uma retrospectiva crítico-analítica, buscou salientar a
relação entre a tecnologia e o ensino de línguas estrangeiras, fundamentada em autores como
Blake (2008), Brown (2007), Leffa (2006), Kelly (1996) e Roby (2014), dando destaque para
as tecnologias colaborativas, tendo como base autores como Blake (2008), Burnham;
Pinheiro; Sanches (2012), Yunus; Salehi (2012) e Zaidieh (2012), focalizando mais
especificamente os sites de redes sociais, os quais são explorados com base em autores como
Boyd e Ellison (2007), Castells (1999), Recuero (2009) e Rabello e Haguenauer (2011).
No capítulo 4, com base em autores como Gregory (1988), Kemmis e Mc Taggart
(1988), Moita Lopes (1996), Nunan (1992), Prestes (2003), Richards e Lockhart (1996) e
Tripp (2005), os procedimentos metodológicos adotados, as características da pesquisa, os
caminhos que foram percorridos para chegar aos objetivos propostos e os instrumentos de
pesquisa utilizados são apresentados.
No capítulo 5, o detalhamento da pesquisa é fornecido com a apresentação do
contexto, dos participantes, dos instrumentos de coleta de dados, das razões que justificaram a
adoção do site de rede social utilizado como ambiente colaborativo para a mediação, e uma
descrição de todos os procedimentos da pesquisa, desde a submissão do projeto à avaliação do
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, da UNEB, até coleta e análise dos dados.
No capítulo 6, os dados levantados são descritos analiticamente, e são apresentados
também, recursos visuais elaborados no decorrer da tabulação.
O capítulo 7 apresenta as considerações finais quanto aos pressupostos e objetivos da
pesquisa,

os

resultados
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2 O ENSINO DA ESCRITA

Desde os primórdios, o ser humano sentiu a necessidade de se expressar de forma que
pudesse ultrapassar o tempo e o lugar de suas enunciações. Assim, a partir de representações
pictóricas e geométricas em paredes rochosas, começa a nascer, ainda no paleolítico, o que
hoje chamamos de escrita. (VON PETZINGER, 2009).
Desde então, foi percorrido um longo caminho, marcado por diversos estágios:
representações em ossos, placas de argila, pele de animais e madeira, o desenvolvimento da
escrita cuneiforme, dos hieróglifos, dos logogrifos, da técnica de fabricação de folhas de
papiro, a invenção do alfabeto, da imprensa, da máquina de escrever, do computador, entre
outros. (MARTIN, 1994).
Vale salientar, que desde a antiguidade, o domínio da produção escrita vem sendo
considerada uma habilidade importante, razão pela qual os escribas egípcios, que
desempenhavam funções de grande responsabilidade e de alto prestígio, tais como a redação
das leis e a documentação de atividades administrativas e de contabilidade, gozavam de
muitos privilégios (THE LIFE ...). Platão, entretanto, apresenta argumentos negativos,
atribuídos a Sócrates, sobre essa forma de expressão. Como bem salientado por Lima (2010,
p. 8) ―A língua escrita, para Platão, seria perigosa por diversos aspectos, pois igualava os
sábios e os medíocres, uma vez que, através do texto escrito, qualquer um poderia ler e fingir
que sabe [...]‖. Além de demonstrar certo receio com a possibilidade de, na ausência do autor,
o discurso escrito suscitar interpretações distintas daquela pretendida, Platão considera que a
escrita não favorece ao exercício da memória. Mesmo assim lhe confere certa importância ao
reconhecer sua utilidade para a rememoração, além do prazer experimentado por quem
escreve discursos sobre justiça e outras virtudes (Fedro)8.
A escrita teve sua importância reafirmada, também, na idade média, pelo trabalho de
monges copistas que reproduziam escritos religiosos além de obras literárias, científicas e
filosóficas de autores gregos e romanos (METROPOLITAN ..., 2014), ajudando a salvar
obras de inestimável valor histórico e cultural que encontraram refúgio nos claustros dos
mosteiros durante as invasões bárbaras empreendidas na Europa ocidental no final da idade
antiga.
Em seguida, testemunhamos, já na idade moderna, a invenção da imprensa (MARTIN,
1994), que foi determinante para o fim da quase exclusividade dos monges copistas na

8
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reprodução de escritos, dificultando a censura por parte da igreja, e que proporcionou,
também, a divulgação em grande escala de escritos sobre descobertas científicas,
contribuindo, assim, para mudar muitas das nossas concepções de mundo.
Na contemporaneidade, com o advento das novas tecnologias da informação e da
comunicação (TIC), a necessidade de escrever se intensifica, impulsionada, em grande parte,
pela ampla utilização de suportes tecnológicos como os e-mails, weblogs e sites de redes
socais, os quais possibilitam a comunicação na rede mundial de computadores através da
escrita.
São inúmeros os benefícios proporcionados por esta forma de expressão, entre os
quais, como salientado por Carroll (1990, p. 5, tradução nossa) está o fato de que ―A escrita
nos permite compartilhar nossa comunicação não somente com os nossos contemporâneos,
mas também com as futuras gerações. Ela permite as pessoas de um passado próximo e de um
passado remoto falarem conosco.‖9
Assim, torna-se cada vez mais importante desenvolver e aprimorar a habilidade da
produção escrita, não só em sua língua materna, mas também em línguas estrangeiras. Entre
essas, a inglesa ocupa um papel de destaque por ser atualmente a que mais se aproxima do
status de língua internacional (CRYSTAL, 2003), permitindo, portanto, um maior intercâmbio
entre povos do mundo inteiro.
Inobstante o reconhecimento da variedade de benefícios proporcionados, é fácil
perceber a aversão e a apatia que muitos aprendizes demonstram em relação ao trabalho
voltado para o desenvolvimento da habilidade da produção escrita. Contribui para isso o fato,
apontado por Carroll, do ensino da escrita ter muitas vezes enfatizado os erros ao invés dos
acertos dos aprendizes (CARROLL, 1990), somando-se ao fato, apontado por Haines de a
escrita ser, muitas vezes, praticada como uma atividade individual e extraclasse, concorrendo,
pois, para torná-la uma tarefa ―difícil, solitária e entediante‖10. (HAINES, 1998, p. 21,
tradução nossa).
Durante muito tempo, o desenvolvimento da habilidade da produção escrita foi
negligenciado no ensino de inglês como língua estrangeira. Sabe-se que mais de um século
pesquisadores e professores estiveram empenhados em encontrar o método ideal para ensinar
línguas estrangeiras para públicos variados e que nessa busca, diferentes metodologias foram
sendo concebidas, desenvolvidas, adotadas e mais ou menos substituídas à medida que

9
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novidades surgiam e cresciam em popularidade, mas que a grande maioria dessas
metodologias não estava voltada à promoção do desenvolvimento da habilidade da produção
escrita, se concentrando, ao longo de sua história, ora no desenvolvimento da habilidade da
leitura, ora na da produção oral.
No método “gramática e tradução‖, por exemplo, como a língua estrangeira estava
sendo estudada pelo simples prazer de adquirir conhecimento ou visando à proficiência em
leitura em língua estrangeira (BROWN, 2007), a atenção estava totalmente voltada ao ensino
da gramática e do vocabulário (PRATOR; CELCE MURCIA, 1979 apud BROWN, 2007).
No método ―direto‖ e no ―audiolingual‖, raríssimas eram as oportunidades
proporcionadas aos aprendizes a fim de que pudessem desenvolver a habilidade de produção
escrita. A ênfase residia na interação oral e na utilização espontânea da língua estrangeira. As
habilidades de compreensão e produção oral eram trabalhadas, e a atenção era quase toda
dedicada à correção gramatical e ao ensino da pronúncia ―correta‖ (RICHARDS; RODGERS,
2001). Quando o método ―audiolingual‖ começou a perder popularidade, só na década de
1970 uma variedade de metodologias, tais como ―silent way”, ―community language
learning”, ―total physical response” e ―suggestopedia” foram concebidas (BROWN, 2007),
entretanto o desenvolvimento da habilidade de produção escrita continuava a ser
negligenciado.
Já no ―ensino comunicativo de línguas‖, que exerce forte influência nas abordagens
para o ensino de inglês como língua estrangeira atualmente, o objetivo é o desenvolvimento
de habilidades que permitam a utilização da língua para comunicação significativa, ou seja, o
desenvolvimento da chamada competência comunicativa. (RICHARDS, 2006).
Uma vez que, ser comunicativamente competente implica estar preparado para usar a
língua adequadamente em diferentes contextos para atingir propósitos comunicativos
diversos, a competência comunicativa abrange competência gramatical, competência
sociolinguística, competência estratégica e competência discursiva. (CANALE; SWAIN,
1980). Em razão disso, o desenvolvimento da habilidade da produção escrita mostra sinais de
ter finalmente começado a receber a atenção que lhe vinha sendo negada no ensino de línguas
estrangeiras, sendo, atualmente, como constata Ferris, uma fascinante área de interesse e de
rápido crescimento na pesquisa e pedagogia do ensino de línguas estrangeiras. (FERRIS,
2012).
É possível, portanto, inferir que, após uma longa trajetória até a constatação,
rememorada por Nunan, (1991, p. 228, tradução nossa) de que ―[...] nunca houve e nunca
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haverá um método que seja apropriado para todos os públicos [...]‖11, a busca pelo suposto
método ideal deu lugar ao seguinte reconhecimento:

[...] a diversidade de aprendizes de uma língua estrangeira nos múltiplos
contextos mundiais requer uma mistura eclética de tarefas, cada designada a
um grupo específico de aprendizes, estudando para propósitos específicos
em contextos sociais, geográficos e políticos específicos. (BROWN, 2007, p.
41, tradução nossa).12

Assim, diante da considerável variedade de opções metodológico-pedagógicas
disponíveis em nossos dias, Richards e Renandya recomendam o planejamento de programas
de ensino baseados nas necessidades específicas dos estudantes de cada contexto
(RICHARDS; RENANDYA, 2002). Para tanto, além de conhecer as referidas necessidades, é
imprescindível entender em que consistem as habilidades que se pretende desenvolver, os
graus de dificuldade envolvidos, os desafios a serem enfrentados e as abordagens, teorias,
metodologias e procedimentos existentes, bem como suas potencialidades e fragilidades.

2.1 O PROCESSO DA ESCRITA

A definição do ato de escrever um texto, proposta por Alamargot e Chanquoy, mostra
a dimensão do desafio a ser enfrentado pelos aprendizes. Esses autores explicam que:

Escrever um texto é uma tarefa complexa que exige a realização coordenada
de uma variedade de atividades mentais. Os escritores têm que claramente
delimitar a natureza, o objetivo e a função comunicativa do texto. Eles
também têm que estabelecer uma representação precisa sobre as
características e expectativas dos leitores, a fim de antever sistematicamente
o que deve, ou pode, ser escrito. Os escritores têm igualmente que controlar
o assunto a fim de gerar ou especificar as ideias mais relevantes que
progressivamente constituirão o conteúdo do texto. Ademais, eles devem às
vezes (sic) esclarecer a mensagem, reorganizar, modificar e articular ideias,
à medida que controlam a coerência do texto como um todo. 13
(ALAMARGOT; CHANQUOY, 2001, p. 1, tradução nossa).
11

It has been realized that there never was and probably never will be a method for all, [...]
[...] the diversity of language learners in multiple worldwide contexts demands an eclectic blend of tasks, each
tailored for a specific group of learners studying for particular purposes in geographic, social, and political
contexts.
13
Writing a text is a complex task that needs a coordinated implementation of a large set of mental activities.
Writers have to clearly delimitate the nature, the goal and the communicative function of the text. They also
have to establish a precise representation about readers’ characteristics and expectations, in order to
anticipate systematically what must, or can be written. Writers have equally to control the text topic so as to
generate or to specify the most relevant ideas that will progressively constitute the text content. In addition,
they must sometimes clarify the message, reorganize, modify and articulate ideas, while controlling the whole
text coherence.
12
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Esses mesmos autores destacam que um texto satisfatório emerge somente após
percorrer vários estágios no processo de produção, tais como a elaboração de rascunhos,
correções, exclusões e acréscimos nos quais o texto, após avaliação do próprio autor, acerca
da qualidade e relevância, será corrigido e reorganizado (ALAMARGOT; CHANQUOY,
2001).
Segundo Crystal (1997, p.214, tradução nossa), ―Somente descrições gerais podem ser
dadas sobre o que está envolvido no processo da escrita‖14 Esse autor cita a existência de pelo
menos três fatores, a saber: o planejamento da escrita, o conhecimento das convenções
lingüísticas e sociais que influenciam a escrita e a escolha do meio de expressão. (CRYSTAL,
1997). Assim, como de fato o processo da escrita se desenvolve, ainda é desconhecido não só
por escritores em formação, mas também por escritores fluentes e pela própria ciência. Esse
mesmo linguista considera de extrema dificuldade desvendar o que acontece durante a criação
de um texto porque a observação meramente do ato mecânico não é capaz de fornecer as
informações necessárias para a compreensão do processo como um todo, e a contribuição que
poderia ser dada pela introspecção seria de valor muito limitado devido à perda da
naturalidade que ocorreria ao se analisar a atividade de produção escrita própria. (CRYSTAL,
1997).
As teorias mais conhecidas sobre o processo da escrita são a expressionista, a
cognitivista e a social. A teoria expressionista se concentra no conteúdo, pois considera a
descoberta de ideias o fator preponderante no processo da escrita. Sua ênfase reside na préescrita e na escrita livre como meio de explorar o poder da imaginação e alcançar a expressão
da visão original do autor. Seus teóricos, Albert O. Wlecke, D. Gordon Rohman, Donald
Murray, Peter e William Coles contribuíram significativamente para uma melhor
compreensão dos estágios da pré-escrita e da elaboração de rascunhos. Muitos expressionistas
entendem que a pré-escrita faz emergir as ideias, que a revisão serve para organizar essas
ideias e que a edição é uma tarefa à parte, mediante a qual serão feitas correções ortográficas,
de pontuação e afins. (FLOWER; AARON; OKOOMIAN, 2007).
As teorias cognitivistas, por sua vez, se concentram em como as ideias surgem e se
desenvolvem. Entre as descobertas dos cognitivistas, destacam-se: a) A forte influência
exercida pelo público alvo no processo da escrita. Ao escrever para si mesmo, a ênfase reside
na apresentação de ideias, ao passo que quando a escrita se destina ao professor, a prioridade
passa a ser correção gramatical, ortográfica e de pontuação; b) A maior valorização da
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geração de ideias por parte de escritores adultos e experientes em detrimento da correção; c)
A preocupação com a correção como um elemento complicador do processo de produção
textual dos estudantes. (FLOWER; AARON; OKOOMIAN, 2007).
Atualmente, os principais expoentes do cognitivismo na escrita são Linda Flower e
John Hayes, os quais entendem a escrita como um processo recursivo, compreendido por
estágios hierárquicos e que deve fazer uso de estratégias cognitivas tais como o planejamento,
a criação e a revisão. Já Alton Becker, Kenneth Pike e Richard Young ressaltam a importância
do conhecimento do assunto no processo de desenvolvimento da escrita. (FLOWER;
AARON; OKOOMIAN, 2007). A expressão pessoal também é valorizada pelos cognitivistas,
contudo, o que acontece no cérebro do escritor continua sendo seu principal interesse.
(FLOWER; AARON; OKOOMIAN, 2007).
Quanto ao processo da escrita na perspectiva social, seu interesse, é antes de tudo e
principalmente o contexto social no qual a escrita ocorre. O desenvolvimento da habilidade da
produção escrita é entendido como uma atividade social e colaborativa, que ser deve praticada
de forma significativa, com propósitos autênticos, e não desvinculada das aprendizagens que
ocorrem fora da sala de aula. O aprendiz deve ser preparado para atender aos propósitos de
escrita que serão requeridos dele nos ambientes pessoal, acadêmico e profissional nos quais
ele está inserido ou possa vir a se inserir. (FLOWER; AARON; OKOOMIAN, 2007). Entre
os defensores das teorias sociais no processo da escrita, destacam-se Anthony Petrosky, David
Bartholome, Patricia Bizzell e Paulo Freire.
Vale salientar que, uma vez que a língua escrita, como nos lembra Halliday apud
Nunan, é usada para propósitos distintos, tais como os de informar, entreter e instruir quanto à
realização de ações, (HALLIDAY, 1985 apud NUNAN, 1999), estes demandam a produção
de textos que terão características distintas de acordo com a função a que se destinam, ou seja
a produção de textos de gêneros variados, cujas diferenças se observam não só no nível da
sentença, mas também na estrutura textual como um todo, o que contribui para aumentaremse as dificuldades no processo de produção.
A produção escrita é uma das habilidades que foi identificada como de suprema
importância pela pesquisa e prática do ensino de língua inglesa (BROWN, 2007), juntamente
com a habilidade da compreensão oral, a da produção oral e a da compreensão escrita 15, o que
torna a palavra ―habilidade‖ um termo recorrente nesta área.

15

Claire Kramsch propõe uma quinta habilidade denominada Cultural Awareness (Competência Cultural).
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De acordo com Voltaire, ―hábil‖, termo do qual a palavra ―habilidade‖ deriva, é
proviniente do Latim e significa ―[...] mais do que capaz, mais do que instruido [...] ‖16
(VOLTAIRE, 1835, P. 671, tradução nossa). Ele explica, também, que ―O homem hábil é
aquele que faz bom uso do que sabe.‖17 (VOLTAIRE, 1835, P. 671, tradução nossa). No
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners of American English, (2002, p.1316), o
termo habilidade é definido como ―A capacidade de fazer algo bem como um resultado de
experiência e treinamento‖18. Corroborando este entendimento, no Longman Dictionary of
Contemporary English, (1995, p. 1346, tradução nossa), esse termo é definido como ―Uma
capacidade de fazer algo bem, especialmente porque você o aprendeu e o praticou.‖19
Entende-se, portanto, que desenvolver habilidades envolve adquirir conhecimentos e
destreza na aplicação prática desses conhecimentos. Sendo resultado de experiência,
treinamento e prática, o desenvolvimento de habilidades se dá de forma gradativa, e ao
desenvolvê-las, parte-se das mais elementares para as mais elaboradas, podendo ser essas,
objeto de constante aprimoramento. Assim, o termo habilidade assumido neste trabalho está
diretamente ligado à capacidade de se expressar oralmente e ou por escrito, e de compreender
a fala e/ou a escrita na comunicação em língua estrangeira como resultado da instrução, do
treinamento e da prática. Compartilhando esta compreensão, Grabe e Kaplan entendem que
escrever é uma tecnologia e como as habilidades relacionadas ao desenvolvimento da
produção escrita não surgem naturalmente, têm que ser praticadas. (GRABE; KAPLAN,
1996).
Desenvolver a habilidade da produção escrita é considerado por Nunan (1999), Brown
(2007) e Richards e Renandya (2002) uma das mais difíceis tarefas para os aprendizes, ambos
em língua materna e em língua estrangeira. Indubitavelmente, os desafios são muitos uma
vez que se trata de um processo complexo no qual quem se dispõe a escrever tem que dedicar
atenção ao planejamento, organização e composição, respeitando convenções ortográficas,
pontuação e sequência das palavras, empregando itens lexicais e formas apropriadas para
indicar gênero, caso e tempo, se concentrando, também, em elementos que vão ajudar a
conferir coerência e coesão ao texto em produção, contemplando o conteúdo proposto,
exercendo a criatividade sem perder de vista o propósito da escrita e o público alvo. Tudo isso
leva a crer que o seu treinamento deve ser regular e pari passu.

16

En général,il signifie plus que capable, plus qu’instruit.
L’habile home est donc celui qui fait on garnd usage de ce qu’il sait.
18
[...] the ability to do something well, usually as a result of experience and training.
19
[...] an ability to do something well, especially because you have learned and practiced it.
17
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Diferentes abordagens têm sido empregadas no desenvolvimento da habilidade da
produção escrita em língua inglesa, entretanto duas deles serão priorizadas neste referencial
teórico não somente por sua popularidade e aceitação, mas também por fazerem parte do
centro de interesse desta pesquisa.

2.2 A ESCRITA E AS ABORDAGENS NO ENSINO DE INGLÊS COMO LÍNGUA
ESTRANGEIRA

Entre as abordagens adotadas no desenvolvimento da habilidade da produção escrita
no ensino de inglês como língua estrangeira, destacam-se as ―abordagens voltadas para o
produto‖ e as ―abordagens voltadas para o processo‖.
Nas ―abordagens voltadas para o produto‖, a atenção se concentra no constructo final,
o qual, como destaca Brown, deve atender a determinados padrões de retórica, contemplar a
correção gramatical e seguir padrões convencionais de organização textual (BROWN, 2007),
ou seja, o produto pretendido, como resume Nunan, é um texto correto e coerente. (NUNAN,
1999).
Para ajudar a atingir os objetivos traçados, são aplicadas tarefas com modelos de
textos a serem imitados, copiados e transformados pelos aprendizes (NUNAN, 1999). É
comum, também a utilização de exercícios de combinação de sentenças, nos níveis iniciais, e
de exercícios de padrões de retórica, nos níveis avançados. A ênfase dessas abordagens reside
em gramática no nível da sentença, ou seja, a aprendizagem de estruturas morfossintáticas em
períodos simples. A produção textual é geralmente compreendida em dois estágios:
planejamento e escrita. Essas abordagens são conhecidas, também, como ―abordagens
voltadas para o texto‖, ―abordagens de controlada a livre‖ e ―produção textual orientada‖
(RAIMES, 1983; SILVA, 1990 apud TANGPERMPOON, 2008), e têm, segundo
Tangpermpoom, grande aceitação por parte dos professores, principalmente, por proporcionar
o desenvolvimento da habilidade da produção escrita, a partir da utilização de padrões de
retórica,

vocabulário,

e estruturas gramaticais próprios de cada tipo

de texto

(TANGPERMPOON, 2008). Ademais, essas abordagens aparentam consumir menos tempo
da aula, e como elas se concentram em correção gramatical, torna-se mais fácil atribuir-se
nota, além de serem menos laboriosas para o professor, tornado-as atraentes para contextos de
turmas numerosas e carga horária reduzida. A avaliação do produto final é feita com base em
critérios como o uso de vocabulário, o respeito às regras gramaticais e às convenções
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ortográficas e de pontuação, além da organização textual e do conteúdo. Os erros são
destacados, corrigidos pelo professor e, em geral, o aprendiz é penalizado pelas inadequações.
Entre as fragilidades dessas abordagens, Tangpermpoom (2008), aponta a pouquíssima
atenção dada ao propósito da escrita e ao público alvo devido à ênfase excessiva em sintaxe,
gramática, ortografia e pontuação, o que, segundo esse autor, pode influenciar negativamente
na motivação dos aprendizes e contribuir para aumentar a pressão durante a produção textual
(TANGPERMPOON, 2008).
As ―abordagens processuais‖ são, por sua vez, compreendidas de uma série de estágios
recursivos, entre os quais destacam-se a pré-escrita, composição do primeiro rascunho,
comentários, a escrita do segundo rascunho ou revisão e a edição ou correção. A denominação
―processual‖ refere-se ao fato de a ênfase residir nas etapas do processo de produção textual
como um todo, pois, como afirma Nunan:
Os proponentes da escrita processual reconhecem e aceitam a realidade de
que nunca haverá o texto perfeito, mas que é possível se aproximar da
perfeição através da reflexão, produção e reescrita de sucessivos rascunhos
de um texto. (NUNAN, 1999, p. 272, tradução nossa).20

Assim, como nessas abordagens o ensino acontece simultaneamente à produção
textual, elas permitem que as dificuldades específicas que os aprendizes, por ventura, estejam
enfrentando sejam conhecidas e tratadas durante o referido processo de produção, através de
orientações sobre como reorganizar, revisar e editar seus rascunhos na busca pelo
aprimoramento almejado.
Entre os pontos fortes dessas abordagens, destaca-se o fato de elas priorizarem
propósitos autênticos para a escrita, e, consequentemente, um público alvo real, fazendo com
que a produção escrita seja assumida pelo aprendiz não apenas como mais uma tarefa, mas
também e principalmente, como uma forma de expressão.
São inúmeras as possibilidades das quais dispomos atualmente, e são diversas e
específicas as necessidades dos aprendizes em cada situação de ensino, por isso, nem sempre
uma metodologia que funciona bem em determinado contexto, é adequada para outro. Assim,
seguindo a orientação de Richards e Renandya, que recomendam o planejamento de
programas de ensino baseados nas necessidades específicas dos aprendizes de cada contexto
(RICHARDS; RENANDYA, 2002), esse estudo propõe uma combinação metodológico-

20

Proponents of the process writing recognize and accept the reality that there will never be the perfect text, but
that one can get closer to perfection through producing, reflecting and reworking successive drafts of a text.
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pedagógica, referida como PROPER, visando redirecionar o trabalho com a promoção do
desenvolvimento da habilidade da produção escrita em língua inglesa dos estudantes do
componente curricular Intermediário I, do curso de Licenciatura em Letras com Habilitação
em Língua Inglesa e Literaturas do campus II da UNEB.

2.3 A APRENDIZAGEM COLABORATIVA
A abordagem denominada ―aprendizagem colaborativa‖ tem como base filosófica a
teoria do desenvolvimento social de Lev Semenovich Vygotsky (2012), que destaca a
importância da interação social na aprendizagem, e que, segundo Torres, (2004, p.50),
caracteriza-se pelos seguintes fatores:
[...] participação ativa do aluno no processo de aprendizagem; mediação da
aprendizagem feita por professores e tutores; construção coletiva do
conhecimento, que emerge da troca entre pares, das atividades práticas dos
alunos, de suas reflexões, de seus debates e questionamentos; interatividade
entre os diversos atores que atuam no processo; estimulação dos processos
de expressão e comunicação; flexibilização dos papéis no processo das
comunicações e das relações a fim de permitir a construção coletiva do
saber; sistematização do planejamento, do desenvolvimento e da avaliação
das atividades; aceitação das diversidades e diferenças entre alunos;
desenvolvimento da autonomia do aluno no processo ensino-aprendizagem;
valorização da liberdade com responsabilidade; comprometimento com a
autoria; valorização do processo e não do produto. (TORRES, 2004, p. 50).

Esta abordagem contrasta, portanto, com a aprendizagem competitiva e, em termos
gerais, consiste em trabalhar em conjunto para alcançar objetivos de aprendizagem em
comum, através, conforme observa Oxford, do engajamento, assistência e orientação de
professores e colegas (OXFORD, 1997).
Acredita-se que a ―aprendizagem colaborativa‖ em salas de aulas regulares tenha tido
como precursor o educador americano John Dewey e que, desde o início, o objetivo desta
abordagem era o de substituir a estrutura organizacional competitiva das salas de aula por
uma estrutura de alto desempenho, baseada no grupo, estimulando o bom relacionamento
entre os aprendizes e proporcionando-lhes experiências necessárias ao desenvolvimento
social, psicológico e cognitivo saudável, a fim de aumentar o rendimento de todos
(RICHARDS; RODGERS (2008). Dooly (2008, p.1, tradução nossa) explica que:
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A colaboração envolve todo o processo de aprendizagem. Esta pode incluir
os estudantes ensinando uns aos outros, os estudantes ensinando o professor,
e naturalmente o professor ensinando os estudantes, também. Mais
importante, isso significa que os estudantes são responsáveis pela
aprendizagem uns dos outros assim como pela sua própria e que o alcance de
uma meta implica que os estudantes ajudaram uns aos outros a entender e
aprender.21 (DOOLY, 2008, P.1, tradução nossa).

Entre os benefícios proporcionados pela ―aprendizagem colaborativa‖, destacam--se o
aumento do interesse dos estudantes pela aprendizagem, proporcionado pela troca, debate e
negociação de ideias, o estímulo ao pensamento crítico através do engajamento em discussões
e da tomada de responsabilidade pela aprendizagem por parte do estudante, o respeito pelas
opiniões alheias e o desenvolvimento da autonomia. (DOOLY, 2008).
Na área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, a aprendizagem
colaborativa22 é considerada uma abordagem instrucional mais geral da qual a ―aprendizagem
cooperativa de línguas‖23 é uma parte (RICHARDS; RODGERS, 2008). Esta, segundo Olsen
e Kagan, (1982, p.8, tradução nossa), consiste em:

[...] atividade grupal de aprendizagem, organizada para que a aprendizagem
seja dependente da troca de informação estruturada socialmente entre
aprendizes em grupos e na qual cada aprendiz é responsabilizado por sua
própria aprendizagem e é motivado a aumentar a aprendizagem de outros. 24
(OLSEN; KAGAN, 1982, p.8, tradução nossa).

Assim, a Aprendizagem Cooperativa de Línguas, conforme salientado por Richards e
Rodgers, é uma abordagem centrada no aprendiz que tem sido adotada como uma maneira de
promover a interação comunicativa e é vista como uma extensão dos princípios do ―ensino
comunicativo de línguas‖. Entre os seus objetivos destacam-se a criação de um ambiente
harmônico na sala de aula, o aumento da motivação e a redução do stress dos aprendizes,
além da criação de oportunidades para estes desenvolverem estratégias de comunicação e de
aprendizagem exitosas. (RICHARDS; RODGERS, 2008).
21

Collaboration entails the whole process of learning. This may include students teaching one another, students
teaching the teacher, and of course the teacher teaching the students, too. More importantly, it means that
students are responsible for one another's learning as well as their own and that reaching the goal implies that
students have helped each other to understand and learn.
22
Collaborative Learning (CL).
23
Cooperative Language Learning (CLL).
24
[...] cooperative learning is group learning activity organized so that learning is dependent on the socially
structured exchange of information between learners in groups and in which each learner is held accountable
for his her own learning and is motivated to increase the learning of others.
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Quanto às técnicas empregadas em salas de aula cooperativas, Brown explica que elas
geralmente contemplam as necessidades, estilos e metas dos aprendizes, permitem a sua
criatividade e inovação e aumentam o seu senso de competência e autoestima (BROWN,
2007).
Entre as vantagens da aprendizagem cooperativa, pesquisas (Stevens; Madden; Slavin;
Farnish, 1987 apud Nunan, 1992, p. 3, tradução nossa) revelaram, que

[...] aprendizes trabalhando em grupos cooperativos tiveram um desempenho
significativamente superior em avaliações oficiais de compreensão de texto,
vocabulário, mecânica da linguagem, expressão da linguagem e ortografia,
ao de aprendizes que receberam instrução tradicional. Eles também tiveram
um desempenho melhor em avaliações de produção textual e leitura oral.25

Além disso, foi constatado que a colaboração incentiva os aprendizes a aprenderem
sobre a aprendizagem, e a desenvolver habilidades comunicativas e metacomunicativas
(BUDD; WRIGHT apud NUNAN, 1992).
No que se refere mais especificamente à escrita colaborativa, vale destacar que sua
importância tem sido reconhecida na literatura especializada por suas diversas contribuições,
entre as quais o aumento da interação entre os aprendizes, a diminuição da ansiedade e o
aumento da autoconfiança (JOHNSON; JOHNSON, 1998; RAIMES, 1998), o aumento da
motivação (REID, 1993) e da qualidade da escrita (STORCH, 2005).
Vale salientar, também, que os editores de texto, as ferramentas de revisão e os
recursos da internet que tornam possível a interação entre aprendizes e o compartilhamento de
textos têm sido considerados detentores de grande potencial para ajudar a promover as
práticas colaborativas no ensino e aprendizagem da escrita, já que, como observado por
KESSLER; BIKOWSKI; BOGGS (2012, p. 92, tradução nossa) ―As novas tecnologias podem
beneficiar a escrita colaborativa ao permitir feedback e revisão mais conveniente e uma
resposta mais rápida, potencialmente aumentando a motivação e a criatividade‖ 26.

25

[...] students working in cooperative groups significantly outperformed those receiving traditional instruction
on standardized measures of reading comprehension, reading vocabulary, language mechanics, language
expression and spelling. They also performed better on writing sample and oral reading measures.
26
Newer technologies may benefit collaborative writing by allowing more convenient feedback and revision and
a faster response time, potentially increasing motivation and creativity.
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2.4 PROPER

PROPER é o termo que escolhi para, nesse estudo, fazer referência à metodologia de
ensino que organizei paralelamente a, e como resultado desse estudo, e a qual denominei
―Produção Textual em Inglês Orientada por Perguntas e Mediada por Ambientes
Colaborativos Online‖. Trata-se de uma metodologia de aplicação (modelagem) para o ensino
e aprendizagem de língua inglesa como língua estrangeira, mais especificamente para o
desenvolvimento da habilidade da produção escrita, baseada na construção do conhecimento
em ambientes colaborativos online, a qual emerge da combinação de procedimentos27 de duas
abordagens inicialmente tidas como antagônicas, a abordagem da ―escrita como produto‖ e a
da ―escrita como processo‖, além de insights da abordagem instrucional conhecida como
―aprendizagem colaborativa‖.
Na composição da referida metodologia, integrei os seguintes procedimentos
comumente associados à abordagem da escrita como produto:
a) Leitura objetivando a escrita 28: Consiste na leitura de textos-modelos visando
promover a familiarização do aprendiz com as características de determinados
gêneros textuais.
b) Escrita livre: Consiste em, por um período de tempo pré-determinado, escrever o
que vier à mente sem preocupação com a precisão ou com a relevância das ideias
para o seu propósito de escrita. O objetivo de uso dessa técnica é o de promover a
geração de ideias.
c) Escrita orientada: Técnica que originalmente consiste na utilização de atividades
que têm como objetivo guiar o aprendiz para o emprego de determinadas estruturas
gramaticais e ou itens lexicais no texto em produção. No caso da PROPER, a
orientação foi feita por meio de uma série de perguntas seqüenciadas, elaboradas
com vistas a guiar o aprendiz não apenas para a utilização das estruturas
gramaticais e do vocabulário que o programa de ensino deve contemplar, mas
também para a geração de ideias, para o tratamento de tópicos específicos do
conteúdo a ser abordado e para a estruturação do texto (produção de tópico frasal,
parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão) e utilização de
mecanismos coesivos.
27

Procedimentos segundo Richards; Rodgers (2001, p.33) incluem a utilização de recursos materiais, técnicas,
práticas, táticas e estratégias de sala de aula utilizadas por professores e aprendizes durante a prática de um
método.
28
Reading for Writing.
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Da abordagem da escrita como processo incorporei o seguinte:
a) Agrupamento29: Consiste na produção da representação visual de uma rede de
palavras ou expressões, com os objetivos de estimular a geração de ideias sobre um
determinado assunto e promover o levantamento do vocabulário específico
relacionado ao tema do texto a ser produzido;
b) Produção do primeiro rascunho 30: Consiste em esboçar a organização do texto,
tendo em mente o público alvo, e como meta a fluência da escrita. Não existem,
neste estágio, preocupações com a clareza ou com a precisão ortográfica e
gramatical;
c) Revisão ou produção do segundo rascunho 31: Consiste em reescrever o texto a fim
de promover o seu aprimoramento com reorganização das ideias, acréscimos,
supressões, utilização de mecanismos coesivos e revisão da estrutura;
d) Edição32: Consiste em reescrever o texto a fim de realizar ajustes relacionados ao
uso do vocabulário, gramática, pontuação e ortografia.
O termo PROPER é também, um vocábulo da língua inglesa, que de acordo com o
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners of American English, (2002, p. 1112,
tradução nossa), tem como principal acepção ―apropriada para o propósito ou situação‖33.
Esse significado tem uma relação intrínseca com a proposição dessa combinação
metodológica, ou seja, a PROPER é apresentada como uma possibilidade metodológicopedagógica ―apropriada‖ para atender as necessidades de aprendizagem de um contexto
específico.
Adotar exclusivamente a abordagem da ―escrita como produto‖ não contemplaria o
objetivo geral traçado para o componente curricular (vide p. 12) uma vez que, conforme
observado por Pincas, nessa abordagem, a atenção está completamente voltada para o uso do
vocabulário, de estruturas sintáticas e mecanismos coesivos, alvos do programa de ensino
(PINCAS, 1982), em detrimento da comunicação autêntica, da atenção ao público alvo e do
trabalho com o desenvolvimento de habilidades de produção textual. Ademais, no contexto
em questão foi constatado que muitos dos aprendizes têm pouquíssima experiência em
produção textual na língua alvo e limitações para produzir textos até mesmo em sua língua
materna.
29

Clustering.
First draft composing.
31
Revising or Second draft writing.
32
Editing.
33
Appropriate for the purpose or situation.
30
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Já a abordagem ―processual‖, conforme explicado por Nunan, diferentemente da
abordagem da ―escrita como produto‖, valoriza todos os passos envolvidos no processo
(NUNAN, 1999), desde a geração de ideias até a produção da versão final, o que implica a
produção de sucessivos rascunhos até que o produto final esteja o mais próximo do resultado
desejado. Embora seja a abordagem mais em voga atualmente, na abordagem ―processual‖
tradicional, como apontado por Badger e White, o aprendiz segue sempre os mesmos passos e
recebe pouca orientação quanto ao conhecimento linguístico (BADGER; WHITE, 2000), que
é imprescindível para o êxito na escrita. Adotar exclusivamente essa abordagem como esta é
descrita na literatura especializada (BROWN, 2007; WHITE; ARNDT, 1991; SEOW, 2002)
seria inadequado para o contexto em questão já que muitos dos aprendizes ainda não se
apropriaram de estruturas gramaticais básicas nem de um repertório de vocabulário
satisfatório, e as atividades proporcionadas para oportunizar o desenvolvimento das
habilidades de produção textual precisam acontecer paralelamente ao ensino de gramática e
de vocabulário. Ademais, essa abordagem tem sido criticada como associal (NEGARI, 2011)
uma vez que o aprendiz realiza um trabalho individual durante todas as etapas do processo de
produção, deixando, pois, de tirar proveito das vantagens da interação e colaboração com os
seus pares, já que, como se trata de um contexto onde estão inseridos aprendizes em diferentes
níveis de proficiência linguística, a construção colaborativa do conhecimento oportuniza
também a aprendizagem através da orientação dos colegas.
Assim, as duas abordagens para o ensino da escrita citadas são vistas, nesse estudo,
como complementares para atender às necessidades de aprendizagem do contexto em questão,
e, portanto foram integradas na composição da PROPER juntamente com a sugestão de White
e Arndt, (1991) para a utilização da técnica conhecida como conferência, através da qual o
conhecimento é mediado pelo professor observando cada aprendiz individualmente, e da
sugestão de Nunan, (1992) para a adoção da ―aprendizagem colaborativa‖, através do qual os
aprendizes podem interagir e colaborar uns com os outros. A mediação por meios eletrônicos
é vista aqui como um elemento possibilita a interação e a colaboração fora da sala de aula a
fim de otimizar o tempo dedicado à produção textual, e permitir a troca de ideias e o
compartilhamento mais fácil dos textos em produção e feedback mais rápido.

35

3 A TECNOLOGIA NO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Desde os seus primórdios, o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras valeram-se de algum tipo de tecnologia. A escrita, a imprensa, o livro, o quadro de giz, o fonógrafo,
os gravadores de fitas magnéticas, os vídeos cassete, os laboratórios de línguas, o computador,
a internet e os ambientes colaborativos online estão entre as tecnologias mais utilizadas, e
todas elas têm representado papéis importantes em diferentes épocas e nos variados métodos e
abordagens de ensino.
O livro, que tem suas origens no volumen34 e no codex35, (PAIVA, 2008) consegui
manter-se relevante em quase todos os métodos e abordagens. No método ―gramática
tradução‖, por exemplo, ele teve papel preponderante devido ao fato de um dos principais
objetivos desse método ter sido a capacitação do aprendiz para a leitura de textos originais na
língua alvo. Kelly, (1996, p. 258, tradução nossa) destaca, entretanto, a dificuldade de acesso
ao mesmo, explicando que ―No mundo antigo, os livros eram escassos, desajeitados e de
difícil produção, sendo copiados por escravos enquanto um leitor ditava em um recinto cheio
de escribas‖36. Entre os primeiros livros voltados ao ensino e aprendizagem de línguas
estrangeiras estão uma gramática do Hebraico de autoria do Cardeal Bellarmine que data de
1578 (PAIVA, 2008) e um livro ilustrado de vocabulário em latim, intitulado Orbis Sensualim
Pictus, de Comenius datando de 1658 (PAIVA, 2008). Observa-se, desde cedo, uma
preocupação com o desenvolvimento da autonomia do aprendiz já que, como destacado por
Kelly, a gramática do Cardeal Bellarmine visava ao autodidatismo (KELLY, 1969).
Uma grande mudança no modo de ensinar e aprender línguas estrangeiras se anunciava
quando Thomas Edison apresentou, em 1878, sua mais nova invenção, o fonógrafo, que, logo
após a chegada de modelos comerciais ao mercado, a partir de 1893, passou a ser utilizado
não apenas nas aulas regulares de línguas estrangeiras, mas também nos estudos realizados
extraclasse (ROBY, 2014), oportunizando a utilização de gravações de áudio para facilitar a
aprendizagem, a partir da escuta de modelos nativos.
Em meados do século XX, os gravadores de fitas magnéticas chegaram às salas de aula,
revolucionando o ensino e aprendizagem, já que, conforme salientado por Brown (2007, p.
197, tradução nossa) ―[...] pela primeira vez, pessoas comuns (e estudantes de línguas)
34

Rolo de papiro.
Coleção de folhas costuradas.
36
In the ancient world books were scarce, cumbersome, and difficult to produce. Booksellers have them copied
by slaves, one reader dictating to a roomful of scribes.
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podiam gravar suas falas, bem como as de outras pessoas, e escutá-las.‖37 Esses gravadores
foram, posteriormente, combinados com microfones, fones de ouvidos e projetores de slides
no aparelhamento dos laboratórios de línguas, nos quais os estudantes eram reunidos para
escutar textos orais produzidos por falantes nativos, a fim de praticar, ritmo, entonação,
compreensão oral e pronúncia através, principalmente, do método Audiolingual, um dos
prevalecentes na época.
Anos mais tarde, um novo recurso, o vídeo cassete, foi incorporado, trazendo consigo a
possibilidade não apenas de ouvir a fala estrangeira, mas também, a de observar os gestos e
expressões faciais, além de características diversas de contextos reais de comunicação.
Inobstante suas severas limitações, esses laboratórios trouxeram, conforme destacado por
Brown, promessas de grandes inovações para o ensino de línguas, até mesmo para os métodos
tidos como menos eficazes. (BROWN, 2007, p. 196).
Inovações mais significativas se concretizaram, entretanto, com a chegada do
computador, e, posteriormente, da Internet, das ferramentas de tradução eletrônica, da
tradução assistida por computador e das tecnologias colaborativas, já que, conforme observa
Brown (2007, p.196, tradução nossa) ―[...] as organizações educacionais passaram a ter ao seu
dispor uma promissora nova tecnologia que podia oferecer aos estudantes input e output
linguísticos, feedback e um espaço para a colaboração, interatividade e ludicidade‖ 38. Blake
(2008) observa que na visão de alguns pesquisadores, o computador representa um meio de
comunicação que aumenta a atenção do estudante para a forma linguística, um estímulo para a
produção escrita em língua estrangeira, um ambiente menos estressante para a prática e um
espaço que oferece a possibilidade de criação de redes mundiais de aprendizagem. (BLAKE,
2008, p.4).
Entre os benefícios advindos da comunicação mediada pelo computador quando
comparado às trocas orais de sala de aula, Swaffar apud Blake (2008, p.4, tradução nossa)
destaca que ―Os compartilhamentos em rede parecem ajudar todos os indivíduos numa sala de
aula de línguas a se envolver mais frequentemente com maior confiança e maior entusiasmo
no processo comunicativo [...]‖39. Blake (2008) destaca ainda, entre as vantagens da utilização
de diferentes aparatos tecnológicos para a aprendizagem de uma língua estrangeira, o acesso
proporcionado pela Internet a materiais autênticos e o fato de a Internet representar uma
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[...] for the first time, ordinary people (and language students) could record their own and others’ voices and
play them back.
38
[...] educational institutions had a promising new technology that could offer linguistic input and output,
feedback, and a locus for student collaboration, interactivity and fun.
39
Networked exchanges seem to help all individuals in language classes engage more (sic) frequently, with
greater confidence, and with greater enthusiasm in the communicative process [...]
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alternativa para quem não pode viajar para um país da língua alvo, permitindo, pois, como
salientado por Leffa (2006, p.14), ―[...] que o aluno use a língua alvo para se integrar numa
comunidade autêntica de usuários, trocando experiências com pessoas de qualquer parte do
mundo em que a língua que estuda seja usada‖, o que pode contribuir significativamente para
o desenvolvimento de sua competência comunicativa intercultural, e, ao mesmo tempo,
favorecer o desenvolvimento de sua autonomia enquanto aprendiz.
3.1 TECNOLOGIAS COLABORATIVAS

As entidades tecnológicas que permitem socialização, troca de informação e construção
colaborativa do conhecimento têm atraído a atenção de professores e demais pesquisadores
pelo seu potencial para o desenvolvimento de práticas educativas diversas, entre elas o ensino
e aprendizagem da habilidade da produção escrita em língua estrangeira. Marjanovic (1999,
p. 130) se refere a elas como sendo ―tecnologias colaborativas‖, e as define como ―[...]
tecnologias da informação especialmente destinadas a apoiar e aumentar a interação entre as
pessoas e o trabalho em equipe‖40. Esse mesmo autor as classifica em duas categorias:
síncronas e assíncronas.
As tecnologias colaborativas síncronas são aquelas que permitem comunicação
simultânea, em tempo real, mas que, embora possam proporcionar uma maneira mais natural
de comunicação, suas ferramentas não são tão ubíquas quanto o e-mail, por exemplo, e não
permitem a mesma flexibilidade de utilização proporcionada pelas tecnologias assíncronas, as
quais, por sua vez, pressupõem uma interação menos imediata, permitindo ao usuário
participar da comunicação no momento que lhe for mais oportuno.
Sabe-se que vários recursos tecnológicos podem ser combinados e utilizados na
criação de um ambiente colaborativo, que, de acordo com Brito; Pedreira, (2004, p.4) ―[...]
pode ser visto como um conjunto de usuários e um sistema, composto por diversos sub-sistemas, aplicativos ou ferramentas‖, entre os quais, por sua aplicabilidade em ambientes
destinados ao trabalho voltado ao desenvolvimento da habilidade da produção escrita,
interesse principal desse estudo, é possível destacar o chat, o correio eletrônico, os blogs,
wikis, foruns, brainstorming, os editores de texto compartilhado, a criação de grupos, os
glossários, tesauri, tradutores, verificadores ortográficos, verificadores gramaticais,
dicionários e softwares de comunicação de voz e vídeo.
40

Collaborative technologies are information technologies specially designed to support and enhance human
interaction and teamwork.
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Dentre os ambientes colaborativos disponíveis atualmente, vale destacar que existem os
que foram criados com propósitos estritamente educacionais, como o Moodle, por exemplo, e
os que foram criados com propósitos outros, como os sites de redes sociais cujo potencial,
como ambiente de aprendizagem, tem sido reconhecido e aproveitado por educadores no
mundo inteiro (KHO; CHUAH, 2014; SIMPSON, 2014; YUNUS et al, 2011; YUNUS;
SALEHI, 2012; ZAIDIEH, 2012).
Observa-se que os ambientes colaborativos desenvolvidos para fins exclusivamente
educacionais são comumente referidos como Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA),
termo que tem sido, conforme lembram Burnham; Pinheiro; Sanches (2012, p. 168) ―[...]
quase sempre representado por um software pré-definido que reúne ferramentas que
proporcionam interações síncronas, assíncronas e ferramentas primárias de colaboração‖, mas
que eles entendem num sentido muito mais amplo como sendo ―[...] composições de
possibilidades técnicas, sensoriais, cognitivas, operacionais de comunicação e (in)formação,
disponíveis e socializadas, por grupos sociais, em processo de construção coletiva
colaborativa do conhecimento‖, e que segundo esses mesmos autores ―[...] potencializam a
‗aprendizagem colaborativa‘ e o ‗compartilhamento do conhecimento‘, na medida em que
facilitam a interação entre indivíduos sociais / grupos aprendentes e produtores do
conhecimento.‖ (BURNHAM; PINHEIRO; SANCHES, 2012, P. 168).
Quanto aos recursos aplicáveis na criação de um AVA, vale salientar que existem
aqueles cuja utilização não requer compra de licenças, por exemplo,

Moodle, Aulanet,

Claroline, E-Front, Sakai, e também os comerciais como Webaula, Pearson Learning Studio
e Blackboard, sendo que cada modalidade apresenta vantagens e desvantagens que precisam
ser investigadas e muito bem avaliadas antes da adoção. Os requisitos de um AVA
dependerão, pois, como salientam Brito; Pedreira, (2004, p.7), de fatores diversos, tais como
as características dos aprendizes, a abordagem de ensino adotada, os conteúdos e a estrutura
administrativa.
Sobre a maneira de utilização desses aparatos tecnológicos, esta deve ser, conforme
defendido por Blake (2008, p.3, tradução nossa), ―[...] em grande parte orientada por um
modelo teórico específico e por aqueles que o colocam em prática‖41, e, tendo em vista o
potencial interativo e colaborativo desses novos aparatos, é possível inferir que as abordagens
em consonância com a estrutura teórica interacionista são que as encontram nessas
ferramentas as condições mais favoráveis de aprendizagem.
41

[...] how technological tools are used should largely be guided by a particular theoretical model and by those
who practice it.
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Na perspectiva desse estudo, os sites de redes sociais, uma das tecnologias colaborativas
mais utilizadas atualmente, podem ser igualmente utilizados como AVA, uma vez que a
definição proposta por Burnham; Pinheiro; Sanches (2012, p 163) com base em Axt e
Maraschin, (1999):
AVA são ambientes mediados pela telemática, não necessariamente
geográficos, que oferecem suporte à interação entre sujeitos; estabelecimento
de canais de comunicação; realização de experimentações cognitivas e
pesquisas; apropriação ativa de informações, baseada em explorações;
construção coletiva de conhecimento por meio das interações de grupos
virtuais, implicando, inclusive, ludicidade e perturbações. (BURNHAM;
PINHEIRO; SANCHES (2012, p. 163).

Pelas características que possuem, é possível ainda inferir que sites de redes sociais
dispõem dos requisitos necessários para atingir a finalidade de um AVA, a qual, conforme
apontado por Silva, (2013, p.92) deve ser a de

[...] proporcionar não só a disponibilização de conteúdos, mas
principalmente plena interatividade e interação entre pessoas e grupos,
viabilizando, por consequência, a construção do conhecimento por meio de
comunicação síncrona e assíncrona, simulações, hipertextualidade,
cooperação, construções coletivas e compartilhamento. (SILVA, 2013,
p. 92).

Rabello e Haguenauer (2011, p. 22) constatam, todavia, que ―Ao falarmos no
fenômeno das Redes Sociais, nos deparamos com uma variedade de terminologias que são
empregadas em diferentes contextos, e muitas vezes exprimem diferentes conceitos.‖ Assim,
convém apresentar algumas explicações acerca dos termos ―redes‖, ―redes sociais‖ ―redes
sociais online‖ e ―sites de redes sociais‖ adotados nesse estudo.

3.1.1 Rede, redes sociais e sites de redes sociais

Derivado de “rete” do latim, o termo ―rede‖ dá nome ao ―entrelaçamento de fios,
cordas, cordéis, arames, etc., com aberturas regulares, fixadas por malhas, formando uma
espécie de tecido‖ (FERREIRA,

1999, p. 1200), que vem, desde a pré-história, sendo

utilizado na caça e na pesca, para fins de apresamento ou retenção de animais. Por analogia,
esse termo, com o passar do tempo, passou a ser utilizado, também, em outras atividades, e
hoje é utlizado em áreas diversas, tais como biologia, informática, construção, desporto,
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educação, sociologia, etc., sendo a sociedade contemporânea, portanto, composta por diversas
redes: redes de computadores, redes de informações, redes sociais, etc.
Segundo Wasserman e Faust (1994); Degenne e Forse (1999) apud Recuero (2009),
uma rede social se define como um conjunto composto de atores, isto é, pessoas, instituições
ou grupos, que são os nós da rede, e das suas conexões, que são as interações ou laços sociais.
Esse conceito teve origem na teoria dos grafos do matemático Leonhard Euler, a qual, por sua
vez, deu origem à teoria geral dos sistemas de Ludwig Von Bertalanffy, e a uma série de
outras teorias até chegar ao modelo de ―rede sem escalas‖, proposto em 1999, pelos cientistas
Barabasi e Albert (2009), para explicar a formação das redes

em sistemas naturais,

tecnológicos e sociais.
Recuero (2009, p. 24) esclarece que ―[...] rede é uma metáfora para observar os
padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos
atores‖, e Castells (1999, p. 497) explica que as ―redes constituem a nova morfologia de
nossas sociedades e a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial operação e os
resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura‖, nos lembrando que
―Embora a forma de organização social em redes tenha existido em outros tempos e espaços,
o novo paradigma da tecnologia fornece a base material para sua expansão penetrante em
toda a estrutura social.‖ (CASTELLS, 1999, p. 497)
Assim, a transposição de redes sociais para a internet e a formação de novas redes no
referido espaço constituem o que denominamos redes sociais online. Elas demandam a
utilização de suportes tecnológicos, sites ou plataformas de redes sociais, também chamados
de softwares sociais, que são parte da base material a qual Castells (1999) faz referência, que
possibilita as conexões e interações entre os atores.
Os sites de redes sociais são, por sua vez, definidos por Boyd e Ellison (2007, p.211,
tradução nossa) como ―Serviços baseados na web que permitem aos indivíduos: (1) Construir
um perfil público ou semi-público dentro de um sistema limitado, (2) Articular uma lista de
outros usuários com os quais compartilham uma conexão, e (3) Ver e percorrer a sua lista de
conexões e aquelas feitas por outros usuários dentro do sistema.‖42 Dentre as mídias sociais,
Zaidieh (2012, p. 1) considera que ―Os sites de redes sociais tornaram-se um dos mais
importantes meios de comunicação entre as pessoas atualmente.‖43
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We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semipublic profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection,
and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system.
43
Social networking has become one of the most important communication tools among people nowadays.
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3.1.1.1 Histórico dos sites de redes sociais

O potencial das redes de computadores como facilitadoras das interações sociais não
demorou a ser percebido. Esforços para apoiar as redes sociais, através da comunicação
mediada por computador, foram feitos em vários dos primeiros serviços online, tais como
Usenet, ARPANET e LISTSERV.
As primeiras redes sociais na Internet começaram em forma de comunidades online
generalizadas como o Geocities em 1994 e theglobe.com em 1995. Segundo Boyd e Ellison,
muitas dessas comunidades se concentarvam em reunir pessoas para interagir umas com as
outras através de salas de bate-papo. Os usuários eram incentivados a compartilhar idéias e
informações pessoais, através de ferramentas de publicação

fáceis de usar e da

disponibilização de espaço gratuito ou de baixo custo na internet. (BOYD, ELLISON, 2007).
No final da década de 1990, os perfis de usuários tornaram-se uma característica
central das redes sociais, permitindo a eles compilar listas de "amigos" e procurar outros
usuários com interesses semelhantes. Novos métodos de redes sociais foram desenvolvidos
até o final dessa mesma década e muitos sites começaram a desenvolver recursos mais
avançados que permitissem aos usuários encontrar e cultivar as amizades. Uma nova geração
de sites de redes sociais começou a florescer com o surgimento de SixDegrees.com em 1997,
seguido por Makeoutclub em 2000, Hub Cultura e Friendster em 2002, e logo se tornou
parte da tendência atual da Internet. Friendster foi seguido por MySpace e Linkedin um ano
depois. (BOYD, ELLISON, 2007).
Atestando o rápido crescimento da popularidade das redes socias da Internet, até 2005,
foi divulgado que MySpace estava recebendo mais visitações do que o Google. O Facebook,
lançado em 2005, tornou-se o maior site de rede social do mundo no inicio de 2009, e em
2012 já havia atingido a marca de 1 bilhão de usuários ativos, segundo informação do jornal
Folha de São Paulo (FOLHA DE SÃO PAULO, 2012).
De acordo com o eBizMBA Rank44 divulgado em 18 de setembro de 2014, os sites de
redes sociais mais acessadoss do mundo são Facebook (com número estimado de visitantes
em um único mês em torno de 900. 000.000), Twitter (com cerca 310.000.000), Linkedin
(com cerca de 255.000.000), Printerest (com cerca de 250.000.000) e Google Plus (com
cerca de 120.000.000).
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Disponível em: <http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites>. Acesso em: 18 set. 2014.
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Estima-se que o Facebook tenha, no Brasil, 73 milhões de usuários ativos por mês. De
acordo com informação da Revista Exame, a média de uso mensal pelo celular é de 8 horas e
4 minutos, e no desktop, 6 horas e 53 minutos45.
Estimulados pelo interesse demonstrado por tantas pessoas, revelado pela grande
quantidade de tempo que elas passam nos sites de redes sociais, pesquisadores começam a
investigar as possibilidades e desafios da utilização dessas mídias na promoção de práticas
educativas diversas, por exemplo, as voltadas ao ensino e aprendizagem de línguas
estrangeiras, e inclusive a promoção do desenvolvimento da habilidade da produção escrita
em língua estrangeira.

3.1.1.2 Potencialidades dos sites de redes sociais como espaço complementar para o
desenvolvimento da habilidade da produção escrita

Os sites de redes sociais têm se tornado, cada vez mais, objeto de pesquisas
acadêmicas e de pesquisas aplicadas. Haja vista a variedade de teses, análises e resultados de
pesquisas apoiadas nos referidos sites (BOHN, 2013; PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010;
RABELLO; HAGUENAUER, 2011; YUNUS ET AL, 2011; ZAIDIEH, 2012) publicada
recentemente, percebe-se que os educadores e demais cientistas estão apostando numa grande
vocação desses sites como potencializadores de práticas educativas diversas.
Zaidieh (2012, p. 20, tradução nossa) explica que ―Os pesquisadores elogiam os sites de
redes sociais por sua capacidade de atrair, estimular e engajar os estudantes em práticas de
comunicação significativas, compartilhamento de informação, e colaboração‖46, permitindo
que os usuários conversem síncrona e/ou assincronicamente, façam leituras, postem e
assistam vídeos, ouçam música e postem imagens.
Siemens e Weller apud Rabello e Haguenauer (2011, p. 27) acreditam que esses sites
―[...] podem beneficiar os aprendizes uma vez que eles encorajam o diálogo entre pares,
promovem o compartilhamento de recursos, facilitam a colaboração e desenvolvem
habilidades de comunicação‖. Bohn (2013, p.1) reconhece que ―[...] as redes sociais
oferecem um imenso potencial pedagógico. Elas possibilitam o estudo em grupo, troca de
conhecimento e aprendizagem colaborativa.‖ Além das funções típicas de sites de redes
45

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/facebook-e-mais-usado-pelo-celular-que-pelodesktop>. Acesso em: 17 mai. 2013.
46
Scholars praise social-networking tools for their capability to attract, motivate and engage students in
meaningful communicative practice, content exchange, and collaboration.
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sociais (mural, chat, eventos, álbuns e vídeos) existem vários aplicativos externos, destacadas
por Patrício e Gonçalves e por eles utilizados e considerados como de utilidade educativa.
(PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010).
A partir de uma perspectiva técnica, Cerdá (2011) apud Rabello; Haguenauer (2011,
p.30) cita algumas das potencialidades para o trabalho colaborativo, tais como:

[...] a simplicidade e velocidade para a criação e administração de um grupo
de trabalho, a simplicidade de uso das funções básicas da plataforma, o alto
grau de conectividade externa e o forte suporte para a aprendizagem móvel.
(CERDÁ, 2011 apud RABELLO; HAGUENAUER, 2011, p.30).

Aproveitando a popularidade dos referidos sites entre os estudantes, os educadores
estão, cada vez mais, recorrendo a esses suportes tecnológicos para suplementar o ensino e
aprendizagem em salas de aulas tradicionais, já que esses sites podem proporcionar novas
oportunidades para enriquecer o currículo existente, através de experiências de aprendizagem
autênticas, criativas e flexíveis.
Entre as vantagens da utilização dos sites de redes sociais, Zaidieh menciona a
facilidade e rapidez em termos de acessibilidade, revisão, atualização, e edição do material de
estudo, a redução do stress e aumento da satisfação entre os estudantes, uma vez que
diferentes ritmos de aprendizagem são contemplados. (ZAIDIEH, 2012). Yunus et al destaca
que, além de o fato de permitir feedback quase imediato e uma interação animada, que os
pesquisadores esperam que possam estimular os alunos a melhorar suas habilidades na
produção escrita, o Facebook, por exemplo, pode ajudar os alunos a aprender novas palavras
não somente durante a ―tempestade de ideias‖, mas também através da leitura dos
comentários dos colegas do grupo, e que o corretor ortográfico pode contribuir para a redução
dos erros. (YUNUS ET AL, 2011).
Quanto a outras vantagens das práticas educativas mediadas pelas tecnologias da
informação e comunicação - TIC, o que inclui a utilização dos sites de redes sociais, vale
destacar algumas das citadas por Brown (2007) que dizem respeito, embora não
exclusivamente, aos referidos sites: a multimodalidade (visual, auditiva e escrita); o
favorecimento de feedback imediato e personalizado; a individualização em turmas
numerosas; oportunidades de interação à distância; favorecimento aos diferentes ritmos de
aprendizagem; espaço privado para o tratamento dos erros; promoção da aprendizagem
colaborativa; espaço apropriado para a prática da escrita; variedade de recursos disponíveis;
construção de habilidades da vida real e a ludicidade. (BROWN, 2007).
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Assim, é possível inferir que os sites de redes sociais dispõem de recursos adequados para
serem adotados como espaço complementar para o ensino de línguas estrangeiras, inclusive,
para o desenvolvimento da habilidade de produção escrita em língua inglesa. Desse modo,
esses sites podem se tornar fortes aliados no ensino e aprendizagem do referido idioma,
ajudando a promover interação, cooperação e colaboração.
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA

Tratou-se de um estudo no qual se combinaram pesquisa e intervenção, a pesquisa-ação, um tipo de pesquisa desenvolvida por pessoas em ação em uma determinada prática
social, sobre esta mesma prática, em que os resultados são continuamente incorporados ao
processo. Prestes (2003, p.25) explica que ―Esse tipo de pesquisa é aquele voltado para a
intervenção na realidade social‖, caracterizando-se, segundo a autora ―[...] por uma interação
efetiva e ampla entre pesquisadores e pesquisados.‖ Seu objeto de estudo se constitui pela
situação social e pelos problemas de naturezas diversas encontrados em tal situação.
No âmbito da educação, Richards e Lockhart (1996, p. 12, tradução nossa) utilizam o
termo pesquisa-ação, baseando-se na definição de Gregory (1988) e Kemmis e Mc Taggart
(1988), para referirem-se ―[...] a uma investigação sobre a sala de aula, promovida pelo
professor, tendo como objetivo ampliar sua compreensão sobre o ensino e aprendizagem, e
promover mudanças nas práticas de sala de aula‖47. Eles explicam que esse tipo de pesquisa
―[...] tipicamente envolve projetos investigativos de pequena escala na própria sala de aula do
professor, e consiste de um número de fases que frequentemente ocorre em ciclo:
planejamento, ação, observação e reflexão.‖48
No entendimento de Moita Lopes, a pesquisa-ação pode ser considerada como uma
maneira privilegiada de gerar conhecimentos sobre a sala de aula, devido à percepção interna
do processo que o professor tem, e como uma forma de avanço educacional, já que envolve o
docente na reflexão crítica do seu trabalho (MOITA LOPES, 1996).
Tripp salienta que a pesquisa-ação é, também, uma pesquisa experimental uma vez
que faz as coisas acontecerem para conhecer o resultado. (TRIPP, 2005). Ele destaca,
entretanto, que ―[...] como a pesquisa-ação ocorre em cenários sociais não manipulados, ela
não segue os cânones de variáveis controladas comuns à pesquisa científica, de modo que
pode ser chamada mais geralmente de intervencionista do que mais estritamente
experimental.‖ (TRIPP, 2005, p. 448).
Assim, como conclui Nunan, o valor da pesquisa-ação está principalmente na
relevância das descobertas para o pesquisador, seus colegas e aprendizes, e na mudança que
ocorre na prática diária. (NUNAN, 1992).
47

[...] teacher-initiated classroom investigation which seeks to increase the teacher’s understanding of
classroom teaching and learning, and to bring about change in classroom practices.
48
Action research typically involves small-scale investigative projects in the teacher’s own classroom, and
consists of a number of phases which often recur in cycles: planning, action, observation, reflection.
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Para realizar a intervenção proposta, através de sorteio, a turma do componente
curricular Língua Inglesa – Intermediário I, no campus II da UNEB foi dividida em dois
grupos que doravante serão chamados de grupo 1 e grupo 2; Um Facebook group foi criado e
a eles foram adicionados os estudantes do grupo 2 e a docente do referido componente, os
quais estiveram conectados ao Facebook em horários pré-determinados, a fim de que
pudessem interagir, cooperar e colaborar entre si através do mural e da caixa de entrada; Foi
disponibilizada uma hora semanal para atendimento e orientação presencial aos estudantes do
grupo 1 e uma hora semanal para atendimento e orientação via Facebook aos estudantes do
grupo 2. Com o grupo 2 foi empregada a metodologia de ensino PROPER. Com o Grupo 1
foi empregada a abordagem ―processual‖ tradicional (sem a utilização das perguntas
orientadoras e sem acompanhamento via ambiente colaborativo online). Os temas redacionais
foram os mesmos para os dois grupos.
Para a avaliação do progresso dos estudantes em cada produção, foi elaborado um
barema, baseado no modelo proposto Saslow e Ascher (2008), ao final de cada produção
escrita, no qual foram identificados os seguintes critérios:
a) Estrutura: Introdução, desenvolvimento, conclusão e construção de parágrafos;
b) Abordagem do tema: Adequação e clareza;
c) Criatividade: Originalidade, uso da imaginação e extrapolação do conteúdo
proposto;
d) Recursos lexicais: Emprego do vocabulário introduzido no curso e emprego de
vocabulário apreendido autonomamente;
e) Inteligibilidade: Articulação gramatical, coerência, coesão e correção ortográfica.
Os resultados da intervenção foram apresentados em um capítulo da dissertação, o
qual poderá, no futuro, ser destrinçado e publicado separadamente.
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5 PROPER E O FACEBOOK

5.1 CONTEXTO

Este estudo foi desenvolvido na cidade de Alagoinhas, Bahia, no campus II da UNEB,
mais especificamente no âmbito das aulas do componente curricular Língua Inglesa –
Intermediário I, que é ofertado no terceiro semestre do curso de Licenciatura em Letras com
Habilitação em Língua Inglesa e Literaturas.
A carga horária do referido componente é de cinco horas semanais, distribuídas para o
ensino e aprendizagem de gramática e vocabulário, e para o trabalho voltado ao
desenvolvimento das habilidades de compreensão oral, produção oral, compreensão escrita,
produção escrita e a habilidade cultural. As aulas aconteceram no turno vespertino às
segundas e terças-feiras, entre os dias 18 de março e 29 de julho de 2014.

5.2 PARTICIPANTES

Dezenove graduandos matriculados no já referido componente curricular participaram
deste estudo. Esses estudantes são todos egressos de escolas públicas de Alagoinhas e de
cidades circunvizinhas, e durante a Educação Básica estiveram inseridos em contextos que, no
entendimento de Santos e Oliveira (2009), apresentam elementos complicadores do
desenvolvimento das habilidades comunicativas, tais como: turmas numerosas e escassez de
recursos físicos apropriados e de professores proficientes em língua inglesa com formação
adequada.
No que concerne à metodologia de ensino utilizada nesses contextos, é possível
concluir que ela não se propõe promover o desenvolvimento da habilidade da produção
textual em língua estrangeira, já que, como constatado por Santos (2011, p. 3):
[...] o ensino da língua inglesa na maioria das escolas públicas está
limitado à apresentação das regras gramaticais mais básicas,
exemplificadas com frases curtas e descontextualizadas, treinadas em
exercícios escritos de repetição e de substituição típicos do
audioligualismo. (SANTOS, 2011, p. 3).
Quanto ao tempo dedicado à produção textual nos dois primeiros semestres do curso
de graduação, vale destacar que a carga horária dos componentes curriculares Língua Inglesa
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– Básico I e Língua Inglesa - Básico II é de 5 horas semanais divididas entre o ensino e
aprendizagem de vocabulário, de gramática e o desenvolvimento das cinco habilidades
comunicativas, o que significa dizer que as oportunidades para produção textual nos referidos
semestres foram escassas. Além disso, o desempenho dos estudantes nas atividades de
produção textual propostas nos dois primeiros semestres do curso revelaram que a maioria
deles ainda não se apropriou de conhecimentos linguísticos básicos.
Os dezenove estudantes foram divididos, mediante sorteio, em dois grupos. A
abordagem processual tradicional foi adotada para um grupo com 9 estudantes, referido como
grupo 1, e a metodologia PROPER foi adotada para um grupo de dez estudantes, referido
como grupo 2. Durante o processo de produção dos textos propostos, os estudantes puderam
interagir e colaborar com quaisquer membros do grupo do qual faziam parte. A interação e
colaboração entre os participantes do grupo 2 ocorreu via Facebook.

5.3 INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS

Os instrumentos elaborados para a coleta de dados foram quatro propostas de
produção textual para cada grupo. Além disso, dados também foram coletados no mural do
Facebook group e na caixa de entrada no perfil dos membros do grupo 2.
A coleta de dados foi feita entre os dias 20 de maio e 17 de agosto de 2014. Além das
aulas regulares do componente curricular, uma hora extra semanal foi destinada a cada um
dos dois grupos participantes da pesquisa. A orientação em horário extra, prestada aos
participantes do grupo 1, grupo para o qual foi adotada a abordagem processual tradicional, se
deu presencialmente no próprio campus, e a orientação extra prestada ao grupo 2, grupo para
o qual foi adotada a metodologia PROPER, foi feita através de um grupo secreto denominado
PROPER, abrigado num perfil do site Facebook, criado especificamente para este propósito,
cujo endereço é <https://www.facebook.com/groups/869229766437357/>.
Os integrantes dos dois grupos apresentaram os rascunhos e os textos finais digitados
em documento do Word. A entrega foi feita via e-mail pelos integrantes do grupo 1, e via
caixa de entrada no Facebook group pelos integrantes do grupo 2.

5.4 PROPOSTAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL

Cada proposta destinada ao grupo 1 foi composta de um breve enunciado e instruções,
tópicos que deviam ser abordados ou itens lexicais que deviam ser aplicados durante à
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produção do texto proposto. Cada proposta destinada ao grupo 2 foi composta de um breve
enunciado, seguido por uma série de perguntas sequenciadas que foram elaboradas com vistas
a guiar o aprendiz para a utilização das estruturas gramaticais e do vocabulário alvos do
programa de ensino, bem como para a geração de ideias, para o tratamento de tópicos
específicos do conteúdo a ser abordado, para a estruturação do texto (produção de tópico
frasal, parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão) e utilização de mecanismos
coesivos. Os enunciados foram os mesmos para os dois grupos e estavam relacionados a
quatro dos tópicos previstos no programa de ensino: Alimentação, música, aparatos
tecnológicos e Internet.

5.5 FACEBOOK

Além das potencialidades do Facebook como mediador do processo de
desenvolvimento da habilidade da produção escrita citadas no item 3.1.1.1, as razões que
motivaram a sua escolha como ambiente virtual de aprendizagem para o presente estudo
foram as seguintes: Todos os sujeitos da pesquisa já estavam familiarizados com o Facebook
e o utilizavam regularmente; Acessibilidade gratuita para qualquer pessoa que possuísse um
e-mail ativo; Sua utilização não demanda conhecimentos especializados em informática;
Possibilidade de criação de grupos privados, que permitissem a colaboração e a realização de
discussões em grupo; Possibilidade da comunicação síncrona por escrito ou através de vídeo
chamada.; Disponibilidade de aplicativos para compartilhamento de arquivos; Possibilidade
de rastreamento das operações, já que são identificadas com data e horário.

5.5.1 Facebook Groups

Um Facebook group é um mural para os membros de um grupo tratarem de interesses
específicos que os unem, podendo ser um determinado assunto, uma causa, um projeto, um
grupo de estudos, entre outros. Em um Facebook group, os integrantes são notificados
imediatamente, sempre que um membro faz uma publicação. Suas configurações permitem a
criação de grupos secretos, que são grupos invisíveis que não possibilitam que se saibam
sobre a sua existência ou sobre quem os seus integrantes são. Somente um administrador pode
incluir um membro no grupo, e os membros, caso desejem, podem deixar o grupo quando lhe
aprouver. As publicações ficam visíveis apenas para os participantes do grupo.
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A decisão de utilizar este aplicativo deveu-se ao fato de ele permitir privacidade aos
sujeitos da pesquisa durante o desenvolvimento das atividades, já que, ao criar Facebook
group é possível escolher entre torná-lo disponível ou mantê-lo privado, com acesso apenas
mediante convite do administrador. A opção foi feita pela criação de um grupo secreto,
objetivando, também, evitar a presença de elementos, tais como anúncios e avisos, e o acesso
a jogos que são oferecidos gratuitamente, que consomem muito tempo, podendo desviar a
atenção dos sujeitos e levá-los à distração. O Facebook group foi denominado PROPER.

5.5.2 Caixa de entrada

A caixa de entrada do Facebook é uma ferramenta que oportuniza a comunicação
síncrona através da escrita ou através de vídeo chamada. Optou-se por utilizar a caixa de
entrada como espaço privado para a colaboração entre os sujeitos da pesquisa, para o
compartilhamento dos textos produzidos pelo grupo 2 e para a prática da técnica denominada
conferência49, através da qual orientação foi fornecida individualmente aos participantes da
pesquisa.

5. 6 PROCEDIMENTOS

Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, a primeira ação foi a de
submeter o projeto à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da UNEB. Seguidos
todos os trâmites legais e, após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS, o
CEP/UNEB considerou o projeto como aprovado para execução, entendendo que ele
apresentava benefícios potenciais, representando risco mínimo aos sujeitos e respeitando os
princípios da autonomia dos sujeitos da pesquisa, da beneficência, não maleficência, justiça e
equidade. Atendendo ainda aos preceitos éticos da pesquisa com seres humanos foi feita uma
explicação detalhada sobre a pesquisa, destacando-se seus objetivos, os procedimentos, os
possíveis benefícios, os riscos, a possibilidade de recusa por parte dos sujeitos ao convite para
a sua participação, a possibilidade de desistência por parte dos sujeitos em qualquer fase da
pesquisa e a previsão por lei de indenização caso o participante fosse prejudicado. Em 20 de
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A técnica conferência no ensino e aprendizagem da escrita consiste em discutir a produção textual com cada
aprendiz à medida que ele escreve, e tratar suas necessidades individuais de aprendizagem fornecendo-lhes
instrução personalizada.
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maio de 2014, os sujeitos leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(anexo), e a pesquisa de campo teve início. Os procedimentos estão descritos a seguir.
Como o número de estudantes na turma é impar, dezenove ao todo, através de sorteio
foi decidido primeiro qual o grupo ficaria com uma quantidade maior de integrantes e em
seguida foi decidido, também através de sorteio, quais estudantes participariam do grupo 1 e
quais estudantes participariam do grupo 2 (PROPER).
Nesse mesmo dia, 20/05, na sala de aula, com os dois grupos juntos, o primeiro tema
redacional foi apresentado e em seguida foi aplicada a técnica denominada agrupamento50
com o objetivo de ativar e ampliar o vocabulário adquirido sobre situações em restaurantes e
fazer um levantamento de palavras que provavelmente seriam utilizadas na produção do texto
proposto. Assim, foi traçada, na lousa da sala de aula, uma rede de palavras (apêndice c), cujo
ponto de partida foi a expressão “At the restaurant”, e que no final continha 90 itens lexicais
pertinentes ao tema. Finalizada a aplicação dessa técnica foi realizada uma sessão da
estratégia denominada leitura objetivando a escrita, com a utilização de um texto intitulado
“A Restaurant Review” (anexo c), que oportunizou a familiarização dos estudantes com o
gênero textual a ser produzido, permitindo a compreensão dos objetivos de se produzir textos
desse gênero, e contribuindo para promover a atenção para o público alvo, durante o processo
da escrita. Em seguida, a primeira proposta de produção textual foi apresentada e explicada
em sala de aula para cada grupo separadamente. Os estudantes dos dois grupos foram
orientados a redigir uma avaliação de um restaurante51.
Os procedimentos seguidos com o grupo 1 para a produção do primeiro texto proposto
foram os seguintes:
a) Foram disponibilizados 30 minutos da aula para a prática da técnica escrita livre;
b) Em seguida, nesse mesmo dia, 20/05, foi disponibilizada 1 hora para a elaboração
do primeiro rascunho em sala de aula. Durante este intervalo de tempo, os sujeitos
do grupo 1 interagiram e colaboraram uns com os outros e receberam orientações
por parte da docente;
c) Como atividade extraclasse, os sujeitos foram orientados a digitar e arquivar o
primeiro rascunho em documento do editor de textos Word e enviá-lo para o e-mail
da docente;
d) O primeiro rascunho produzido por cada sujeito foi lido pela docente; comentários e
sugestões sobre a organização do texto e sobre a utilização de mecanismos coesivos
50
51

Clustering.
A restaurant review.
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foram inseridos através da utilização da ferramenta ―revisão‖ do Word; e uma cópia
foi impressa para ser utilizada durante a próxima sessão de orientação presencial;
e) No dia 27/05, com os integrantes dos dois grupos reunidos, foi proferida uma
palestra interativa sobre coesão textual, sendo que a ênfase residiu nos mecanismos
coesivos cujas dificuldades de utilização foram evidenciadas nos textos produzidos;
f) Durante a orientação ao grupo 1, que aconteceu na sala de aula nesse mesmo dia,
(27/05) e teve duração de 1 hora, a cópia impressa de cada texto com os
comentários e sugestões foi entregue aos seus respectivos autores, cada um recebeu
atenção individualizada e obtiveram explicações sobre os referidos comentários,
sugestões e dúvidas apresentadas enquanto reescreviam o texto (segundo rascunho
ou revisão), visando ao aprimoramento da organização do texto a fim de conferirlhe coesão através da utilização de mecanismos coesivos apropriados;
g) Como atividade extraclasse, os sujeitos foram orientados a salvar o texto em outro
documento do Word e enviá-lo para o e-mail da docente;
h) Os segundos rascunhos foram lidos pela docente, que, utilizando a ferramenta
―revisão‖ do Word, inseriu comentários com sugestões de ajustes estruturais e de
ajustes relativos aos aspectos semânticos e morfossintáticos. Em seguida, utilizando
novamente o critério da maior freqüência, foram listados os tópicos semânticos e
morfossintáticos cujas dificuldades de utilização foram reveladas nos textos
produzidos, a fim de tratá-las anonimamente durante as aulas presenciais. Os
segundos rascunhos foram impressos para serem utilizados durante a sessão
seguinte de orientação presencial;
i) Como as principais dificuldades comuns a todos os sujeitos, evidenciadas pelos
textos produzidos, foram palavras de sequência e construção de frases e de
parágrafos, na aula seguinte, em 03/06, com os integrantes dos dois grupos
reunidos, foram realizadas explicações sobre estruturas frasais em língua inglesa e
sobre a utilização de palavras de sequência, ficando as aulas sobre a construção de
parágrafos agendada para os próximos encontros;
j) Durante a sessão de orientação, que aconteceu na sala de aula nesse mesmo dia,
03/06, e que teve duração de 1 hora, a cópia impressa de cada texto com os
comentários e sugestões de ajustes estruturais e de ajustes relativos aos aspectos
semânticos e morfossintáticos foi entregue aos respectivos autores e cada um
recebeu atenção individualizada, inclusive explicações sobre os referidos
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comentários e sugestões, além de esclarecimentos de outras dúvidas apresentadas
enquanto produziam a versão final do texto;
l) Como tarefa extraclasse os sujeitos foram orientados a fazer a edição final,
contemplando os ajustes recomendados, salvar o texto em um novo documento e
enviá-lo para o e-mail da docente.
Quanto aos procedimentos seguidos com o grupo 2 para a produção do primeiro texto,
foram os seguintes:
a) Foram disponibilizados 30 minutos para a prática da técnica escrita livre e para
responder as perguntas orientadoras;
b) No dia 26 de maio, no horário combinado (21h), os sujeitos se conectaram ao
Facebook, através do qual receberam orientações quanto aos aspectos semânticos e
morfossintáticos sobre as respostas das perguntas orientadoras postadas no mural do
Facebook group.

As respostas que não careceram de correção foram apenas

curtidas pela docente. As demais foram comentadas e/ou corrigidas. Durante o
período da orientação os sujeitos interagiram e colaboraram uns com os outros
através do mural e da caixa de entrada;
c) Tarefa extraclasse - Quando todas as respostas às perguntas orientadoras já tinham
sido curtidas, corrigidas ou comentadas, os sujeitos foram orientados a abrir um
documento do Word, colar as respostas já reformuladas, organizar o primeiro
rascunho inserindo as ideias geradas durante a sessão de escrita livre, e postá-lo na
caixa de entrada no perfil da docente para as primeiras considerações;
d) O primeiro rascunho produzido por cada sujeito foi lido pela docente, comentários e
sugestões sobre a organização do texto e sobre a utilização de mecanismos coesivos
foram inseridos através da utilização da ferramenta ―revisão‖ do Word, e cada texto
foi postado na caixa de entrada no perfil de seu respectivo autor;
e) No dia seguinte, 27/05, com os integrantes dos dois grupos reunidos, foi proferida
uma palestra interativa sobre coesão textual, sendo que a ênfase residiu nos
mecanismos coesivos cujas dificuldades de utilização foram evidenciadas nos textos
produzidos;
f) No dia 02/06, no horário combinado (21h), os sujeitos se conectaram ao Facebook,
para interagir, colaborar, receber orientação por parte da docente, esclarecer suas
dúvidas e reescrever o texto (revisão ou produção do segundo rascunho), visando ao
aprimoramento da organização do texto a fim de conferir-lhe coesão através da
utilização de mecanismos coesivos apropriados;
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g) Como atividade extraclasse os sujeitos foram orientados a salvar o texto em um
novo documento do Word e enviá-lo para a caixa de entrada no perfil da docente;
h) Os segundos rascunhos foram lidos pela docente, que, utilizando a ferramenta
―revisão‖ do Word, inseriu comentários com sugestões de ajustes estruturais e de
ajustes relativos aos aspectos semânticos e morfossintáticos. Em seguida, utilizando
o critério da maior frequência, foram listados os tópicos semânticos e
morfossintáticos cujas dificuldades de utilização foram reveladas nos textos
produzidos a fim de tratá-las anonimamente durante as aulas presenciais. Os
segundos rascunhos foram postados na caixa de entrada no perfil de seus
respectivos autores;
i) Como as principais dificuldades comuns a todos os sujeitos, evidenciadas pelos
textos produzidos, foram palavras de sequência e construção de frases e de
parágrafos, no dia seguinte, 03/06, com os integrantes dos dois grupos reunidos,
foram realizadas explicações sobre estruturas de frases em língua inglesa e sobre a
utilização de palavras de sequência, ficando as aulas sobre a construção de
parágrafos agendada para os próximos encontros.
j) No dia 05/06, no horário combinado (21h), os sujeitos se conectaram ao Facebook,
para interagir, colaborar, receber orientação por parte da docente, esclarecer suas
dúvidas e produzir a versão final do texto;
l) Como tarefa extraclasse, os sujeitos foram orientados a fazer a edição final
contemplando os ajustes recomendados, salvar o novo texto em outro documento e
postá-lo na caixa de entrada no perfil da docente.
No dia 09 de junho, com os integrantes dos dois grupos reunidos na sala de aula, foi
apresentado o segundo tema redacional: ―Música‖. Como primeira atividade, foi empregada
uma técnica conhecida como escuta objetivando a escrita52 através do áudio-texto do
compositor Andy Pierce falando sobre como ele utiliza música em trilhas sonoras de filmes e
programas de televisão (anexo d), e sobre o efeito que cada tipo de música pode causar nas
pessoas. O texto é muito interessante porque, além de incluir um vocabulário rico de termos
que nomeiam emoções provocadas pela música, instrumentos musicais, profissionais e
ambientes ligados à música, traz, ainda, trechos de composições em diversos gêneros
musicais. Após a escuta, esses termos foram listados na lousa da sala de aula, e outros termos
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Listening for writing.
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pertinentes ao tema iam sendo acrescentados à medida que perguntas para a prática da
referida técnica iam sendo feitas.
No dia seguinte, 10/06, a segunda proposta de produção textual foi apresentada e
explicada em sala de aula para cada grupo separadamente. Os estudantes dos dois grupos
foram orientados a redigir um parágrafo sobre a presença da música na vida deles.
a) No dia 10/06 foram disponibilizados 30 minutos em sala de aula para a prática da
técnica escrita livre;
b) Em seguida, nesse mesmo dia, 10/06, foi disponibilizada 1 hora para a elaboração
do primeiro rascunho em sala de aula. Durante este intervalo de tempo os sujeitos
do grupo 1 interagiram e colaboraram uns com os outros e receberam orientações
por parte da docente;
c) Como atividade extraclasse, os sujeitos foram orientados a digitar e arquivar o
primeiro rascunho em documento do editor de textos Word e enviá-lo para o e-mail
da docente;
d) Após a leitura do primeiro rascunho pela docente, comentários e sugestões sobre a
utilização de mecanismos coesivos, considerações sobre a organização dos
parágrafos, sobre a construção do tópico frasal, das sentenças de apoio e da sentença
de conclusão foram inseridos através da utilização da ferramenta ―revisão‖ do Word,
e uma cópia foi impressa para ser utilizada durante a sessão de orientação
presencial;
e) Na aula seguinte, 16/06, com os integrantes dos dois grupos reunidos, foi ministrada
uma aula sobre a estrutura e construção de parágrafos, destacando a construção do
tópico frasal, das sentenças de apoio e da sentença de conclusão;
f) Durante a orientação ao grupo 1, que aconteceu na sala de aula no dia 16/06, e que
teve a duração de 1 hora, a cópia impressa de cada texto com os comentários e
sugestões foi entregue aos seus respectivos autores e cada um recebeu atenção
individualizada para reescrever o texto (segundo rascunho ou revisão), visando a
uma melhor estruturação do parágrafo, ao aprimoramento da organização do texto, a
fim de conferir-lhe coesão através da utilização de mecanismos coesivos
apropriados. Todos os sujeitos cujos textos evidenciaram esta necessidade
receberam orientação adicional sobre como elaborar um título e sobre como
relacionar a sentença de conclusão ao seu tópico frasal por ter sido essa uma das
principais dificuldades evidenciadas nos parágrafos produzidos;
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g) Como atividade extraclasse os sujeitos foram orientados a salvar o texto em um
novo documento do Word e enviá-lo para o e-mail da docente;
h) Os segundos rascunhos foram lidos pela docente, que, utilizando a ferramenta
―revisão‖ do Word, inseriu comentários com sugestões de ajustes estruturais e de
ajustes relativos aos aspectos semânticos e morfossintáticos. Em seguida, utilizando
o critério da maior frequência, foram listados os tópicos semânticos e
morfossintáticos cujas dificuldades de utilização foram reveladas nos textos
produzidos a fim de tratá-las anonimamente durante as aulas presenciais. Os
segundos rascunhos foram impressos para serem utilizados durante a sessão
seguinte de orientação presencial;
i) Como as principais dificuldades comuns a todos os sujeitos, evidenciadas pelos
textos produzidos foram a utilização de conjunções causais e das conjunções and e
or indicando inclusão, a utilização do tempo verbal apropriado para descrever ações
passadas que têm influência no momento presente e a repetição de palavras, na aula
seguinte, no dia 30/06, com os integrantes dos dois grupos reunidos, foram
realizadas explicações sobre esses assuntos;
j) Durante a sessão de orientação que aconteceu na sala de aula no dia 30/06, e teve a
duração de 1 hora, a cópia impressa de cada texto com os comentários e sugestões
de ajustes estruturais e de ajustes relativos aos aspectos semânticos e
morfossintáticos foi entregue aos respectivos autores e cada um recebeu atenção
individualizada, inclusive explicações sobre os referidos comentários e sugestões,
além de esclarecimentos de outras dúvidas apresentadas enquanto produziam a
versão final do texto;
l) Como tarefa extraclasse, os sujeitos foram orientados a fazer a edição final
contemplando os ajustes recomendados, salvar o texto em um novo documento e
enviá-lo para o e-mail da docente.
Quanto aos procedimentos seguidos com o grupo 2 para a produção do segundo texto,
foram os seguintes:
a) No dia 10/06 foram disponibilizados 30 minutos em sala de aula para a prática da
técnica escrita livre e para responder as perguntas orientadoras;
b) Em seguida, nesse mesmo dia, 10/06, no horário combinado (21h), os sujeitos se
conectaram ao Facebook, através do qual receberam orientações quanto aos
aspectos semânticos e morfossintáticos das respostas para as perguntas orientadoras
postadas no mural do Facebook group. As respostas que não careceram de correção
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foram apenas curtidas pela docente. As demais foram comentadas e/ou corrigidas.
Durante o período da orientação os sujeitos interagiram e colaboraram uns com os
outros através do mural e da caixa de entrada;
c) Tarefa extraclasse - Quando todas as respostas às perguntas orientadoras já tinham
sido curtidas, corrigidas ou comentadas, os sujeitos foram orientados a abrir um
documento do Word, colar as respostas já reformuladas, organizar o primeiro
rascunho inserindo as ideias geradas durante a sessão de escrita livre e postá-lo na
caixa de entrada no perfil da docente para as primeiras considerações;
d) Após a leitura do primeiro rascunho pela docente, comentários e sugestões sobre a
utilização de mecanismos coesivos, considerações sobre a organização dos
parágrafos, sobre a construção do tópico frasal, das sentenças de apoio e da
sentença de conclusão foram inseridos através da utilização da ferramenta ―revisão‖
do Word. Cada texto foi postado na caixa de entrada no perfil de seu respectivo
autor.
e) Na aula seguinte, 16/06, com os integrantes dos dois grupos reunidos, foi ministrada
uma aula sobre a estrutura e construção de parágrafos, destacando a construção do
tópico frasal, das sentenças de apoio e da sentença de conclusão;
f) No dia 16/06, no horário combinado (21h), os sujeitos se conectaram ao Facebook,
para interagir, colaborar, receber orientação por parte da docente enquanto
reescreviam o texto (segundo rascunho ou revisão) visando a uma melhor
estruturação do parágrafo, ao aprimoramento da organização do texto, a fim de
conferir-lhe coesão através da utilização de mecanismos coesivos apropriados.
Todos os sujeitos cujos textos evidenciaram esta necessidade receberam orientação
adicional sobre como elaborar um título e sobre como relacionar a sentença de
conclusão ao seu tópico frasal por ter sido essa uma das principais dificuldades
evidenciadas nos parágrafos produzidos;
g) Como atividade extraclasse os sujeitos foram orientados a salvar o texto em um
novo documento do Word e postá-lo na caixa de entrada no perfil da docente;
h) Os segundos rascunhos foram lidos pela docente, que, utilizando a ferramenta
―revisão‖ do Word, inseriu comentários com sugestões de ajustes estruturais e de
ajustes relativos aos aspectos semânticos e morfossintáticos. Em seguida, utilizando
o critério da maior frequência, foram listados os tópicos semânticos e
morfossintáticos cujas dificuldades de utilização foram reveladas nos textos
produzidos a fim de tratá-las anonimamente durante as aulas presenciais. Os
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segundos rascunhos foram postados na caixa de entrada no perfil de seus
respectivos autores;
i) Como as principais dificuldades comuns a todos os sujeitos, evidenciadas pelos
textos produzidos foram a utilização de conjunções causais e das conjunções and e
or indicando inclusão, a utilização do tempo verbal apropriado para descrever ações
passadas que têm influência no momento presente e a repetição de palavras, na aula
seguinte, 30/06, com os integrantes dos dois grupos reunidos, foram realizadas
explicações sobre esses assuntos;
j) No dia 30/06, no horário combinado (21h), os sujeitos se conectaram ao Facebook,
para interagir, colaborar, receber orientação por parte da docente, esclarecer suas
dúvidas e produzir a versão final do texto;
l) Como tarefa extraclasse, os sujeitos foram orientados a fazer a edição final
contemplando os ajustes recomendados, salvar o novo texto em outro documento e
postá-lo na caixa de entrada no perfil da docente.
No dia 07 de julho, com os integrantes dos dois grupos reunidos na sala de aula, foi
apresentado o terceiro tema redacional: ―Tecnologia‖. Em seguida, foi realizada a leitura de
um texto curto intitulado “The Luddites” (anexo e) como ponto de partida para a aplicação da
técnica agrupamento, sobre os recursos tecnológicos utilizados pelos sujeitos da pesquisa, e
que teve como objetivo ativar e ampliar o vocabulário adquirido sobre recursos tecnológicos
da contemporaneidade e fazer um levantamento de palavras que provavelmente seriam
utilizadas na produção do texto proposto. Assim, foi traçada, na lousa da sala de aula, uma
rede de palavras (apêndice c) cujo ponto de partida foi a palavra “Gadgets”. Finalizada a
aplicação dessa técnica, a primeira proposta de produção textual foi apresentada e explicada
em sala de aula para cada grupo separadamente. Os sujeitos dos dois grupos foram orientados
a redigir um texto sobre um aparato tecnológico possuído por eles e do qual cada um sente
que não pode prescindir.
Os procedimentos seguidos com o grupo 1, para a produção do terceiro texto foram os
seguintes:
a) No dia 07/07 foram disponibilizados 30 minutos em sala de aula para a prática da
técnica escrita livre;
b) Em seguida, nesse mesmo dia, 07/07, foi disponibilizada 1 hora para a elaboração
do primeiro rascunho em sala de aula. Durante este intervalo de tempo, os sujeitos
do grupo 1 interagiram e colaboraram uns com os outros e receberam orientações
por parte da docente;
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c) Como atividade extraclasse os sujeitos foram orientados a digitar e arquivar o
primeiro rascunho em documento do editor de textos Word e enviá-lo para a
docente através de e-mail;
d) O primeiro rascunho produzido por cada sujeito foi lido pela docente. Além de
comentários e sugestões sobre a utilização de mecanismos coesivos, considerações
sobre a organização dos parágrafos, sobre a construção do tópico frasal, das
sentenças de apoio e da sentença de conclusão foram inseridos através da utilização
da ferramenta ―revisão‖ do Word e uma cópia foi impressa para ser utilizada
durante a sessão de orientação presencial;
e) Na aula seguinte, no dia 08/07, com os integrantes dos dois grupos reunidos, foi
ministrada uma aula de revisão expositiva participada sobre a construção de tópicos
frasais e sobre a construção de sentenças conclusivas;
f) Durante a orientação ao grupo 1, que aconteceu na sala de aula no dia 08/07, e que
teve duração de 1 hora, a cópia impressa de cada texto com os comentários e
sugestões foi entregue aos seus respectivos autores e cada um recebeu atenção
individualizada para a produção do segundo rascunho e explicações sobre os
referidos comentários, sugestões e dúvidas apresentadas. A produção do segundo
rascunho ou revisão teve como objetivo o aprimoramento da organização e da
coesão do texto através da utilização de mecanismos coesivos apropriados, e
visando estabelecer e ou aprimorar a conexão entre o tópico frasal e a sentença
conclusiva;
g) Como atividade extraclasse os sujeitos foram orientados a digitar o segundo
rascunho, salvar o novo texto em outro documento do Word e enviá-lo para o email da docente;
h) Os segundos rascunhos foram lidos pela docente, que, utilizando a ferramenta
―revisão‖ do Word, inseriu comentários com sugestões de ajustes estruturais e de
ajustes relativos aos aspectos semânticos e morfossintáticos. Em seguida, utilizando
o critério da maior frequência, foram listados os tópicos semânticos e
morfossintáticos cujas dificuldades de utilização foram reveladas nos textos
produzidos a fim de tratá-las anonimamente durante as aulas presenciais. Os
segundos rascunhos foram impressos para serem utilizados durante a sessão
seguinte de orientação presencial;
i) Como as principais dificuldades comuns a todos os sujeitos evidenciadas pelos
textos produzidos foram as orações com pseudo-sujeito e a repetição de
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determinados substantivos, na aula seguinte, 21/07, com os integrantes dos dois
grupos reunidos, foi realizada uma aula expositiva participada sobre orações com
pseudo sujeitos e sobre o emprego de pronomes;
j) Durante a sessão de orientação que aconteceu na sala de aula no dia 22/07, e que
teve duração de 1 hora, a cópia impressa de cada texto com os comentários e
sugestões de ajustes estruturais e de ajustes relativos aos aspectos semânticos e
morfossintáticos foi entregue aos respectivos autores e cada um recebeu atenção
individualizada para a produção da versão final do texto;
l) Como tarefa extraclasse, os sujeitos foram orientados a fazer a edição final
contemplando os ajustes recomendados, salvar o novo texto em outro documento e
enviá-lo para a docente via e-mail.
Quanto aos procedimentos seguidos com o grupo 2, para a produção do terceiro texto,
foram os seguintes:
a) No dia 07/07, foram disponibilizados 30 minutos em sala de aula para a prática da
escrita livre e para responder as perguntas orientadoras;
b) Em seguida, nesse mesmo dia, 07/07, no horário combinado (21h), os sujeitos se
conectaram ao Facebook através do qual receberam orientações quanto aos aspectos
semânticos e morfossintáticos das respostas para as perguntas orientadoras postadas
no mural Facebook group. As respostas que não careceram de correção foram
apenas curtidas pela docente; as demais foram comentadas e/ou corrigidas. Durante
o período da orientação, os sujeitos interagiram e colaboraram uns com os outros
através do mural e da caixa de entrada;
c) Tarefa extraclasse - Quando todas as respostas às perguntas orientadoras já tinham
sido curtidas, corrigidas e/ou comentadas, os sujeitos foram orientados a abrir um
documento do Word, colar as respostas já reformuladas, organizar o primeiro
rascunho inserindo as ideias geradas durante a sessão de escrita livre, e postá-lo na
caixa de entrada da docente para as primeiras considerações;
d) O primeiro rascunho produzido por cada sujeito foi lido pela docente. Além de
comentários e sugestões sobre o emprego de mecanismos coesivos, foram feitos
também registros sobre a organização dos parágrafos, da construção do tópico
frasal, das sentenças de apoio e de conclusão. Os comentários foram feitos através
da utilização da ferramenta ―revisão‖ do Word e cada texto foi postado na caixa de
entrada no perfil de seu respectivo autor;

61

e) Na aula seguinte, no dia 08/07, com os integrantes dos dois grupos reunidos, foi
ministrada uma aula de revisão expositiva participada sobre a construção de tópicos
frasais e sobre a construção de sentenças conclusivas;
f) Nesse mesmo dia, 08/07, no horário combinado (21h), os sujeitos se conectaram ao
Facebook para interagir, colaborar, receber orientação por parte da docente,
esclarecer suas dúvidas e produzir o segundo rascunho, visando aprimorar a
organização e a coesão do texto através da utilização de mecanismos coesivos
apropriados, bem como estabelecer e ou aprimorar a conexão entre o tópico frasal e
a sentença conclusiva;
g) Como atividade extraclasse os sujeitos foram orientados a salvar o texto em um
novo documento do Word e postá-lo na caixa de entrada no perfil da docente;
h) O segundo rascunho foi lido pela docente, que, utilizando a ferramenta ―revisão‖ do
Word, inseriu comentários com sugestões de ajustes estruturais e de ajustes relativos
aos aspectos semânticos e morfossintáticos. Em seguida, utilizando o critério da
maior frequência, foram listados os tópicos semânticos e morfossintáticos cujas
dificuldades de utilização foram reveladas nos textos produzidos, a fim de tratá-las
anonimamente durante as aulas presenciais. O segundo rascunho foi postado na
caixa de entrada no perfil de seus respectivos autores;
i) Como as principais dificuldades, comuns a todos os sujeitos, evidenciadas pelos
textos produzidos, foram as orações com pseudo-sujeitos e a repetição de
determinados substantivos, a aula seguinte, com os integrantes dos dois grupos
reunidos, foi realizada de forma expositiva e participada sobre a construção de
orações com pseudo- sujeito e o emprego de pronomes;
j) No dia 22/07, no horário combinado (21h), os sujeitos se conectaram ao Facebook
para interagir, colaborar, receber orientação por parte da docente, esclarecer suas
dúvidas e produzir a versão final do texto;
l) Como tarefa extraclasse, os sujeitos foram orientados a fazer a edição final do texto
efetuando os ajustes recomendados, salvá-lo em um novo documento e postá-lo na
caixa de entrada no perfil da docente.
No dia 28 de julho, com os integrantes dos dois grupos reunidos na sala de aula, foi
apresentado o quarto tema redacional: “Internet”. Em seguida, foi aplicada a técnica
agrupamento, focalizando os recursos disponíveis na Internet, utilizados no dia a dia pelos
sujeitos da pesquisa. O objetivo da aplicação dessa técnica foi ativar e ampliar o vocabulário
adquirido sobre o tema e fazer um levantamento de palavras que provavelmente seriam

62

utilizadas na produção do texto proposto. Assim, foi traçada, na lousa da sala de aula, uma
rede de palavras, (apêndice c) cujo ponto de partida foi a expressão “Internet Resources”.
Finalizada a aplicação dessa técnica, com os integrantes dos dois grupos reunidos, foi
realizada uma sessão da estratégia denominada leitura objetivando a escrita, que oportunizou
a familiarização dos sujeitos com a estrutura do gênero textual a ser produzido, o ensaio. O
texto lido intitula-se “The advantages and disadvantages of the Internet” (anexo f). Em
seguida, a quarta proposta de produção textual foi apresentada e explicada em sala de aula
para cada grupo separadamente. Os sujeitos dos dois grupos foram orientados a redigir um
ensaio sobre a sua utilização da Internet.
Os procedimentos seguidos com o grupo 1, para a produção do quarto texto foram os
seguintes:
a) No dia 28/07 foram disponibilizados 30 minutos para a prática da técnica escrita
livre;
b) Em seguida, nesse mesmo dia, foi disponibilizada 1 hora para a elaboração do
primeiro rascunho em sala de aula. Durante este intervalo de tempo, os sujeitos
interagiram e colaboraram uns com os outros e receberam orientações por parte da
docente;
c) Como atividade extraclasse, os sujeitos foram orientados digitar e arquivar o
primeiro rascunho em documento do editor de textos Word e enviá-lo para o e-mail
da docente;
d) O primeiro rascunho produzido por cada sujeito foi lido pela docente, e, além de
comentários e sugestões sobre a utilização de mecanismos coesivos, considerações
sobre a organização do ensaio, sobre a construção do parágrafo de introdução, dos
parágrafos de desenvolvimento e do parágrafo conclusivo foram inseridos através
da utilização da ferramenta “revisão” do Word. Uma cópia foi impressa para ser
utilizada durante a próxima sessão de orientação presencial;
e) No dia 04 de agosto, durante a orientação ao grupo 1, que aconteceu na sala de aula
com duração de uma hora, a cópia impressa de cada texto com os comentários e
sugestões foi entregue aos seus respectivos autores. Os sujeitos interagiram e
colaboraram uns com os outros e receberam atenção individualizada por parte da
docente para reescrever o texto (revisão ou produção do segundo rascunho),
visando estabelecer e ou aprimorar a conexão entre os parágrafos e entre as partes
estruturais do texto;
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f) Como atividade extraclasse os sujeitos foram orientados a salvar o texto em um
novo documento do Word e enviá-lo para o e-mail da docente;
g) Os segundos rascunhos foram lidos pela docente, que utilizando a ferramenta
―revisão‖ do Word, inseriu comentários com sugestões de ajustes estruturais e
relativos aos aspectos semânticos e morfossintáticos. Em seguida, utilizando o
critério

da maior

frequência,

foram listados os tópicos

semânticos e

morfossintáticos cujas dificuldades de utilização foram reveladas nos textos
produzidos a fim de tratá-las anonimamente durante as aulas presenciais. O
segundo rascunhos foi impresso para ser utilizado durante a sessão de orientação
presencial seguinte;
h) Como as principais dificuldades comuns a todos os sujeitos, evidenciadas pelos
textos produzidos foram o caso gentivo com ’s e o uso do gerund como sujeito e
após preposição, na aula seguinte (11/08), com os integrantes dos dois grupos
reunidos, foram realizadas explicações sobre esses tópicos;
i) Em seguida, no mesmo dia, durante a sessão de orientação que aconteceu na sala de
aula e teve duração de 1 hora, a cópia impressa de cada texto com os comentários e
sugestões de ajustes estruturais e de ajustes relativos aos aspectos semânticos e
morfossintáticos foi entregue aos respectivos autores e cada um recebeu atenção
individualizada para produzir a versão final do texto;
j) Como tarefa extraclasse, os sujeitos foram orientados a fazer a edição final
contemplando os ajustes recomendados, salvar o texto em um novo documento e
enviá-lo para o e-mail da docente.
Os procedimentos seguidos com o grupo 2, para a produção do quarto texto foram os
seguintes:
a) No dia 28/07, foram disponibilizados 30 minutos para a prática da escrita livre e
para que fossem respondidas as perguntas orientadoras;
b) Nesse mesmo dia, no horário combinado (21h), os sujeitos se conectaram ao
Facebook, através do qual receberam orientações quanto às dificuldades relativas
aos aspectos semânticos e morfossintáticos, evidenciadas nas respostas dadas às
perguntas orientadoras, postadas no mural do Facebook group. As respostas que
não careceram de correção foram apenas curtidas pela docente. As demais foram
comentadas e/ou corrigidas. Durante o período da orientação, os sujeitos
interagiram e colaboraram uns com os outros através do mural e da caixa de
entrada;
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c) Tarefa extraclasse - Quando todas as respostas às perguntas orientadoras já tinham
sido curtidas, corrigidas ou comentadas, os sujeitos foram orientados a abrir um
documento do Word, colar as respostas já reformuladas, inserir as ideias geradas
durante a sessão de escrita livre, organizar o primeiro rascunho e postá-lo na caixa
de entrada no perfil da docente para as primeiras considerações;
d) O primeiro rascunho produzido por cada sujeito foi lido pela docente, além de
comentários sobre o emprego de mecanismos coesivos, outras considerações sobre
organização do ensaio, e de sua estrutura foram inseridas através da utilização da
ferramenta ―revisão‖ do Word e cada texto foi postado na caixa de entrada no perfil
de seu respectivo autor;
e) No dia 08/08, no horário combinado (21h), os sujeitos se conectaram ao Facebook,
onde interagiram e colaboraram uns com os outros e receberam atenção
individualizada por parte da docente para reescreverem o texto (revisão ou
produção do segundo rascunho), visando ao aprimoramento da organização e da
coesão do ensaio através da utilização de mecanismos coesivos apropriados, e
visando estabelecer e ou aprimorar a conexão entre os parágrafos e entre a
introdução e a conclusão;
f) Como atividade extraclasse, os sujeitos foram orientados a salvar o texto em um
novo documento do Word e postá-lo na caixa de entrada no perfil da docente;
g) Os segundos rascunhos foram lidos pela docente, que, utilizando a ferramenta
―revisão‖ do Word, inseriu comentários com sugestões de ajustes estruturais e de
ajustes relativos aos aspectos semânticos e morfossintáticos. Em seguida, utilizando
o critério da maior frequência, foram listados os tópicos semânticos e
morfossintáticos cujas dificuldades de utilização foram reveladas nos textos
produzidos a fim de tratá-las anonimamente durante as aulas presenciais. Os
segundos rascunhos foram postados na caixa de entrada no perfil de seus
respectivos autores.
h) Como as principais dificuldades comuns a todos os sujeitos evidenciadas pelos
textos produzidos foram o caso gentivo com ’s e o uso do gerund como sujeito e
após preposição, na aula seguinte (11/08), com os integrantes dos dois grupos
reunidos, foi realizada uma aula expositiva participada sobre esses tópicos;
i) No dia 11/08, no horário combinado (21h), os sujeitos se conectaram ao Facebook,
para interagir, colaborar, esclarecer suas dúvidas, receber orientação por parte da
docente e produzir a versão final do texto.
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j) Como tarefa extraclasse, os sujeitos foram orientados a fazer a edição final
contemplando os ajustes recomendados, salvar o novo texto em outro documento e
postá-lo na caixa de entrada no perfil da docente.
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

6.1 PRIMEIRO TEXTO PRODUZIDO: AVALIAÇÃO DE UM RESTAURANTE
6.1.1 Quanto à estrutura: título, introdução, desenvolvimento e conclusão
No primeiro texto produzido, uma avaliação de um restaurante, as instruções contidas
nas propostas de produção textual foram seguidas pela maioria dos sujeitos do grupo 1 e por
todos os sujeitos do grupo 2 (PROPER). Todos os textos produzidos são narrativas pessoais e
apresentam um claro começo, meio e fim.
No grupo 1, 4 dos 9 sujeitos criaram um título para o texto que eles produziram e 5
sujeitos se limitaram a repetir o mesmo título do texto utilizado para proporcionar a
familiarização com o gênero textual a ser produzido, “A Restaurant Review” (anexo c),
doravante referido como texto-modelo.
No grupo 2, 6 dos 10 sujeitos repetiram o mesmo título do texto-modelo, 2 atribuíram
um título aos textos que produziram e 2 não utilizaram títulos em seus textos.
Os títulos criados pelos sujeitos dos dois grupos, embora tenham estabelecido vínculos
com algumas informações textuais, estando, pois, em conformidade com os fatos e ideias,
careceram de expressividade, e por serem genéricos e superficiais não estabeleceram uma
conexão clara com o conteúdo do texto. Além disso, esses títulos não consistem em sínteses
dos textos aos quais se referiram, não contribuindo, portanto, para a orientação do leitor.

Quadro 1: Títulos do primeiro texto produzido

Grupo 1
“Paulo’s restaurant” (Sujeito 7)
“One night in a pizzeria” (Sujeito 8)

Grupo 2
“The Restaurant”. (Sujeito 1)
“One night in flamboyant restaurant”
(Sujeito 7)

A introdução, em 3 dos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, foi fortemente
inspirada no texto-modelo, sendo iniciada com uma expressão adverbial de tempo com o
termo “last”, seguida por uma sentença na voz ativa.
Nos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, percebe-se, também, a utilização do
texto-modelo como base para a escrita da introdução, uma vez que em 3 dos 10 textos
produzidos, a introdução começa com uma expressão adverbial de tempo iniciada por “last”,
seguida por uma sentença na voz ativa.
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Quadro 2: Introdução do primeiro texto produzido

Grupo 1
Grupo 2
“Last weekend I went to a pizzeria with “Last week, I went to Subway sandwiches,
my family.‖ ( Sujeito1)
a natural cheesesteak restaurant.”
(Sujeito 2)
“Last month my parents and I tried “Last week my cousins, my friends and I
Umbaúba Restaurant, [...]” (Sujeito3)
went to the pizzeria Requinte in Pojuca.”
(Sujeito 8)
“Last Saturday my family and I went to “Last week I went to Dominique, a
Paulo’s restaurant on Queiroz e Azevedo delicatessen and restaurant in downtown
Street.” ( Sujeito7)
Alagoinhas , to have lunch with a friend of
mine” (Sujeito 10)
Em 2 dos textos produzidos pelo grupo 1, para construir a introdução, os sujeitos
optaram por repetir e completar a primeira frase, que na proposta de produção textual, indica
uma das informações que devem constar do texto.
Em 4 dos 10 textos, os sujeitos do grupo 2 optaram por utilizar as respostas para a
primeira e para a segunda

pergunta orientadora, invertendo, contudo, a sequência de

apresentação. Uma vez que há inúmeras maneiras de se responder a uma pergunta iniciada por
“when”, palavra que inicia a segunda pergunta orientadora, na primeira proposta de produção
textual do grupo 2, considerei alto o número de sujeitos que, em suas narrativas, optaram por
iniciar o texto utilizando uma data completa para informar quando os fatos acontecem, o que
pode ter sido resultado do processo de interação entre os sujeitos no ambiente colaborativo
online. Considerei alto, também o número de sujeitos que optaram por inverter a sequência
das respostas para as duas primeiras perguntas orientadoras na escrita da introdução, o que
indica que eles obtiveram aproveitamento da orientação por perguntas, sem, contudo, se
prender excessivamente a ela.

Quadro 3: Introdução do primeiro texto produzido

Grupo 1
“The reasons that led me to the pizzaria
X, located in the center of Alagoinhas,
were the following: it is very common in
my city, it is popular and the prices are
reasonable.” ( Sujeito 8)

Grupo 2
“On May 17, 2014, my husband and I
went to Nova Hut, a restaurant
specialized in a great variety of foods, to
watch a soccer game on TV.” (Sujeito 6)

“The reason that led me was to the
Milano Pizzeria, which is located in the
city center of Alagoinhas, the pessoas and
the curiosity about the pizzeria and
avontade to try a different mass.” (Sujeito
9)

“On April 23, my father, my aunt, some
cousins and I went to Restaurant and
Pizzaria Milano, located at 225,
Conselheiro Franco Street, to celebrate
my sister’s birthday.” (Sujeito 9)
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Em apenas 1 dos 10 textos produzidos, o sujeito optou por utilizar as resposta para a
primeira e para a segunda pergunta orientadora na mesma sequência em que as perguntas
aparecem na proposta de produção textual: “My husband, my daughter and I went to
Flamboyants restaurant last weekend because it is the only one in town.” (Sujeito 7, grupo 2).
Em 4 dos textos produzidos pelo grupo 1, a introdução não se baseou no texto-modelo, nem nas instruções da proposta de produção textual: “I was invited by my father to
have lunch at Antonio’s restaurant [...]” ( Sujeito 5, grupo1); “A week ago my family and I
decided to eat something different from what we were used to, but without spending too
much.” (Sujeito 6, grupo 1); “My boyfriend and I went to a Japanese restaurant
called Yakisoba, in Salvador.” Sujeito 4, grupo 1); ―I was visiting the city of Salvador when I
had lunch at a self service restaurant.” ( Sujeito 2, grupo 1).
A utilização de detalhes descritivos, recurso muito comum em introduções de
narrativas, é explorado por 6 dos 9 sujeitos do grupo 1.
Detalhes descritivos são utilizados por todos os sujeitos do grupo 2, só que de forma
muito mais elaborada e efetiva do que os sujeitos do grupo1, já que detalhes sensoriais da
visão, cheiro, tato e audição, presentes nos textos do grupo 2, contribuíram para dar vida às
histórias e para aumentar o interesse do leitor:

Quadro 4: Detalhes descritivos na introdução do primeiro texto produzido

Grupo 1
Grupo 2
“The ambience was nice and cool.” “The restaurant is large and organized
(Sujeito 3)
with a lot of tables. In addition it has a
playground for people who have
children.” (Sujeito 4)
“The ambiance was very calm, fragrant “As soon as I arrived at the restaurant I
and well adorned.” ( Sujeito 2)
realized that it was well-organized, airconditioned
and
well-illuminated.”
(Sujeito 3)
“The ambiance is very nice with “My first impression about the place was
background music.” (Sujeito 1)
the best. It was clean and well-organized.
Once you go into, you are taken by a
delicious smell of food. There, we can find
several dishes, self-served by their weight,
and a lot of kinds of fast food.” (Sujeito
10)

Assim, em todas as situações descritas, relativas ao grupo 1 e ao grupo 2, considerei
que a introdução, em cada um dos textos, conseguiu cumprir o papel de apresentar a situação
inicial e localizar a ação, informando onde e quando os fatos acontecem, e que a provisão de
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um texto-modelo contribuiu para a familiarização com o gênero textual a ser produzido, para
a prática da estratégia denominada imitação53, que poderá ser utilizada na produção de textos
de outros gêneros, e para o êxito na escrita do texto proposto.
O desenvolvimento em 8 dos 9 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1 atendeu ao
que foi proposto, suprindo as informações solicitadas, indicando-as, em muitos casos, na
mesma sequência em que foram listadas na proposta de produção textual.
O desenvolvimento, em todos os 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, foi
formado, basicamente, pelas respostas dadas às perguntas orientadoras, sendo apresentadas,
em 9 deles, na mesma sequência em que as perguntas aparecem na proposta de produção
textual.
Quadro 5 – Desenvolvimento do primeiro texto produzido ―Avaliação de um restaurante‖

Grupo 1
I ordered rice, beans, tomato salad,
French fries, roast beef and lemon juice.
The service was good and the waitress
served us well and quickly. The check was
very reasonable. The only observation is
about the juice that my father ordered. He
told the waitress that he would like no
sugar, but she brought a very sweet juice.
(Sujeito 3)

53

Grupo 2
It was a special occasion because we were
celebrating my sister’s undergraduation.
It is an Italian restaurant and we went
there to eat pizza, because we love it. My
first impression was that it was a good
restaurant. They serve only pizza and food
made with a lot of kinds of pasta. As to
beverages, they serve soda, beer, red and
white wine, a lot of kinds of juice and
water. We ordered a pepperoni pizza,
which was awesome. The flavor of the
pizza was terrific, and the menu was full
of good varieties. We didn’t want a side
order. For dessert they had only icecream, but we didn’t want a dessert. To
drink, we ordered a can of soda. The
waitress was funny, polite and very
patient. So, I can say we got the best
service possible. As to the check, it was
fair, considering everything we ordered.
I’d recommend that restaurant for those
who want to have a good time with their
relatives and friends. At last, I’d make
only one suggestion; they should have
more desserts options. (Sujeito 1)

A estratégia denominada imitação consiste na leitura de um texto no qual o aprendiz identificará características
(forma, estruturas gramaticais, vocabulário, recursos estilísticos, etc.) nas quais ela poderá se basear para
produzir o seu texto.
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Em 1 dos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, o desenvolvimento não atendeu
ao que foi proposto, deixando de seguir as instruções contidas na proposta de produção
textual:
When we arrived there we were treated well. The waiter was kind with us
and brought our orders. I ordered a can of a soda and some soup with
bread. Everything was going well when I looked at my dish and got shocked
because I saw a big dead cockroach there. After that I didn’t know what to
do, therefore, I stayed quiet and thanked (the waiter didn’t see). I also
couldn’t do anything so not to harm the guy. Thus, I waited until he had left
and when he turned away and I went towards the trash can and threw away
all the food.
(Sujeito 7, grupo 1).

Embora a anotação das falas das personagens no discurso direto seja um importante
recurso das narrativas, porque permite ao leitor escutar as personagens, o referido recurso foi
empregado por apenas 1 dos sujeitos do grupo 1:

Next, I came back to the table, asked for the check and then we went out of
the restaurant. When we were on our way home, we made a comment: “This
is a good place, but unfortunately, things like this still happen. It’s a pity
because the people there are nice. (Sujeito 7, grupo 1).

Os sujeitos do grupo 2 não fizeram uso do recurso de anotação das falas das
personagens no discurso direto.
Em todos os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, e pelos sujeitos do grupo 2
os acontecimentos seguem uma sequência lógica. Inspirados no texto-modelo, 5 dos 9 textos
produzidos pelos sujeitos do grupo 1, e 3 dos 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2,
apresentam um acontecimento principal onde ocorre um incidente desagradável. Os demais
textos produzidos pelos sujeitos de ambos os grupos não apresentam esse tipo de incidente, se
concentrando, portanto, mais na descrição dos pontos positivos dos restaurantes abordados.
No texto-modelo, após a apresentação do resultado do conflito, a história deixa clara
uma mensagem que nasce da reflexão do autor e que vem à tona através da declaração final,
que leva a uma conclusão que define a lição apreendida. Embora no texto modelo constasse
de uma sentença conclusiva, na qual os sujeitos poderiam ter se baseado, 4 dos textos
produzidos pelos sujeitos do grupo 1 não apresentaram uma conclusão. Em 5 dos textos
produzidos pelos sujeitos do grupo 1, observa-se uma sentença conclusiva conectada à
introdução e ao desenvolvimento.
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Dos 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, 8 contemplam uma conclusão
conectada com a introdução e com o desenvolvimento, deixando, portanto, claro o objetivo
daquele texto ter sido produzido.

Quadro 6: Conclusão no primeiro texto produzido

Grupo 1
Grupo 2
“That’s why I will go back there whenever “If you want to celebrate something or simply
meet people, Pizzaria Milano is a great place
I go to Salvador.” (Sujeito 2)
which offers a qualified service.” (Sujeito 9)
“The restaurant is very good, but it is “Thus, I want to tell people who like to
necessary to improve some aspects.” have snacks, or to have dinner at nice and
(Sujeito 7)
different places at the weekends that
Habibis can be a good choice.” (Sujeito
4)
“I like this establishment because it is “That’s why I recommend the "Subway" to my
pleasant and very funny. I can have fun friends and my family, and suggest hiring
more employees to serve the customers.”
there without spending much money.”
(Sujeito 2)
(Sujeito 8)

6.1.2 Quanto à abordagem do tema: adequação e clareza

Os textos produzidos pelos sujeitos de grupo 1 foram claros, objetivos e
apresentaram um registro linguístico formal, seguindo a norma culta da língua. Não ocorre
presença de gírias, vocabulário impreciso, ambiguidades e/ou obscuridade. Detalhes são
fornecidos para descrever o cenário bem como os alimentos, e os acontecimentos são
apresentados em ordem cronológica.
Nos textos produzidos pelos sujeitos de grupo 2 , os enredos apresentaram
acontecimentos em ordem cronológica e com relações de causa e efeito. São narrativas claras
e objetivas que apresentam um registro linguístico formal, seguem a norma culta escrita, não
sendo utilizadas gírias, vocabulário impreciso, ambiguidades e/ou obscuridades, o que torna
os textos claros e concisos. Os espaços das narrativas são ambientes realistas descritos com
riqueza de detalhes. Os alimentos também são descritos de forma clara e precisa. As histórias
são verossímeis e coerentes.
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6.1.3 Quanto à criatividade: originalidade, uso da imaginação e extrapolação do
conteúdo proposto

Em 7 dos 9 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, a história é interessante,
original, bem elaborada e em conformidade com as instruções contidas na proposta de
produção textual, mas em 2 dos 9 textos, a história consistiu em uma reprodução da situaçãoconflito da história do texto-modelo, carecendo, portanto, de originalidade. Além disso, os
sujeitos se limitaram a seguir as orientações contidas na proposta de produção textual de
forma muito direta e sintética, utilizando frases curtas e, dando preferência ao uso de períodos
compostos por coordenação:
We went there to celebrate his birthday. This restaurant is well
located, their chairs are very comfortable and the client is well served.
We ordered the yakisoba. It arrived quickly. The dishes are very well
presented, the smell of food is very good and the sauce has a strong
and sweet flavor. Considering the quality, the food is not expensive.
(Sujeito 4, grupo 1).
Quanto às produções do grupo 2, para compor o primeiro texto proposto, 2 dos
sujeitos limitaram-se a apresentar, em períodos separados, as resumidas e diretas respostas
dadas por eles às perguntas orientadoras: “The food was delicious and very tasty. I had the
lasagna with French fries and pineapple juice with mint. The food was of good quality and
very delicious! The 5 waitress was very polite.” (Sujeito, grupo 2).

There was not a particular reason. The Flamboyants is a clean and wellorganized self service restaurant. They serve several kinds of salads,
cauliflower gratin, roast beef and rice in the oven. To drink, they serve water
and soda. The food was tasty and well presented. As main dish, I ordered
pizza. To drink I had a can of soda and some water. For dessert we ordered
ice cream. As to the service it was very slow. (Sujeito 7, grupo 2).

Os demais sujeitos do grupo 2 se basearam nas respostas dadas às perguntas
orientadoras, porém, ampliou-as e acrescentou-lhes algumas das ideias geradas durante a
prática da escrita livre, conectando-as:
The food was excellent and very tasty, but there were few waiters to pay due
attention to customers, resulting in the delay of the arrival of the food at the
tables. For this reason I suggest that the restaurant could improve customer
service by hiring more servers or waiters. (Sujeito 3, grupo 2).

73

Uma das principais preocupações que eu tinha era que as perguntas orientadoras
exercessem uma influência negativa na criatividade dos sujeitos e contribuíssem para que os
integrantes do grupo 2 produzissem textos idênticos ou muito parecidos uns com os outros.
As histórias são, entretanto, interessantes, originais e bem elaboradas, e contemplaram formas
próprias de os autores narrarem os fatos, listarem elementos e descreverem o ambiente e as
situações:
Furthermore, I think that the waitress who served us was unprepared to deal
with embarrassing situations, as when I saw a cockroach under the table.
She overlooked, wrote down my order, and went to another table.” (Sujeito

4, grupo 2).
Once you go into, you are taken by a delicious smell of food. There, we can
find several dishes, self-served by their weight, and a lot of kinds of fast
food. There are delicious desserts, such as pies, sweets, mousses, ice cream,
etc., besides several kinds of beverages, such as juice, soda, coffee, wine,
and so on. On that day I tried the soufflé of palm heart, rice, chicken and
French fries. My friend tried the chicken lasagna, French fries and a
vegetable salad. I really need to say that the food was a delicacy, as always.

(Sujeito 10, grupo 2).
Apenas 2 textos do grupo 2 apresentaram uma passagem idêntica, transcrita a seguir:
“[...] there were few waiters to pay due attention to the customers, resulting in the delay of
the arrival of the food at the tables” (Sujeito 3, grupo 2; Sujeito 4, grupo 2). Esta passagem
foi construída em resposta à pergunta orientadora “What was the service like?”.
A extrapolação do conteúdo proposto é observada em apenas um dos textos
produzidos por um sujeito do grupo 1, que informa pontos de referência para facilitar a
localização do restaurante, e horários de funcionamento: “It is open every day from 11:00
a.m. to 10 p.m, including Saturdays, Sundays and holidays.” (Sujeito 6, grupo 1).

6.1.4 Quanto aos recursos lexicais: emprego do vocabulário introduzido no curso e
emprego de vocabulário apreendido autonomamente

Para o que foi proposto, esperava-se que os sujeitos utilizassem um número de
palavras entre 100 e 150. Os sujeitos do grupo 1 utilizaram um número razoável de itens
lexicais, sendo a média acima do mínimo esperado, e estando o vocabulário empregado de
acordo com o nível pré-intermediário.
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Todos os sujeitos do grupo 2 utilizaram uma quantidade de palavras acima do mínimo
esperado para o que foi proposto, estando o vocabulário utilizado de acordo com o nível
intermediário.
Utilizando a ferramenta ―Contar Palavras‖, do Word, constatou-se o número de
palavras utilizadas pelos sujeitos do grupo 1 e o número de palavras utilizadas pelos sujeitos
do grupo 2, na primeira proposta de produção textual, conforme mostra a tabela a seguir:
Tabela 1 - Número de palavras utilizadas no primeiro texto produzido

Grupo 1
93
93
95
112
131
138
186
189
225

Sujeito 2
Sujeito 3
Sujeito 1
Sujeito 9
Sujeito 4
Sujeito 8
Sujeito 7
Sujeito 6
Sujeito 5

Média

140,2

Grupo 2
116
119
140
145
163
172
203
204
248
239
Média

Sujeito 9
Sujeito 5
Sujeito 8
Sujeito 7
Sujeito 2
Sujeito 6
Sujeito 1
Sujeito 10
Sujeito 3
Sujeito 4
174,9

Conforme mostra a tabela a seguir, um número muito limitado de palavras específicas
do tema, como as que nomeiam comidas, bebidas, sabores, etc, introduzidas na unidade de
estudo (vocabulário alvo), foram utilizados pelos sujeitos do grupo 1.
Uma grande quantidade de palavras específicas do tema, como as que nomeiam
comidas, bebidas, sabores, etc, introduzidas na unidade de estudo (vocabulário alvo) foram
utilizados pelos sujeitos do grupo 2.
Tabela 2 - Número de palavras específicas do tema introduzidas no curso
e utilizadas no primeiro texto produzido

Grupo 1
9
11
13
15
16
17
17
19
23

Sujeito 7
Sujeito 1
Sujeito 4
Sujeito 5
Sujeito 8
Sujeito 3
Sujeito 2
Sujeito 9
Sujeito 6

Média

15,6

Grupo 2
15
22
25
26
26
26
27
29
32
36
Média

Sujeito 9
Sujeito 5
Sujeito 2
Sujeito 4
Sujeito 7
Sujeito 8
Sujeito 1
Sujeito 6
Sujeito 3
Sujeito 10
26,4
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Apenas 4 sujeitos do grupo 1 empregaram termos diretamente ligados ao tema
aprendidos autonomamente, conforme mostra a tabela a seguir, sendo que um dos sujeitos
empregou mais termos aprendidos normalmente (9) do que introduzidos no curso (3).
Dos 10 sujeitos do grupo 2, 8 empregaram termos diretamente ligados ao tema,
aprendidos autonomamente, embora um número muito limitado desses termos tenha sido
empregado, conforme mostra a tabela a seguir:

Tabela 3 - Número de palavras específicas do tema aprendidas autonomamente
utilizadas no primeiro texto produzido

Grupo 1
0
0
0
0
0
0
1
7
7

Sujeito 2
Sujeito 3
Sujeito 4
Sujeito 5
Sujeito 8
Sujeito 9
Sujeito 1
Sujeito 6
Sujeito 7

Média

1,7

Grupo 2
0
0
0
0
0
1
1
1
1
5
Média

Sujeito 1
Sujeito 5
Sujeito 6
Sujeito 8
Sujeito 9
Sujeito 2
Sujeito 3
Sujeito 4
Sujeito 7
Sujeito 10
0,9

6.1.5 Quanto à inteligibilidade: articulação gramatical, coerência, coesão e correção
ortográfica
Nos textos produzidos pelos sujeitos do grupo1, as frases são curtas, bem estruturadas
e, conforme padrão da língua inglesa, contêm um sujeito e um predicado. As histórias são
todas narradas em primeira pessoa e os textos apresentam verbos, substantivos, adjetivos,
advérbios, pronomes, conjunções, preposições e artigos. Como é comum nas narrativas, os
textos produzidos fizeram uso de verbos no tempo passado (simple past). Nenhuma das
narrativas desse grupo utilizou nomes próprios para fazer referência a pessoas específicas,
entretanto, em todas elas, substantivos próprios foram empregados para identificar nomes de
lugares, mais especificamente o nome do restaurante, da rua e da cidade onde ele está
instalado.
Dos 9 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, 8 não apresentaram dificuldades
para serem compreendidos. A linguagem é simples, as frases são curtas e os períodos
compostos construídos são, predominantemente, períodos compostos por coordenação: ―We
went there to celebrate his birthday. We ordered the yakisoba. It arrived quickly.” (Sujeito 4,
grupo 1); Um dos textos apresenta problemas de coesão, o que compromete a inteligibilidade;
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Esse texto apresenta, também, outras fragilidades, tais como, ideias incompletas, repetição
desnecessária de determinado termo, utilização de termos na língua materna do sujeito, falta
de pontuação e de utilização de letras maiúsculas, além de inadequações nas estruturas
gramaticais utilizadas, na sequência das palavras e no uso de preposições:

A review restaurant
The reason that led me was to the Milano Pizzeria, which is located
in the city center of Alagoinhas, the pessoas and the curiosity about the
pizzeria and avontade to try a different mass. By nice and, cozy atmosphere
with ambient sound that captivates all who pass.The food and drinks served
was, beers, cocktails, appetizers and pasta soda. The pizza we ordered was
half cutupiri and half four cheese. The presentation was beautiful with a
wonderfull smell and sensational taste. The service was not very good
because they delayed the delivery of the dishes and the check. the price at
the pizzeria are reasonable. the pizzeria is a very familiar. (Sujeito 9,

grupo 1).
Nos outros 6 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, mecanismos coesivos
apropriados foram utilizados, contribuindo para fortalecer a unidade dos textos; os
acontecimentos foram narrados numa sequência eficaz para promover a compreensão, e
palavras de transição foram utilizadas para ligar os acontecimentos, contribuindo, assim, para
a coerência e coesão do texto.
Nos textos produzidos pelo grupo 2, as frases são relativamente longas, bem
estruturadas e, conforme padrão da língua inglesa, contêm um sujeito e um predicado. As
histórias foram todas narradas em primeira pessoa e os textos apresentaram verbos,
substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, conjunções, preposições e artigos. Como é
comum nas narrativas, os textos produzidos foram construídos a partir de verbos no tempo
passado (simple past). Em uma das narrativas desse grupo, o sujeito utilizou nomes próprios
para fazer referência a pessoas específicas, e nos 10 textos produzidos, substantivos próprios
foram empregados para identificar nomes de lugares, tais como o nome do restaurante, da rua
e da cidade onde ele se localiza.
Dos 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, nenhum apresentou dificuldade de
compreensão. A linguagem é simples e as orações estão combinadas formando períodos
compostos por coordenação e por subordinação: “At the end, I was surprised because the
check was below the value of what had been ordered. I loved that restaurant, however I
suggest that the room be expanded.” (Sujeito 7, grupo 2); “The waitress who brought us the
menu and served our table is very attentive.” (Sujeito 9, grupo 2). Três desses textos,
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entretanto, apresentam passagens formadas por períodos muito curtos, carecendo de
elementos relacionadores que possam ajudar a conferir mais coesão e fluidez ao texto:
To drink, they serve water and soda. The food was tasty and well presented.
As main dish, I ordered pizza. To drink I had a can of soda and some water.
For dessert we ordered ice cream. As to the service it was very slow.

(Sujeito 7, grupo 2).
Os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2 não apresentaram problemas
significativos relativos à articulação gramatical, coerência e correção ortográfica. Todos os
textos são inteligíveis e apresentam poucos problemas relativos à falta de pontuação:

In addition it has a playground for people who have children [...] As a
starter we had a choice of sfiha, and after that we had another choice of it
[...] Even though they had a variety of desserts there, such as, apples pies,
ice cream, and pudding, we were there only for a snack, for this reason we
didn't have any desserts. (Sujeito 4, grupo 2).

6.2 SEGUNDO TEXTO PRODUZIDO: UM PARÁGRAFO SOBRE A PRESENÇA DA
MÚSICA EM SUA VIDA

Uma vez que um dos sujeitos do grupo 1 deixou de frequentar as aulas do componente
curricular Língua Inglesa- Intermediário I durante o mês de junho, na produção do segundo
texto, esse grupo passou a ter 8 sujeitos em sua composição.

6.2.1 Quanto à estrutura: título, introdução, desenvolvimento e conclusão

No segundo texto produzido, as instruções contidas nas propostas de produção textual
foram seguidas por todos os sujeitos do grupo 1 e por todos os sujeitos do grupo 2. Os textos
produzidos são parágrafos expositivos sobre o tema ―A presença da música em sua vida‖.
Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, 7 apresentaram título. No grupo 2,
dos 10 textos produzidos, 9 continham título.
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Quadro 7: Títulos no segundo texto produzido ‖

Grupo 1
“Music and me”
(Sujeito 5; Sujeito 6 )
―The importance of music” (Sujeito 7)

Grupo 2
“The power of music”
(Sujeito 3)
“Music – a part of my life‖
(Sujeito 4)

Dos títulos criados pelos sujeitos do grupo 1, 6 guardam relação direta com o tema.
Desses, 3 são, entretanto, genéricos e pouco expressivos, sendo que 2 deles apareceram em
dois textos. Um dos títulos, “Free”, embora formado por uma palavra não específica do tema,
estabelece uma conexão com duas informações importantes presentes no texto. Apenas 1 dos
títulos, “Music makes me better”, consiste em uma síntese do texto a que se referiu,
contribuindo, assim, para a orientação do leitor.
Dos 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, 9 contemplaram um título que
guarda relação direta com o tema. Desses, 4 são genéricos e pouco expressivos, e dentre eles,
1, “Music in my life”, aparece em 2 textos do grupo 1 e em 2 textos do grupo 2. Dos títulos
elaborados pelos sujeitos do grupo 2 ,“Music is my medicine” (Sujeito 2, grupo 2) e “My
relationship with music” (Sujeito 10, grupo 2) representam uma síntese dos textos aos quais
se referiram, e contribuiram para a orientação do leitor.
Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, apenas 4 apresentaram começo,
meio e fim claros. 3 não contemplaram um tópico frasal e 1 não contemplou uma sentença
conclusiva.
Todos os 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo2 apresentaram começo, meio e
fim claros, e todos eles contemplaram um tópico frasal e uma sentença conclusiva.
Os tópicos frasais produzidos pelos sujeitos do grupo 1, foram elaborados em forma de
declaração e mostraram, claramente, ao leitor a principal idéia que o autor quis transmitir.
Os tópicos frasais, nos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, também foram
todos elaborados em forma de declaração e também mostraram, claramente, ao leitor a
principal idéia que o autor quis transmitir:
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Quadro 8: Tópicos frasais no segundo texto produzido

Grupo 1
“Music is a part of my life” (Sujeito 8)
“Music is very important in my life”
(Sujeito 5)
“This form of art that is basically a
combination of sounds and rhythm is
closely linked to my life”. (Sujeito 2)

Grupo 2
“I am a music fan” (Sujeito 1)
“Music is a necessary thing in my life”
(Sujeito 4)
“My relationship with music is
complicated.” (Sujeito 10)

O desenvolvimento, nos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, atendeu ao que
foi proposto, apresentando informações, explicações, fatos e exemplificações, sendo que das
10 informações solicitadas, as 10 foram supridas em 1 dos textos produzidos, e 9 foram
supridas em 7 dos 8 textos produzidos. Em 5 dos 8 textos produzidos, as informações
solicitadas foram indicadas na mesma sequência em que foram listadas na proposta de
produção textual.
O desenvolvimento, em todos os 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2,
atendeu, de modo satisfatório, ao que foi proposto, já que foi formado, basicamente, pelas
respostas para as perguntas orientadoras, sendo apresentadas, em todos eles, pouquíssimas
mudanças em relação à sequência em que as perguntas aparecem na proposta de produção
textual:
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Quadro 9: Desenvolvimento no segundo texto produzido

Grupo 1

Grupo 2

I usually listen to music anywhere when I
have free time, as long as the battery of
my phone is charged. I like all genres,
however I confess that I prefer to listen to
rock when I'm excited and I like to listen
to romantic music and to dance in
moments for two. I do not usually buy
CDs because I can download the songs I
want on the Internet, but recently I got a
CD from a great friend of mine, and I am
very happy for that. I've never been to a
concert in my life, but I can imagine what
it is like because I see examples in the
romance movies I watch on TV. Although
I enjoy all genres of music, the song I
have listened to more often these recent
days is "All of you" by John Legend. I
learned how to play the guitar very early.
I used to see my dad play and sing songs
for me when he had the time. That’s the
reason I decided to learn how to play the
guitar well. Music is, therefore, very
important to me because it is part of
whom I am. (Sujeito 5).

I love listening to music because it makes
me feel good. That’s why I always listen to
it. I can say that I don’t have a place to do
that, because I use my cell phone and
earphones. So I can do it anywhere. I
don’t have a favorite genre of music, but I
prefer listening to it in the English
language. I have lots of Cds, but as I don’t
have much time to listen to them, I don’t
buy them anymore. For this reason I
always download music online. I don’t
have a favorite band and, although my
favorite singers are Jorge and Mateus, I
hardly ever go to live concerts. If I could
choose two songs to describe my life, they
would be: “Calma” and “Vestígios”, by
Jorge e Mateus, because the first song
talks about love and insecurity, and that
reminds me of what is inside my heart.
The second one is about the end of a
relationship, in which a man isn’t able to
forget his love, so that makes me think
about true love. At last, music means
everything in life. It can absolutely save
me from sadness, and makes me feel more
comfortable with myself. (Sujeito 1).

Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, apenas 1 não contemplou uma
conclusão. Em 5 dos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, observa-se uma sentença
conclusiva bem conectada à introdução e ao desenvolvimento, contribuindo para a coerência
e unidade do texto, como mostra o exemplo a seguir, citado na forma original:

Music in my life
I love music. I listen to music every day. Sometimes unintentionally I
write the lyrics of some songs in my notebook, tests and handouts. Music has
always been present in my life. At age 6, I started learning to play the piano
and I grew up listening to my parents playing musical instruments. I listen to
music anywhere whether traveling, studying, bathing, in the street and in the
church. As for my musical preference, I like k-pop, rock and roll, pop music
and Brazilian popular music. I have no CDs because I usually listen to
music on the Internet or on my cell phone. I never had the opportunity to go
to a live concert. I like many singers and bands, so it is hard to choose a
favorite one. I'm currently listening to EXO, a group of Korean singers. My
favorite song by them is called "Growl". Music means a lot to me. It is
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something that is a part of whom I am that can describe everything I feel,
and that completes me. (Sujeito 3, grupo 1).

Todos os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2 contemplaram uma sentença
conclusiva. Em 8 desses textos, essa sentença estava bem conectada à introdução e ao
desenvolvimento, contribuindo, pois, para a coerência e unidade do texto.
Music in my life
I love listening to music because I feel very well, I often listen to
music. I usually do that at my home. I like forró and pop music. I don´t have
CDs so, I usually listen to songs on the Internet. I do not spend anything on
CDs. I usually go to concerts five times a year. I do not have favorite bands.
However my favorite singers are Taylor Swift and Adelmario Coelho.I would
choose the songs "Red" by Taylor Swift and "Home Food" by Adelmario
Coelho as the soundtrack of my life because I think the lyrics are lively and
remind me of the time when I worked. Thus, for me music is a distraction
that makes me feel good, relax and it reminds me of good moments lived.
(Sujeito 5, G2).

6.2.2 Quanto à abordagem do tema: adequação e clareza

Os sujeitos do grupo 1, utilizando um registro linguístico formal e seguindo a norma
culta escrita, produziram textos claros e objetivos, nos quais não foi verificada a ocorrência de
gírias, vocabulário impreciso, ambiguidades ou obscuridade:
Free
This form of art that is basically a combination of sounds and
rhythm is closely linked to my life. I like gospel and contemporary Christian
music and I usually listen to songs in my room, in the square, and especially
in the church.
Currently, my favorite song is “I need you more” by Jesus Culture
Band, but I also like some songs by Fernanda Brum, Mara Lima, Toque no
altar among other singers.
I usually listen to some songs every day as a therapy. I wake up at
four in the morning to sing and, therefore, I hear my voice through the songs
that I learn, an exercise that lasts at least an hour. I have a lot of CDs
because the more, the better, for a positive outcome in the therapy.
Twice a year, I go to evangelical concerts that happen in my town. I
love going to these concerts because there are many people singing the same
song at the same time.
Music is very important in my life because it frees me from
oppressive thoughts. (Sujeito 2, grupo 1).

Os textos produzidos pelos sujeitos de grupo 2 também tiveram a clareza e a
objetividade como características, apresentaram um registro linguístico formal, seguiram a
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norma culta escrita, e não apresentaram gírias, vocabulário impreciso, ambiguidades ou
obscuridade:

The power of music
I'm a fan of music. In fact, it is very important to me. In particular it
makes me wake pleasurable feelings and reactions about life.
I listen to songs every day, for example I listen to songs at home,
especially in my room and on the bus. I like various types of music such as:
pop rock, jazz, forro, rap and blues. I have on average twenty-seven CDs
and I spent on average fifty reais per year on CDs.
I go to live shows about seven times a year. My favorite bands are
Coldplay and One Republic. As to, my favorite singers, they are Ross
Copperman, Beyonce, Jason Mraz, Justin Timberlake, Colbie Caillat, André
Valadão, Aline Barros, Djavan, Vanessa da Mata, Mariah Carey and Seu
Jorge.
A soundtrack for my life would be the song "Hurricane” by Jeremy
Camp and the song "Hold Me" by André Valadão. Indeed, the first song
reminds me of my boyfriend, and the second song arouses good feelings in
me.
Music means memories, moments and people. Music speaks for me,
in particular, it describes what I feel. (Sujeito 3, grupo 2).

6.2.3 Quanto à criatividade: originalidade, uso da imaginação e extrapolação do
conteúdo proposto

Todos os 8 textos produzidos pelo grupo 1 estavam em conformidade com as
instruções contidas na proposta de produção textual, não se limitando, entretanto a ela. Os
textos foram originais, espontâneos e interessantes. As frases foram relativamente curtas,
porém mais longas do que as apresentadas na primeira produção textual.
Todos os 10 textos produzidos pelo grupo 2 estavam em conformidade com a proposta
de produção textual uma vez que se basearam nas respostas dadas às perguntas orientadoras,
as quais, por sua vez, foram ampliadas e acrescidas de algumas das ideias geradas durante a
prática da escrita livre.
A preocupação que eu tinha quanto à possibilidade de as perguntas orientadoras
exercerem uma influência negativa na criatividade dos sujeitos do grupo 2 e contribuíssem
para que eles produzissem textos idênticos ou muito parecidos uns com os outros justificou-se
em parte, já que o tópico frasal foi idêntico em 4 dos 10 textos produzidos por esse grupo.
Ainda assim, os textos foram interessantes, originais e revelaram estilos próprios de
apresentar as informações, detalhes e exemplos supridos.
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A extrapolação do conteúdo proposto foi constatada, em 7 dos 8 textos produzidos
pelos sujeitos do grupo 1:
The importance of music
I usually listen to music everyday and I like it so much, but
nowadays I don’t have much time to do it. I often listen to music in my room
when I have free time or when I am doing something there.
My favorite genres of music are: Brazilian popular music, pop and
reggae, however I just like songs when they are of good quality. I don’t have
many CDs because I download the songs in my computer, therefore I don’t
need to spend any money with them.
It’s very rare for me to go to concert, because I hate to watch live
shows. I prefer to listen to music at home, in a comfortable and relaxed way.
My favorite singers is, Nelly and Luck Dube, and my favorite songs are;
“Dilemma” by Nelly, “I Want to Know What Love Is” by Luck Dube and
“Get up stand up” by Bob Marley.
For me, music changes people’s lives several times. It doesn’t
matter, if the person has some problems, it has this power of changing. The
meaning of music is liberation of my life. (Sujeito 7, grupo 1).

Quanto ao grupo 2, constatou-se, também, extrapolação do conteúdo proposto em 6
dos 10 textos produzidos:

My relationship with music
My relationship with music is complicated. Even though I am a
music fan, I have lived without it for a long time. Today, I try to listen to
music more often. Therefore, I listen to music anywhere, mainly at home.
I like and listen to several kinds of songs. As a result, I do not have a
favorite genre of music. Well, indeed, I do not know how to specify music as
a genre.
I usually listen to music on the net. Thus, I do not have any CDs and,
consequently, I do not spend money on CDs. I like to listen to songs of
several bands and singers. But, lately, my favorites ones are One Direction,
One Republic, The Wanted, Legião Urbana, Zé Ramalho, Marisa Monte,
Demi Lovato, Train and Rita Ora. Although I do not go out very often, I
remember that I have been to about three live concerts in my entire life.
However, none of them was of these bands referred previously.
Actually if I could choose a soundtrack for my life, due to the
influence of Literature, I would first choose a Ruthie Foster’s song called
“Phenomenal Woman”. This song is a Maya Angelou’s poem, a poem that is
sung. Second, I would choose “Due”, a song by Renato Russo. Both are
beautiful songs and they have good messages for all of us.
For me, music is more than a form of expression. It has the power to
change a person's life, both for better or worse. Everything depends on the
type of music chosen. Furthermore, I believe that music is like breathing.
When somebody stops breathing, he/she stops living, too. I felt this when I
tried to withdraw music from my life. It is something like living in black and
white. (Sujeito 10, grupo 2).
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6.2.4 Quanto aos recursos lexicais: emprego do vocabulário introduzido no curso e
emprego de vocabulário apreendido autonomamente

Para o que foi proposto, esperava-se que os sujeitos utilizassem um número de
palavras entre 100 e 150. Todos os sujeitos do grupo 1 utilizaram um número de palavras
acima do mínimo esperado para o que foi proposto, sendo a média, consequentemente, acima
do mínimo esperado e o vocabulário empregado de acordo com o nível pré- intermediário.
Todos os sujeitos do grupo 2 utilizaram, também, uma quantidade de palavras acima
do mínimo esperado para o que foi proposto, e o vocabulário utilizado estava compatível com
o nível pré-intermediário.
O número de palavras utilizadas pelos sujeitos do grupo 1 e pelo grupo 2, na segunda
proposta de produção textual, foi constatado através da utilização da ferramenta ―Contar
Palavras‖ do Word, conforme mostra a tabela a seguir:
Tabela 4 - Número de palavras de palavras utilizadas no segundo texto produzido

Grupo 1
93
143
163
179
179
188
207
255

Sujeito 1
Sujeito 4
Sujeito 8
Sujeito 2
Sujeito 3
Sujeito 7
Sujeito 5
Sujeito 6

Média

172,1

Grupo 2
104
122
130
135
185
186
193
207
290
301
Média

Sujeito 6
Sujeito 10
Sujeito 3
Sujeito 1
Sujeito 4
Sujeito 9
Sujeito 7
Sujeito 2
Sujeito 5
Sujeito 8
185,3

Conforme mostra a tabela a seguir, um número muito limitado de palavras específicas
do tema, como as que nomeiam gêneros musicais, instrumentos musicais, profissionais da
música, etc, introduzidas na unidade de estudo (vocabulário alvo), foram utilizados pelos
sujeitos do grupo 1.
Os sujeitos do grupo 2, também empregaram um número muito limitado de palavras
específicas do tema, como as que nomeiam gêneros musicais, instrumentos musicais,
profissionais da música, etc., introduzidas na unidade de estudo (vocabulário alvo):
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Tabela 5 - Número de palavras específicas do tema introduzidas no curso e utilizadas no segundo texto
produzido

Grupo 1
6
8
9
9
10
10
11
11

Sujeito 1
Sujeito 4
Sujeito 8
Sujeito 2
Sujeito 3
Sujeito 7
Sujeito 5
Sujeito 6

Média

9,25

Grupo 2
8
10
11
11
11
12
13
13
14
14
Média

Sujeito 6
Sujeito 10
Sujeito 3
Sujeito 1
Sujeito 4
Sujeito 9
Sujeito 7
Sujeito 2
Sujeito 5
Sujeito 8
11,7

Dos sujeitos do grupo 1, 6 empregaram termos diretamente ligados ao tema,
aprendidos autonomamente.
Apenas 2 sujeitos do grupo 2 empregaram termos diretamente ligados ao tema,
aprendidos autonomamente, sendo limitadíssimo o número desses termos que foram
empregados, conforme mostra a tabela a seguir:

Tabela 6 - Número de palavras específicas do tema aprendidas autonomamente utilizadas no segundo
texto produzido

Grupo 1
0
0
1
1
2
2
4
5

Sujeito 1
Sujeito 4
Sujeito 8
Sujeito 2
Sujeito 3
Sujeito 7
Sujeito 5
Sujeito 6

Média

1,87

Grupo 2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
Média

Sujeito 6
Sujeito 10
Sujeito 3
Sujeito 1
Sujeito 4
Sujeito 9
Sujeito 7
Sujeito 2
Sujeito 5
Sujeito 8
0,3

6.2.5 Quanto à inteligibilidade: articulação gramatical, coerência, coesão e correção
ortográfica.

Nos textos produzidos pelo grupo 1, as frases foram bem estruturadas e, conforme
padrão da língua inglesa, apresentaram um sujeito e um predicado. As informações,
explicações, fatos e exemplificações foram apresentados em primeira pessoa e os textos
apresentaram verbos, substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, conjunções, preposições e
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artigos. Como é comum em textos expositivos, os textos produzidos fazem uso de verbos no
tempo presente do indicativo (simple present).
Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, nenhum apresentou dificuldade
para ser compreendido. A linguagem é simples, as frases não foram tão curtas quanto às do
primeiro texto produzido, e períodos compostos tanto por coordenação como por
subordinação foram construídos. Mecanismos coesivos relevantes foram utilizados,
contribuindo para fortalecer a unidade dos textos; as informações, explicações, fatos e
exemplificações são apresentados de forma lógica, contribuindo para promover a
compreensão, e palavras de transição foram utilizadas para ligar os acontecimentos,
contribuindo, assim, para conferir coerência e coesão ao texto.
I usually listen to music everyday and I like it so much, but nowadays I don’t
have much time to do it. I often listen to music in my room when I have free
time or when I am doing something there. My favorite genres of music are:
Brazilian popular music, pop and reggae, however I just like songs when
they are of good quality. I don’t have many CDs because I download the
songs in my computer, therefore I don’t need to spend any money with them.
It’s very rare for me to go to concert, because I hate to watch live shows.
(Sujeito 7, grupo 1).

Entre os problemas apresentados em alguns dos textos produzidos pelos sujeitos do
grupo 1 é possível citar: a) Passagens formadas por períodos que careciam de elementos
relacionadores apropriados para conferir mais coesão e fluidez ao texto,“My favorite genres
of music are gospel and pop. I have several CDs. I listen to music in the internet, because it is
for free. I usually go to gospel live concerts” (Sujeito 1, grupo 1); b) Sinais de pontuação
empregados indevidamente ou ausentes: “My favorite singers are David Sacer and Heloisa
Rosa, and my favorite song is “ Alone” by Caetano Veloso, music is very special to me,I don’t
live without it.” (Sujeito 1, grupo 1); c) Erros de concordância verbal: “My favorite singers
is, Nelly and Luck Dube [...]”(Sujeito 7, grupo 1).
Quanto aos textos produzidos pelo grupo 2, as frases foram bem estruturadas e,
seguindo o padrão da língua inglesa, apresentaram um sujeito e um predicado. As
informações, explicações, fatos e exemplificações também foram apresentados em primeira
pessoa e os textos apresentaram verbos, substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes,
conjunções, preposições e artigos. O tempo verbal empregado também é o presente do
indicativo (simple present), comumente utilizado em textos expositivos.
Dos 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, nenhum apresentou dificuldade
para ser compreendido. A linguagem é simples, as frases tiveram um tamanho apropriado e as
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orações foram combinadas, formando períodos compostos por coordenação e por
subordinação com a utilização de mecanismos coesivos relevantes. Esses textos não
apresentaram problemas significativos relativos à articulação gramatical, coerência ou
correção ortográfica. Todos os textos são, portanto, inteligíveis, e apresentam poucos
problemas relativos ao emprego adequado da pontuação.

Music - a part of my life
Music is a necessary thing in my life. In addition, I am a music fan
because music can express emotions related to my feelings. Therefore, I
often listen to music mainly when I am at home, on the bus or at the
university. Although there are several types of music in the world, I prefer
certain genres like pop rock, k-pop and rap, however my favorite one is pop.
Since, I don’t buy CDs, I listen to pop songs on my cell phone or on the
internet.
Furthermore, I enjoy live concerts, but I only can go twice or three
times a year. Nevertheless, I have never been to live concerts of my favorite
bands Capital Inicial, CNBlue, Paramore, Thirty Seconds to Mars, Katy
Perry and so on, because they usually do not take place in Alagoinhas or in
another city next to it. Consequently, I cannot meet my favorite singers like:
Dinho Ouro Preto, Kim Hyun Joong, Jared Leto, and Katy Perry, but this
fact doesn’t cause any problems to my relationship with music.
So, if I could choose the soundtracks of my life, the first one would be
“Contrários” by Pe. Fabio de Melo, because it tells a bit about what my
family and I have lived to attain our goals, and the second would be “Tempo
perdido” by Legião Urbana because it shows me that I need to enjoy my life
and sometimes forget the problems.
I think that music, therefore, is very important to my life because it
makes me feel well, and helps me understand what I am feeling. Moreover,
when I listen to music I remember my family, friends, and good things that
happened in my life. (Sujeito 4, grupo 2).

6.3

TERCEIRO TEXTO

PRODUZIDO:

UM TEXTO SOBRE

UM RECURSO

TECNOLÓGICO CONSIDERADO IMPRESCINDÍVEL

Embora o sujeito que deixou de frequentar as aulas do componente curricular Língua
Inglesa - Intermediário I no mês de junho tivesse retornado, outro sujeito desse grupo se
ausentou das aulas do referido componente curricular durante as três primeiras semanas do
mês de Julho. Assim, na produção do terceiro texto, o grupo 1 continuou com 8 sujeitos em
sua composição.
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6.3.1 Quanto à estrutura: título, introdução, desenvolvimento e conclusão

Na terceira produção, um texto sobre um recurso tecnológico considerado
imprescindível, as instruções contidas na proposta de produção textual foram seguidas pelos
sujeitos do grupo 1. Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos desse grupo, 7 consistiram na
exposição das ideias, descrições, explicações, análises e pontos de vista dos sujeitos sobre um
assunto específico, e são considerados, portanto, ensaios. Observou-se, ainda, que estas
produções apresentaram-se de forma linear e com sequencia lógica de raciocínio.
Dos 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, 8 são, também, considerados
ensaios, já que apresentam ideias, descrições, explicações, análises e pontos de vista sobre um
assunto específico. Essas produções obedeceram às instruções contidas na proposta de
produção textual, apresentando-se dentro de uma sequencia linear, e em sequencia lógica de
raciocínio.
No grupo 1, 7 dos 8 sujeitos atribuíram um título para suas produções. Embora esses
títulos tenham estabelecido vínculos com os assuntos tratados, não apresentaram uma relação
intrínseca com o que foi produzido, uma vez que se constituíram de palavras e/ou expressões
genéricas, desconectadas da realidade dos conteúdos apresentados, não oferecendo, portanto,
uma visão global acerca das informações presentes no texto e, já que não consistiram em
sínteses dos textos aos quais se referiram, pouco contribuíram para a orientação do leitor.
No grupo 2, 8 dos 10 sujeitos atribuíram um título para suas produções. Apenas
1 dos títulos, “The usefulness of the cell phones today”(Sujeito 5, grupo 2), ofereceu uma
visão global das informações presentes no texto, consistindo assim, em síntese do texto a que
se referiu e contribuindo para a orientação do leitor. Os demais títulos atribuídos aos textos
produzidos pelos sujeitos do grupo 2 estabeleceram vínculos com os assuntos tratados, mas,
são genéricos e não apresentaram uma relação intrínseca com o que foi produzido.
Quadro 10: Títulos no terceiro texto produzido

Grupo 1
“My fundamental gadget” (Sujeito5)
“Pen Drive” (Sujeito2)
“Satellites” (Sujeito 6)

Grupo 2
“Gadgets in my life” (sujeito 8; Sujeito 9)
“My Smartphone”(Sujeito 7)
“Technological facilities”(Sujeito 10)

Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, 7 tiveram o parágrafo introdutório
iniciado pela apresentação de uma sentença tese, que foi construída a partir de uma frase
declarativa, através da qual foram feitas afirmações sobre a importância da tecnologia ou do
recurso tecnológico abordado.
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Dos 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, 8 também tiveram o parágrafo
introdutório iniciado por uma sentença tese declarativa, através da qual afirmações sobre a
importância da tecnologia ou do recurso tecnológico abordado foram feitas.

Quadro 11: Sentença tese no terceiro texto produzido

Grupo 1
Grupo 2
“Gadgets can facilitate and make our “The mobile phone has become a great
lives much more comfortable.” (Sujeito 8) ally in people's lives, thus contributing to
professional and social life” (Sujeito 5)
“The pen drive is an excellent object.” “The use of gadgets is crucial for people's
(Sujeito 2).
lives today.” (Sujeito 4).
“Gadgets are everywhere.”(Sujeito 7)
“Technological development has made
people’s life easier.” (Sujeito 10)

Um dos sujeitos do Grupo 1, porém, quebrou esse padrão, iniciando o parágrafo
introdutório apresentando uma pergunta:“The world without satellite service?” (Sujeito 5,
grupo 1).
Em todos os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, observou-se, ainda, o
distanciamento da estrutura textual padrão, uma vez que no parágrafo introdutório, logo após
a sentença tese, já foram apresentados elementos descritivos próprios da seção de
desenvolvimento:
My cell phone has some functions which make it the most important gadget
for me. Its brand is Nokia, Lumia version of large size with Windows 8. This
phone comes with several applications that are essential to me, such as
access to social network sites, video player of high quality, Xbox and a
collection of applications from Nokia that allows me to download any sorts
of program. (Sujeito 3, grupo 1).
The notebook is a fundamental gadget in my life. Its brand is Positive
Windows 8 It is very popular, and its battery lasts for two hours out of
energy. I consider it small since it weighs about two pounds. It is very
helpful, easy to use and guaranteed for two years. (Sujeito 5, grupo 1).

Os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2 também se afastaram da estrutura
padrão convencional de um ensaio, já que que no parágrafo introdutório, seguindo a sentença
tese, foram apresentados elementos descritivos, os quais são mais apropriados para figurarem
nos parágrafos de desenvolvimento: ―Television is a kind of gadget that I could never live
without. My television is a Samsung. It is large and light. It is powered by electric energy and
is easy to handle. I use my television to watch soap operas, documentaries, series, cartoons
and some music videos.‖ (Sujeito 9, grupo 2);
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Gadgets are very useful in my life. One of the gadgets I have is a cellphone.
Actually, it is a Smartphone because it has lots of functions. My smartphone
is a LG. It’s small, light and very compact, so it’s not difficult to carry. It’s
very easy to use it, I just need to pay attention to the settings and try to find
what I am looking for. (Sujeito 9, grupo 2).

Um dos sujeitos do grupo 2, utilizou perguntas logo após sentença tese, o que também
não é convencional para o parágrafo introdutório de um ensaio.
Technological development has made people’s life easier. How many people
do we know that cannot live without gadgets like Ipads, Iphones, cellphones,
tablets, notebooks, TVs with voice sensor, and so on? I am one of them.
Nowadays assignments are increasing day by day and I have to take care of
several things at once. Thus, I can say that I depend so much on my
notebook. I use it to work, study and also, to have fun. (Sujeito 10, grupo 2)

Nos parágrafos de desenvolvimento, descrições, explicações, análises e constatações
continuaram sendo apresentadas nos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1: ―This
technological device offers advantages to its users because it is portable, small (70.68 mm x
22.37 mm x 16.45 mm), and sturdy, does mass storage and can store information for ten
years.” (Sujeito 2, grupo 1); ―The advantages for those who have a computer are: the facility
to do their activities anytime and also the possibility of being connected to the world without
going out home.”(Sujeito 7, grupo 1).
A seção de desenvolvimento nos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2 foi
construída a partir das respostas às perguntas orientadoras, e também apresentaram
descrições, explicações, análises e constatações. Observou-se que as respostas foram incluídas
com naturalidade nos parágrafos juntamente com outras informações relativas às idéias
discutidas:

Computers can be small, medium or large. Consequently, a certain computer
can be lighter or heavier than other ones. Each person will choose the size
according to his/her interest. Furthermore, there are several brands, but the
most popular ones are: Samsung, Apple, Positivo, Lenovo and CCE. (Sujeito
4, grupo 2).
The first and one of its main advantages is the price. It is very cheap, and
maybe that's why a lot of people around the world would like to buy one.
Another advantage I found in my Smartphone is that it doesn’t break easily.
The main advantage of all is, however, that I can make calls, take pictures,
download whatever I want on the Internet, check some social networking
sites, read books, check the weather forecast and do other things which are
also important while I go to work or college. (Sujeito 1, grupo 2).
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Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, 2 apresentaram um parágrafo de
conclusão desvinculado da introdução, e 5 são concluídos com a ratificação daquilo que foi
afirmado na sentença tese: “Despite being a new invention, the pen drive is very popular. It is
used by people of all social classes and ages because it is an intelligent gadget” (Sujeito 2,
grupo 1); “Thus, given the functions, features and advantages that it offers, my cell phone has
become indispensable for my life” (Sujeito 3, grupo 1); “Day by day technology fascinates us
with wonderful innovations which became indispensable in different areas of human activity.
That’s why people need to learn how to use them in a way which is safe, relevant and
suitable.” (Sujeito 7, grupo 1);
Gadgets are fantastic creations and show how the human being is
intelligent. With machines, life has been transformed together with most
people’s lifestyle. We can do some activities without leaving home, work or
places where we are. I think that gadgets turns my life so easier, practical
and comfortable. (Sujeito 8, grupo 1).

Dos 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, 4 não contemplaram uma
conclusão, e 6 apresentaram um parágrafo conclusivo onde é feita a reafirmação do que foi
declarado através da sentença tese, estando, portanto, esse parágrafo, conectado com a
introdução:
In fact, it is an important tool of communication and information, so
everyone that wants to know more about what is happening all over the
world should buy a machine like this because it is a technological invention
that provides us various sources of information, entertainment, and
opportunities to know a bit more about different cultures and their
knowledge. (Sujeito 4, grupo 2)
I believe, therefore, that my notebook is an example of gadget that can be
bought by all types of people, because it is not so expensive and it adds
technology and interactivity into a single notebook. And since the demands
of our daily activities are increasing, these technologies facilitate our lives
in many ways. (Sujeito 10, grupo 2)

Um dos sujeitos do grupo 1 apresentou o texto em um único parágrafo e de forma
seqüencial. Inicialmente discorreu sobre a importância do celular na vida dele, apontando, em
seguida, aos aspectos positivos e negativos do uso desse recurso tecnológico e, como
conclusão, retomou a idéia inicial, reafirmando-a e apontando a importância do celular na
vida de todos.

Cell phones very important in my daily life. They became popular and
people can no longer live without them. They are small and very light and
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offer various options such as internet access, games, gps archives of music
and chat sites. I use my cell phone to communicate with my family when I am
out of town to know how my family is. The disadvantage of my cell phone is
that it is battery operated and is often discharges in odd hours. These
gadgets are excellent when we are away from home and need to
communicate with friends, listen to music, access social networking sites and
the Internet. Cell phones are indispensable gadgets in my life That’s why I
cannot live one day without using these devices. (Sujeito 1, grupo 1).

Entre os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, 2 foram apresentados em um
único parágrafo, e de forma seqüencial, distanciando-se, portanto, da estrutura padrão de um
ensaio, gênero produzido pela grande maioria dos sujeitos dos dois grupos. Um desses textos,
entretanto, apesar de muito sintético, contemplou todas as informações solicitadas através das
perguntas orientadoras.
The TV is very important in my everyday life. The brand of my television set
is Sony. My television is large, lightweight, easy to use and powered by
electrical energy. I use my TV to watch the news, movies and to listen to
music. The advantages are: it has no defects, I can record programs and
subtitles of films and listen to classical music. The disadvantage is that it is a
bit expensive and sensitive. Everyone should have a TV set like this because
it is very practical and easy to use. (Sujeito 6, grupo 2)

Assim, considerou-se que a estrutura dos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1
atenderam, apenas parcialmente, ao que foi proposto uma vez que as funções do primeiro
parágrafo de um ensaio, a saber a apresentar a idéia a ser discutida, sugerir a linha de
argumentação e esboçar a organização do texto apresentando as principais idéias que seriam
tratadas, não foram observadas pelos sujeitos do grupo 1.
Os sujeitos do grupo2, também não conseguiram produzir um parágrafo introdutório
apropriado para um ensaio, haja vista que o primeiro parágrafo dos textos por eles produzidos
não cumpriu as funções de apresentar a idéia a ser discutida, sugerir a linha de argumentação,
e esboçar a organização do texto, apresentando as principais idéias que foram tratadas.
Estas dificuldades demonstradas por todos os sujeitos dos dois grupos revelaram a
pouca familiaridade dos sujeitos da pesquisa com o gênero textual em questão, apontando
para a necessidade de uma orientação mais sistemática em relação à organização de um
ensaio, inclusive da prática da técnica ―imitação‖ a partir da utilização de textos-modelos.
Observou-se que os sujeitos do grupo 2 se beneficiaram da orientação por perguntas,
sem, contudo, se prender unicamente a ela, tornando-se mais independentes e autônomos em
relação à escrita, suprindo as informações solicitadas, sem se limitarem a responder
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diretamente as perguntas orientadoras, mas inserindo as informações solicitadas em sentenças
mais naturais e construídas em sequencias diferentes daquela sugerida na proposta de
produção textual, associando as referidas informações às outras relativas às idéias discutidas.
Um dos sujeitos do grupo 2 não respondeu as perguntas orientadoras, mas abordou
todos os tópicos nelas contidos, escrevendo um texto impessoal, original, rico e interessante.
Technological possibilities
The use of gadgets is crucial for people's lives today. They are of
various types, as for example: cell phones, mp3 players and TVs. The
computer is the most commonly used one.
Computers can be small, medium or large. Consequently, a certain
computer can be lighter or heavier than other ones. Each person will choose
the size according to his/her interest. Furthermore, there are several brands,
but the most popular ones are: Samsung, Apple, Positivo, Lenovo and CCE.
People generally use computers to work, study, have fun and to buy
things such as tickets, clothes, electronics objects, and so on.
Indeed, the main advantages of having a computer are: people can
communicate with each other, study with it and get information about events,
scientific researches and about everything that is happening all over the
world. In addition, it has a lot of tools that can be used to facilitate people’s
lives.
Its use, however, also brings us some disadvantages such as: its price
and maintenance are expensive, it consumes a lot of energy and a great part
of people’s time.
In fact, it is an important tool of communication and information, so
everyone that wants to know more about what is happening all over the
world should buy a machine like this because it is a technological invention
that provides us various sources of information, entertainment, and
opportunities to know a bit more about different cultures and their
knowledge. (Sujeito 4, grupo 2).

6.3.2 Quanto à abordagem do tema: adequação e clareza
Os textos produzidos pelos sujeitos de grupo 1 expõem idéias, descrições, explicações,
análises e pontos de vista sobre recursos tecnológicos específicos, fazendo isso de forma clara
e objetiva. Estas produções apresentaram-se dentro de um ordenamento linear, apresentando
sequência lógica de raciocínio. O registro linguístico é formal e privilegia a norma culta
escrita, não sendo observadas, portanto, utilização de gírias, imprecisões no emprego do
vocabulário, ambiguidades e/ou obscuridades, nem prolixidade.
Most people's lives have actually been modified by technology and by the
use of this kind of gadgets. Many things can be done in a very shorter time
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than at about 18 years ago. I consider that the habit of use machines or
gadgets transformed the way of life of a large quantity of persons. The
velocity at which information travels is very faster and this fact became a
routine. With my notebook I can do my personal activities and have fun too!
(Sujeito 8, grupo 1).

Seguindo a norma culta escrita, ordenamento linear e sequencia lógica de raciocínio,
os sujeitos de grupo 2 também desenvolveram com clareza e objetividade vários aspectos do
tópico e da idéia central, apresentando descrições, explicações, pontos de vista sobre recursos
tecnológicos específicos, além de causas, efeitos, exemplos, contrastes e comparações. Nos
textos produzidos pelos sujeitos desse grupo também não foram registradas a ocorrência de
gírias, vocabulário impreciso, ambiguidades, obscuridades, ou prolixidade.

Gadgets in my life
Television is a kind of gadget that I could never live without. My
television is a Samsung. It is large and light. It is powered by electric energy
and is easy to handle. I use my television to watch soap operas,
documentaries, series, cartoons and some music videos.
Using a television like mine has many advantages. First of all, it
doesn’t break a lot and it has an affordable price depending on the inches.
In addition, it is safer to stay at home watching TV than go to the street.
As for the disadvantages, as it is the powered by electricity, you
cannot use it when there isn’t electrical energy.
Taking into account all the features described above, I recommend everyone
to buy a television of any brand because it provides great leisure time and is
a source of very important information.
Nowadays, there is nothing better than coming home after a tiring day
and relax watching some entertaining programs, that’s why television is so
important to me. (Sujeito 9, grupo 2).

6.3.3 Quanto à criatividade: originalidade, uso da imaginação e extrapolação do
conteúdo proposto
Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1 , 7 se limitaram a seguir as
instruções apresentadas na proposta de produção textual, contudo, abordaram apenas poucas
idéias das suscitadas pelas palavras sugeridas na referida proposta.
My gadget
My cell phone has some functions which make it the most important
gadget for me. Its brand is Nokia, Lumia version of large size with Windows
8. This phone comes with several applications that are essential to me, such
as access to social network sites, video player of high quality, Xbox and a
collection of applications from Nokia that allows me to download any sorts
of program.
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Among its advantages are: it is easy to use with a manual installed
to any difficulty, it is portable and has high-quality sound. However, the
battery discharges fast.
Thus, given the functions, features and advantages that it offers, my
cell phone has become indispensable for my life. (Sujeito 3, G1).

Um dos sujeitos do grupo 1 seguiu as instruções apresentadas na proposta de produção
textual, abordando as principais idéias das suscitadas pelas palavras nela contidas, se
expressando de forma criativa e original.
The Gadget
Gadgets are everywhere. Everyone has some kinds of new
technological tools, and they became very important in our lives. I, for
example, have a notebook. Its brand is Neo pc, but, actually, it is made by
Positivo. For me it is a good machine since it doesn’t break easily, doesn’t
spend much electric energy and is indispensable to my life. I use my
notebook for almost everything in my daily routine because it is so easy to
use. I do my homework; write texts, and all the time I need to use my
machine to make something.
The advantages for those who have a computer are: the facility to do
their activities anytime and also the possibility of being connected to the
world without going out home. In addition, nowadays almost everybody can
have a computer because it is not so expensive as it was many years ago.
There are, however, some disadvantages too. Many people, for
example, that don´t read any books, are people who have a computer. They
may think they do not need to read books because everything is inside the
computer, but they forget that the books are the most important invention of
all. Another serious trouble to which parents must be alert is the kinds of site
their children access because these can be as dangerous as meeting a
criminal element.
Day by day technology fascinates us with wonderful innovations
which became indispensable in different areas of human activity. That’s
why people need to learn how to use them in a way which is safe, relevant
and suitable. (Sujeito7, grupo 1)

Os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2 se basearam nas respostas dadas às
perguntas orientadoras. Em 4 desses textos, os sujeitos se limitaram a respondê-las de forma
direta e sintética, e não extrapolaram o conteúdo proposto.
Gadgets of my life
Gadgets are very important for my studies. I have a few gadgets that
help me when I study. They are a computer, a tablet and a cellphone.
They are all of different brands. The computer is a Login, the tablet
is a Northware and the phone is a Samsung. The computer is big, heavy and
electric
The tablet and the cell phone are lightweight, battery-powered,
small and easy to use.
I generally use them to do research, read handouts and books, and
make connections. Furthermore, they help me to have communication with
my friends, classmates and family.
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The advantages of having some of these gadgets is that they do not
break easily. The tablet and the phone can be taken anywhere.
The only disadvantage is that the tablet and the cell phone
discharge quickly.
All the students who want to improve their studies should buy
gadgets like these because they help students with their school activities.
(Sujeito 8, grupo 2).

Em 6 dos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2 as informações solicitadas nas
perguntas orientadoras foram supridas de forma criativa, e foram combinadas com
informações adicionais, extrapolando o conteúdo proposto, resultando em textos originais e
interessantes.

Technological facilities
Technological development has made people’s life easier. How
many people do we know that cannot live without gadgets like Ipads,
Iphones, cellphones, tablets, notebooks, TVs with voice sensor, and so on? I
am one of them. Nowadays assignments are increasing day by day and I
have to take care of several things at once. Thus, I can say that I depend so
much on my notebook. I use it to work, study and also, to have fun.
My notebook is a Samsung ATIV Book 2, processor Intel Core i3,
model NP270E4E-Kd4, screen of 14", which for me is a perfect size, neither
small nor large. It has about 2 kg, so, I consider that it is light because there
are others of the same category that are heavier.
Just like any technological device, it has advantages and
disadvantages. Some of its advantages I can cite, for example, the possibility
of interaction with my smartphone through SideSync program, its sound is
the loudest of all, it is very easy to use, in addition to being powered by
electric energy it can also be battery-operated and its battery lasts about 6
hours.
So far, the only disadvantage that I saw is not about the gadget, but
specifically regarding the operating system Windows 8 which, sometimes,
makes the notebook a little slow. In fact, I do not like this system very much.
I still prefer the old Windows 7, but I did not have any choice because all
new notebooks and computers are using W 8 or 8.1.
I believe, therefore, that my notebook is an example of gadget that
can be bought by all types of people, because it is not so expensive and it
adds technology and interactivity into a single notebook. And since the
demands of our daily activities are increasing, these technologies facilitate
our lives in many ways. (Sujeito 10, grupo 2)
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6.3.4 Quanto aos recursos lexicais - emprego do vocabulário introduzido no curso e
emprego de vocabulário apreendido autonomamente:
Com base na proposta de produção textual esperava-se que os sujeitos produzissem
um texto com 4 ou 5 parágrafos e utilizassem um número de palavras entre 200 e 250. Dos
sujeitos do grupo 1, 3 empregaram um número de palavras acima do mínimo esperado para o
que foi proposto, sendo a média, também, abaixo do mínimo esperado, e o vocabulário
utilizado de acordo com o nível pré- intermediário.
Entre os sujeitos do grupo 2, 3 utilizaram uma quantidade de palavras acima do
mínimo esperado, o que resultou numa média também abaixo do mínimo esperado para o que
foi proposto. O vocabulário utilizado foi condizente com o nível pré-intermediário.
O número de palavras utilizadas pelos sujeitos do grupo 1 e do grupo 2, na terceira
proposta de produção textual, constatado através da utilização da ferramenta ―Contar
Palavras‖ do Word, foi conforme mostra a tabela a seguir:

Tabela 7 - Número de palavras utilizadas no terceiro texto produzido

Grupo 1
116
127
145
171
174
224
258
255

Sujeito 3
Sujeito 1
Sujeito 6
Sujeito 9
Sujeito 2
Sujeito 5
Sujeito 8
Sujeito 7

Média

183,8

Grupo 2
89
92
121
124
152
160
172
206
240
311
Média

Sujeito 2
Sujeito 6
Sujeito 1
Sujeito 7
Sujeito 3
Sujeito 8
Sujeito 9
Sujeito 5
Sujeito 4
Sujeito 10
166,7

Conforme mostra a tabela a seguir, um número muito limitado de palavras específicas
do tema, como as que nomeiam recursos tecnológicos, suas particularidades e funções,
introduzidas na unidade de estudo (vocabulário alvo), foram utilizados pelos sujeitos do grupo
1.
Um número também muito limitado de palavras específicas do tema, como as que
nomeiam recursos tecnológicos, suas particularidades e funções, introduzidas na unidade de
estudo foram utilizados pelos sujeitos do grupo 2.
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Tabela 8 - Número de palavras Tabela 7 - Número de palavras utilizadas
no terceiro texto produzido

Grupo 1
3
4
4
4
4
5
5
5

Sujeito 6
Sujeito 2
Sujeito 3
Sujeito 5
Sujeito 9
Sujeito 1
Sujeito 7
Sujeito 8

Média

4,3

Grupo 2
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
Média

Sujeito 9
Sujeito 6
Sujeito 7
Sujeito 2
Sujeito 4
Sujeito 1
Sujeito 8
Sujeito 3
Sujeito 5
Sujeito 10
3,5

Dos sujeitos do grupo 1, 6 empregaram termos diretamente ligados ao tema,
aprendidos autonomamente.
Todos os sujeitos do grupo 2 empregaram termos diretamente ligados ao tema,
aprendidos autonomamente. O número desses termos que foram empregados foi conforme
mostra a tabela a seguir:

Tabela 9 - Número de palavras específicas do tema aprendidas autonomamente
utilizadas no terceiro texto produzido

Grupo 1
0
0
1
2
5
5
6
7

Sujeito 9
Sujeito 8
Sujeito 7
Sujeito 1
Sujeito 5
Sujeito 3
Sujeito 6
Sujeito 2

Média

3,3

Grupo 2
1
2
2
3
3
4
6
6
6
10
Média

Sujeito 9
Sujeito 6
Sujeito 7
Sujeito 2
Sujeito 4
Sujeito 1
Sujeito 8
Sujeito 3
Sujeito 5
Sujeito 10
4,3

6.3.5 Quanto à inteligibilidade: articulação gramatical, coerência, coesão e correção
ortográfica

Nos textos produzidos pelo grupo 1, as frases foram bem estruturadas de acordo com o
padrão da língua inglesa, contento sujeito e predicado. Os pontos de vista e muitos dos fatos
foram apresentados em primeira pessoa, já as descrições e explicações em terceira pessoa.
Tempos verbais variados foram empregados adequadamente: simple present, simple past,
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present perfect, simple future e simple conditional future. Além disso, foram utilizadas
estruturas de períodos condicionais, voz passiva e os verbos modais can e have to.
Os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1 não apresentaram dificuldades para
serem compreendidos, nem problemas significativos em relação à correção ortográfica e ao
emprego da pontuação. A linguagem é simples e direta, as frases têm um tamanho adequado
para o que se propõem informar; tanto períodos simples como períodos compostos por
coordenação, bem como por subordinação foram construídos. A coerência e coesão dos textos
foram asseguradas pela utilização de palavras e expressões de transição eficazes e pelo
emprego de mecanismos coesivos relevantes.

It became a part of my life because there are many advantages of having a
machine like this: I can check and send e-mails, access the Facebook, see
videos, make searches and other things, too. As it is portable, whenever I
can , I bring it to UNEB, but not to many other places. Its size is the most
common in the Market, not so big neither small. This machine facilitates my
life as a whole, my studies and my leisure and extra activities. (Sujeito 8,
grupo 1).

Os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2 também apresentaram uma linguagem
simples e direta. Os textos são todos inteligíveis e não apresentam problemas significativos
em relação à correção ortográfica ou ao emprego da pontuação. As frases, em extensão
adequada para o que se propuseram informar, foram combinadas formando períodos
compostos por coordenação e por subordinação. A utilização de palavras e expressões de
transição e de mecanismos coesivos apropriados contribuiu para conferir coerência, coesão e
fluidez às produções.
Além disso, estruturas gramaticais apropriadas para o que se pretendia informar foram
empregadas, a exemplo da voz passiva, gerund, os verbos modais should, can e could, e os
tempos verbais simple present, present progressive, simple future, simple past e present
perfect.
Indeed, the main advantages of having a computer are: people can
communicate with each other, study with it and get information about events,
scientific researches and about everything that is happening all over the
world. In addition, it has a lot of tools that can be used to facilitate people’s
lives. (Sujeito 4, grupo 2).
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6.4 QUARTO TEXTO PRODUZIDO, UM ENSAIO SOBRE A INTERNET

6.4.1 Quanto à estrutura: título, introdução, desenvolvimento e conclusão
Os sujeitos do grupo 1, seguindo as instruções apresentadas na proposta de produção
textual, escreveram ensaios sobre a Internet, através dos quais apresentaram, em sequência
lógica de raciocínio, ideias, fatos, explicações, exemplificações e pontos de vista próprios. 3
desses textos são formados por 3 parágrafos, 1 por 4 parágrafos, 3 por 5 parágrafos e 1 por 6
parágrafos.
Os sujeitos do grupo 2 também seguiram as instruções contidas na proposta de
produção textual e escreveram ensaios sobre a Internet, através dos quais apresentaram, em
sequência lógica de raciocínio, ideias, fatos, explicações, exemplificações e pontos de vista
próprios. 6 desses textos são formados por 5 parágrafos, 2 por 4 parágrafos, e 2 por 3
parágrafos.
Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, 7 contemplaram um título. Os
títulos atribuídos estavam relacionados aos assuntos tratados nos textos, sem, contudo,
estabelecer uma relação mais profunda com eles. Entre esses títulos, 6 são vagos e/ou
genéricos e não permitem apreender uma ideia geral sobre as informações presentes no texto.
Um dos títulos, entretanto, “Internet in my routine” (Sujeito 8, grupo 1), representou uma
síntese do texto a que se referiu, contribuindo, portanto, para a orientação do leitor quanto ao
enfoque dado ao tema.
Dos 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, 9 contemplaram um título. Todos
os títulos atribuídos tinham ligação com o assunto abordado, entretanto 3 são genéricos e não
permitem apreender uma ideia geral sobre as informações presentes no texto. Os demais
consistiram em sínteses dos textos a que se referiram, e contribuíram para a orientação do
leitor.

Quadro 10: Títulos no quarto texto produzido
Grupo 1
“Changing habits” (Sujeito 2)
“Revolutionary invention” (Sujeito 3)
“The internet” (Sujeito 7)

Grupo 2
“The Meaning of Internet to My Life”
(Sujeito 1)
“Internet: a necessary dependence”
(Sujeito 4)
“The Internet and its uses” (Sujeito 9)
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Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, 3 não contemplaram uma
introdução, distanciando-se, assim, da estrutura textual padrão de um ensaio, uma vez que
foram iniciados pela apresentação de fatos, os quais deveriam figurar na seção de
desenvolvimento: “I use Internet to perform various activities mainly study.” (Sujeito 1,
grupo 1); ―The internet has made me more agile and updated in all aspects.” (Sujeito 2,
grupo 1). Em 4 dos textos produzidos pelos sujeitos desse grupo, o parágrafo introdutório
cumpre parcialmente as suas funções, apresentando a ideia central a ser discutida, mas
deixando de apresentar ideias importantes que foram abordadas nos textos, tais como,
dependência à Internet, ofensas virtuais, falsidade ideológica, disseminação de preconceitos, e
exclusão virtual.

The use of the Internet becomes crucial to people's lives. For facilitating
communication and to have knowledge about almost everything in the world,
the internet is frequently accessed. The reason people use the internet all the
time is because they need to communicate with others people, being located
in time and space and know the different stories and places.54 (Sujeito 5,
grupo 1).

Todos os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2 contemplaram uma introdução
que cumpriu, também, apenas parcialmente as suas funções, já que apresentaram o assunto e a
ideia central a ser discutida, mas em seguida, ainda no parágrafo introdutório, apresentaram
fatos e exemplificações, próprios para a seção de desenvolvimento, deixando de sugerir a
linha de argumentação, de esboçar a organização do texto, e de indicar as ideias que seriam
abordadas, como é de praxe nesta seção dos ensaios.
The Internet is a very important tool for society. My first contact with the
Internet was in 2010 and I still use it very often. In fact, I use the Internet
every day for numerous purposes such as studying, doing research,
communicating with my friends, teachers and family, and having fun.
Hence, I pay a monthly fee to use the system. The main sites that I access are
Facebook, Gmail, YouTube, G1, R7, and police in my city information sites.
(Sujeito 3, grupo 2).

Em apenas 1 dos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, o parágrafo introdutório
atende ao que está convencionado para a introdução de um ensaio, ao apresentar o assunto e a
ideia central a ser discutida, sugerir a linha de argumentação, e esboçar a organização do
texto, elencando as ideias tratadas:
54

A introdução cumpre parcialmente as suas funções apresentando o assunto e duas das ideias discutidas no
texto, no entanto, o que parece ser o foco da discussão não é apresentado no parágrafo introdutório, que é a
exclusão virtual.
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The Internet can be regarded as one of the biggest and most important
inventions of the contemporary world. Its use facilitates international
communication and provides access to various sources of information in
real time. On the other hand, the same technology that unites people from all
over the world can separate people who are close. (Sujeito 3, grupo 1).

A seção de desenvolvimento nos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1 foi
construída a partir das ideias sugeridas, bem como das informações solicitadas na proposta de
produção textual, e os parágrafos buscaram apoiar a sentença tese apresentando fatos, dados,
ilustrações, explicações e discussões.
I use it every day, except on Saturdays and Sundays, usually in the morning
from 08:30 to 11:15. At these times I do all my pending academic
assignments,
visit
some
sites
like
https://wikipedia.org.com,
https://br.yahoo.com, https://www.gmail.com, https :/ / translate.
google.com.br and www.google.com.br to seek information that helps me
with my academic work at an incredible speed. I also I enter at https://ptbr.facebook.com to talk to my colleagues who live in other cities. (Sujeito 2,
grupo 1).

Os parágrafos de desenvolvimento, nos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2,
foram construídos tendo como base as ideias sugeridas e as informações solicitadas pelas
perguntas orientadoras, apresentadas na proposta de produção textual. Os parágrafos
apresentaram fatos, dados, ilustrações, explicações e discussões que serviram para sustentar a
sentença tese.
Dos 8 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1,

2 não apresentaram uma

conclusão, 2 continham parágrafos conclusivos incompatíveis com o conteúdo apresentado, e
3 contemplaram um parágrafo de conclusão bem conectado com a introdução e com o corpo
do texto.
Thus, a global tool like the Internet can be used for different types of
communication and interaction. Even though its use has positives and
negatives aspects, it has become indispensable to human beings. (Sujeito 3,
grupo 1).

Todos os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, contemplaram uma conclusão
bem conectada com a introdução e com o corpo do texto.
The Internet has a very important meaning for people, despite its drawbacks.
It allows people to connect to one another and make their lives more agile
and practical. So, if the internet did not exist, some daily activities would be
much more difficult to be carried out. (Sujeito 3, grupo 2).

103

Assim, considerou-se que a principal fragilidade estrutural encontrada nos textos
produzidos pelos sujeitos do grupo 1 refere-se ao parágrafo de conclusão, que em sua maioria
não retoma o que foi discutido na sentença tese, nem os pontos principais discutidos no corpo
do texto.
Quanto aos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2,
estrutural neles encontrada reside no parágrafo introdutório,

a principal fragilidade

mais especificamente na

apresentação das ideias de apoio à sentença tese, a serem discutidas no corpo do texto e na
antecipação da linha de argumentação adotada.
6.4.2 Quanto à abordagem do tema: adequação e clareza
Os ensaios produzidos pelos sujeitos de grupo 1 abordaram vários aspectos do tópico
e da ideia central dentro de um ordenamento linear, em sequência lógica de raciocínio e
expondo, de forma clara e objetiva, ideias, fatos, dados, ilustrações, explicações, pontos de
vista e discussões sobre a utilização da Internet. Foi utilizado o registro linguístico formal,
privilegiando a norma culta escrita, não sendo observadas, portanto, utilização de gírias,
imprecisões no emprego do vocabulário, ambigüidades, obscuridades nem prolixidade.

Revolutionary invention
The Internet can be regarded as one of the biggest and most
important inventions of the contemporary world. Its use facilitates
international communication and provides access to various sources of
information in real time. On the other hand, the same technology that unites
people from all over the world can separate people who are close.
In the globalized world, international relations are becoming more
frequent and the Internet is the means by which this communication
happens. In addition the huge amount of information that can be accessed
for educational or recreational purposes via search sites like Google and
entertainment sites as the League of Legends, online games give the Internet
great popularity among young people.
The use of the Internet encompasses a number of negative points,
among which social relations may be mentioned. Many people have many
virtual friends, even from other countries, but do not relate to people that
are near or inside their own homes, spending more time online interacting
with people they do not know than being sociable with other individuals
they know.
Thus, a global tool like the Internet can be used for different types of
communication and interaction. Even though its use has positives and
negatives aspects, it has become indispensable to human beings. (Sujeito 3,
grupo 1).
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Seguindo a norma culta escrita, ordenamento linear e sequência lógica de raciocínio,
os sujeitos de grupo 2 desenvolveram com clareza e objetividade, ensaios através dos quais
abordaram vários aspectos do tópico e da ideia central, e expuseram, de forma clara e
objetiva, ideias, fatos, dados, ilustrações, explicações, pontos de vista e discussões sobre a
utilização da Internet. Nos textos produzidos pelos sujeitos desse grupo, também não foram
registradas a ocorrência de gírias, vocabulário impreciso, ambiguidades, obscuridades ou
prolixidade.
Internet: a necessary dependence
The Internet has changed my life. I have been using it since 2011. I
used to access it for free, but nowadays I pay a monthly fee. I generally
access the Internet every day to read and send emails, get news about what
is happening all over the world, study, have fun, do research, watch korean
dramas and communicate with my family and friends. I commonly access
very well-known websites, as for example, Youtube, Blogs, Gmail, and
Wikipedia. I also access some social networking sites such as Facebook,
Myspace, Line, and Twitter.
Indeed, I think that there are several advantages of using the Internet.
First of all, I can buy things like clothes, books, electronic objects. Besides
that, I can pay some bills. Another advantage is that I can download music
and videos by my favorite singers, films, and clarify my doubts about
academic activities.
However its use also brings us some disadvantages such as: it takes
almost all my free time and causes people's social isolation. In addition, it
has dangerous contents and websites. We must, therefore, pay careful
attention before giving some personal information to strangers.
Despite the disadvantages, the Internet is an important tool that gives
me several possibilities of usage: I can enjoy all the things produced by
other cultures (music, technology, films, etc), what helps me to acquire more
knowledge.
In fact, I feel the Internet has helped keep me close to my relatives,
family, friends, even the ones who live in other cities. Furthermore I can
meet new people with the same interests that I have. If it were taken away
from me, it would cause several damages to my personal and academic life
because I really need it to study, research, entertain myself, communicate
with my family, teachers and friends. (Sujeito 4, grupo 1).

6.4.3 Quanto à criatividade: originalidade, uso da imaginação e extrapolação do
conteúdo proposto
Os ensaios produzidos pelos sujeitos do grupo 1 abordaram os tópicos sugeridos na
proposta de produção textual de forma criativa e original.

Basically, whenever I can, I use the internet at home, at lan houses
or at UNEB. My uses of the Internet are for studying, doing searches,
connecting with social networking sites, receive and send e-mails and talk
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via instant message. The sites that I acess are Hotmail, Facebook, Google,
"Vagalume", youtube and Slideshare, but not all of them are accessed with
the same frequency.
Unfortunately the Internet has its negative aspects , too, starting
from the dangerous contents. Adult contents, information about violence and
other topics affects not only the children but also adult people. The integrity
and personal values are violated by these things. (Sujeito 8, grupo 1)

Dois dos ensaios produzidos pelos sujeitos do grupo 1 extrapolaram o conteúdo
proposto ao incluir tópicos importantes nas discussões sobre a utilização da Internet, tais
como, a exclusão digital, a dependência aos jogos oferecidos pela Internet e crimes praticados
pela Internet.

Nowadays it is very difficult for a person not to have internet access
facilities, today the people need to be connected all the time. Living without
using the Internet can cause social inequalities, since the Internet is also a
factor of social interaction where people worldwide are inserted, and who
do not have access ends up being excluded. Internet use should not be an
excluding factor, but unfortunately in the current context in which we live it
is becoming more perceptive. (Sujeito 5, grupo 1).
One of the negative aspects of using the internet is the dependence that some
sites may result in some users, such as addictions to games. Unfortunately
some people use fake avatars for cravenly reach other persons individually
or collectively disseminating various forms of prejudice. (Sujeito 6, grupo 1).

Os ensaios produzidos pelos sujeitos do grupo 2 foram construídos a partir das
respostas dadas às perguntas orientadoras, associadas a outras ideias, de forma criativa e
original. Quatro dos ensaios produzidos pelos sujeitos do grupo 2 extrapolaram o conteúdo
proposto ao incluir tópicos importantes nas discussões sobre a utilização da Internet, tais
como, isolamento social, pornografia, dependência aos jogos, o acesso a outras culturas, perda
de privacidade, roubo de identidade, desenvolvimento do comportamento antissocial e falta de
segurança na Internet.

The use of the internet has many advantages such as: learning about
other cultures, keeping in touch with people from all over the world and
getting updated about various things that are happening around the world.
Even with these advantages, we must remain alert because the use of
the Internet also brings bad consequences such as loss of privacy, misuse of
information and organizations of terrorist groups. In addition, because of
the Internet excessive use some people became antisocial and dependent on
it. (Sujeito 9, grupo 2).
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6.4.4 Quanto aos recursos lexicais: emprego do vocabulário introduzido no curso e
emprego de vocabulário apreendido autonomamente
Com base na proposta de produção textual, esperava-se que os sujeitos produzissem
um texto com 4 ou 5 parágrafos e que utilizassem um número de palavras entre 200 e 250.
Dos sujeitos do grupo 1, 4 empregaram um número de palavras acima do mínimo esperado
para o que foi proposto, sendo a média, também, acima do mínimo esperado. O vocabulário
utilizado estava de acordo com o nível pré- intermediário.
Dos 10 textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2, 9 apresentaram uma quantidade de
palavras acima do mínimo esperado, o que resultou numa média também acima do mínimo
esperado para o que foi proposto. O vocabulário utilizado foi condizente com o nível préintermediário.
O número de palavras utilizadas pelos sujeitos do grupo 1 e do grupo 2, na terceira
proposta de produção textual, constatado através da utilização da ferramenta ―Contar
Palavras‖ do Word, foi conforme mostra a tabela a seguir:

Tabela 10 - Número de palavras utilizadas no quarto texto produzido

Grupo 1
118
131
157
190
211
219
270
348

Sujeito 1
Sujeito 4
Sujeito 7
Sujeito 2
Sujeito 3
Sujeito 6
Sujeito 8
Sujeito 5

Média

205,5

Grupo 2
179
202
218
222
230
239
242
243
263
301
Média

Sujeito 8
Sujeito 6
Sujeito 2
Sujeito 9
Sujeito 5
Sujeito 4
Sujeito 7
Sujeito 1
Sujeito 3
Sujeito 10
233,9

Conforme mostra a tabela a seguir, um número muito limitado de palavras específicas
do tema, introduzidas na unidade de estudo (vocabulário alvo) foram utilizados pelos sujeitos
do grupo 1.
Um número também muito limitado de palavras específicas do tema, introduzidas na
unidade de estudo foram utilizados pelos sujeitos do grupo 2.
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Tabela 11 - Número de palavras específicas do tema introduzidas na unidade de estudo
utilizadas no quarto texto produzido

Grupo 1
2
4
6
6
6
7
7
9

Sujeito 2
Sujeito 4
Sujeito 1
Sujeito 8
Sujeito 3
Sujeito 6
Sujeito 7
Sujeito 5

Média

5,9

Grupo 2
3
4
5
6
6
6
7
9
10
11
Média

Sujeito 6
Sujeito 10
Sujeito 3
Sujeito 1
Sujeito 4
Sujeito 9
Sujeito 7
Sujeito 2
Sujeito 5
Sujeito 8
6,7

Dos 8 sujeitos do grupo 1, 7 empregaram termos diretamente ligados ao tema,
aprendidos autonomamente.
Dos 10 sujeitos do grupo 2, 6 empregaram termos diretamente ligados ao tema,
aprendidos autonomamente. O número desses termos que foram empregados foi conforme
mostra a tabela a seguir:

Tabela 12 - Número de palavras específicas do tema aprendidas autonomamente
utilizadas no quarto texto produzido

Grupo 1
0
1
1
1
2
3
4
8

Sujeito 1
Sujeito 3
Sujeito 4
Sujeito 7
Sujeito 2
Sujeito 8
Sujeito 5
Sujeito 6

Média

2,5

Grupo 2
0
0
0
0
1
1
2
2
10
11
Média

Sujeito 6
Sujeito 10
Sujeito 3
Sujeito 1
Sujeito 4
Sujeito 9
Sujeito 7
Sujeito 2
Sujeito 5
Sujeito 8
2,7
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6.4.5 Quanto à inteligibilidade: articulação gramatical, coerência, coesão e correção
ortográfica

Os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1 apresentaram frases bem articuladas
gramaticalmente, de acordo com o padrão da língua inglesa. Observou-se o emprego
adequado de uma variedade de tempos verbais, tais como o simple present, present perfect,
present progressive, simple future e simple conditional future: “Its use facilitates
international communication and provides access to various sources of information in real
time” (Sujeito 3, G1); “The internet is changing people’s lives[...]” Sujeito 7, grupo 1); “The
internet has made me more agile and updated in all aspects.” (Sujeito 3, grupo 1); “Living
without the Internet would be very hard [...]” (Sujeito 8, grupo 1), além do emprego dos
verbos modais can, may e should, com a perfeita observância de suas regras de utilização:
“There are many advantages that the Internet can bring to people's lives” (Sujeito 5, grupo
1); ―Internet use should not be an excluding factor” (Sujeito 5, grupo 1); “The Internet can
be regarded as one of the biggest and most important inventions of the contemporary world.”
(Sujeito 3, grupo 1); “One of the negative aspects of using the internet is the dependence that
some sites may result in some users, such as addictions to games.” (Sujeito 6, grupo 1);
Além disso, as formas nominais

gerund, infinitive, e past participle foram empregadas

corretamente:“When you want to do some research, the best thing to do is [...]” (Sujeito 5,
grupo 1); ―I think that living without the Internet would be bad [...]” (Sujeito 2, grupo 1);
“Not all information is reliable, however, it is still the most democratic means of obtaining
news.” (Sujeito 6, grupo 1); “Living without using the Internet can cause social inequalities,
since the Internet is also a factor of social interaction where people worldwide are inserted
[...]” (Sujeito 5, grupo 1).
Os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1 apresentaram, entretanto, alguns
problemas relativos à ortografia, à falta de pontuação, ao uso indevido de letras maiúsculas no
meio da frase, a utilização de preposições e de formas verbais em desacordo com as normas
da língua inglesa, mas tais inadequações não comprometeram a inteligibilidade: “[...]to see
videos just click on youtube [...]”; “Everyday I access the Internet to do research watch
video classes, listen to musica nd downloads movies.” (Sujeito 1, grupo 1); “The internet is a
very Important tool in today’s world but we have to take some care [...]” (Sujeito 1, grupo 1);
―In addition I use in to chat with my friends watch sports events, the news and do research
assigned at my daughter’s school.” (Sujeito 1, grupo 1).
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Quanto ao sentido e à unidade dos textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1, os
mecanismos coesivos bem como as palavras e expressões de transição empregados foram
eficazes para ajudar a conferir coerência e coesão aos textos produzidos, sendo observada,
principalmente, a utilização de orações adjetivas restritivas e palavras e expressões indicando
adição, oposição, causa, contraste, consequência, exemplificação e conclusão: “Moreover
Google has tools for research [...]” (Sujeito 5, grupo 1);“Besides that when I travel I search
for hotels and other places I want to know.” (Sujeito 1, grupo 1); “On the other hand, the
same technology that unites people from all over the world can separate people who are
close.” (Sujeito 3, grupo 1).
Os textos produzidos pelos sujeitos do grupo 2 apresentaram uma articulação
gramatical sofisticada, muito embora o nível de proficiência linguística desses sujeitos seja o
pré-intermediário. Frases bem construídas com o uso adequado de diferentes tempos verbais,
tais como o simple present, simple past, simple future, simple conditional future, present
progressive, present perfect e present perfect progressive foram observadas:“It helps me to
communicate and do many other things when I’m in a hurry. I’ve been using it since I was 10
years old, and since then, I have been accessing the internet every single day in my life.”
(Sujeito 1, grupo 2); “I started using the Internet when I bought my computer in 2008.”
(Sujeito 2, grupo 2). Observou-se, ainda, a combinação correta dos tempos verbais
empregados em períodos condicionais, inclusive em voz passiva: “If it were taken away from
me, it would cause several damages to my personal and academic life [...]” (Sujeito 4, grupo
2); “―[...] if it were taken away from me, I would, certainly, suffer a little bit before I get used
to no longer have access to it.” (Sujeito 10, grupo 2); ; ―[...] the Internet is so important to
me that I’d feel a bit disoriented if I didn’t have access to it anymore.” (Sujeito 9, grupo 2);
“So, if the internet did not exist, some daily activities would be much more difficult to be
carried out.” (Sujeito 3, grupo 2) , além do emprego correto e adequado dos verbos modais
can, could e must : ―[...]it can become them addicted.” (Sujeito 10, grupo 2); “ The Internet
can help people to become well informed.” (Sujeito 6, grupo 2); ―[...] I could not talk to my
parents.” (Sujeito 6, grupo 2); “It can provide sources of information for research and
studies [...]” (Sujeito 8, grupo 2). As formas nominais gerund, infinitive, present participle e
past participle foram contempladas, e sua utilização se deu em conformidade com as normas
gramaticais: “It is easy to communicate with people around the world [...]” (Sujeito 2, grupo
2); ―[...] before giving some personal information to strangers.” (Sujeito 4, grupo 2); ―[...]
the Internet has helped keep me close to my relatives, family, friends[...]” (Sujeito 4, grupo
2); “I can also have fun in my spare time playing games, watching series and learning how to
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sing my favorites songs.” (Sujeito 9, grupo 2); “Even with these advantages, we must remain
alert because the use of the Internet also brings bad consequences [...]” (Sujeito 9, grupo 2).
Os textos produzidos pelos sujeitos do Grupo 2 são inteligíveis e apresentaram apenas
poucos problemas relativos à falta de pontuação: ―The Internet has brought many facilities to
my life and nowadays I don’t need to stand in line anymore to pay or purchase something”
(Sujeito 1, grupo 2); “I also access some social networking sites such as Facebook, Myspace,
Line, and Twitter.” (Sujeito 4, grupo 2).
No que se refere ao sentido e a unidade dos textos produzidos pelos sujeitos do grupo
2, os textos são coerentes e coesos, qualidades alcançadas pela utilização adequada de uma
variedade de palavras e expressões de transição e de mecanismos coesivos, entre os quais
destacaram-se as orações adverbiais, orações adjetivas restritivas, além de
expressões indicando

palavras e

afirmação, adição, oposição, causa, contraste, consequência,

exemplificação e conclusão: “Indeed, I believe that the Internet brings several advantages to
my life, such as: It is easy to communicate with people around the world, to get information
and to study. Besides that, the Internet provides entertainment.” (Sujeito 2, grupo 2); “In
fact, I use the Internet every day for numerous purposes such as studying, doing research,
communicating with my friends, teachers and family, and having fun. Hence, I pay a monthly
fee to use the system.” (Sujeito 3, grupo 2); “We must, therefore, pay careful attention before
giving some personal information to strangers.” (Sujeito 4, grupo 2); “In fact, I feel the
Internet has helped keep me close to my relatives, family, friends, even the ones who live in
other cities.” (Sujeito 4, grupo 2); “Furthermore I can meet new people with the same
interests that I have [...] it would cause several damages to my personal and academic life
because I really need it to study [...]” (Sujeito 4, grupo 2); “I can also have fun in my spare
time playing games, watching series and learning how to sing my favorites songs. For these
reasons, the Internet is so important to me that [...]” (Sujeito 9, grupo 2); “Despite its
advantages, the Internet also has its negative aspects to society” (Sujeito 9, grupo 2);
“Therefore, when I am working or studying I use the Internet for free.” (Sujeito 10, grupo 2);
“There are, on the other hand, disadvantages about the Internet, too.” (Sujeito 10, grupo 2);
“Thus, if it were taken away from me, I would, certainly, suffer a little bit before I get used to
no longer have access to it.” (Sujeito 10, grupo 2); “As a result, I need to pay a lot of money
to use it.” (Sujeito 1, grupo 2).
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino-aprendizagem da produção textual em língua inglesa, que apresenta
dificuldades para professores e aprendizes do mundo inteiro, se constitui um dos grandes
desafios para professores e estudantes do curso de Licenciatura em Letras com Habilitação em
Língua Inglesa e Literaturas do campus II da UNEB. A grande quantidade de tempo exigida
para atender às inúmeras demandas impostas ao desenvolvimento da habilidade da produção
textual deixa como opção a sua prática como atividade extraclasse, e, consequentemente,
individual, como a literatura especializada nesta área revela ser o caso em muitos outros
contextos. Essa realidade, somada à própria laboriosidade do processo de produção, com
todos os pré-requisitos envolvidos, tem contribuído para que esta seja considerada uma
atividade ―difícil, solitária e entediante‖ 55 (Haines, 1998, tradução nossa).
As dificuldades não se impõem aos aprendizes exclusivamente, mas também aos
professores que, muitas vezes, se deparam com textos ininteligíveis que tornam inexequível a
apresentação de sugestões que visem ao seu aprimoramento, e com turmas cujas necessidades
dos aprendizes são variadas e não coincidentes.
Uma vez que entende-se que não existe uma única metodologia que seja
generalizável, pesquisas por soluções metodológicas específicas para contextos específicos,
além de buscas por maneiras de proporcionar orientação individualizada para os aprendizes
que dela necessitem são requeridas.
Me lancei ao desafio de organizar a PROPER a partir do propósito de reunir
abordagens, estratégias, técnicas e recursos materiais que pudessem atender às necessidades
dos aprendizes do contexto em questão, e incentivá-los quanto ao desenvolvimento da
habilidade da produção textual em língua inglesa. Desde o sorteio dos grupos, percebeu-se o
ânimo gerado pela possibilidade de participar do grupo cuja interação entre seus participantes
aconteceria via ambiente colaborativo online. Corroborando com Dooly (2008), que
reconhece entre os benefícios proporcionados pela Aprendizagem Colaborativa, o aumento do
interesse dos aprendizes, como resultado da troca, debate e intercâmbio de ideias, (DOOLY,
2008), e com Kessler, Bikowski e Boggs (2012), que apontam o aumento da motivação como
um dos benefícios advindos da utilização das novas tecnologias para a escrita colaborativa,
desde as primeiras reuniões ficou evidente o grande interesse de todos os participantes do
55
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grupo 2 que, no horário combinado, se conectavam ao ambiente colaborativo online adotado
para o presente estudo, faziam postagens no mural do grupo sobre as perguntas orientadoras
apresentadas nas propostas de produção textual, e se mostraram bastante motivados para a
construção colaborativa do conhecimento, através da interação com a docente e com os
colegas.
De fato, constatou-se que a adoção da PROPER foi eficaz na promoção de
oportunidades para interação, cooperação e colaboração entre os sujeitos do grupo 2 , e na
provisão de tutoria e atenção individualizada a esses sujeitos por parte da docente durante o
processo de produção textual.
Constatou-se, também que a atividade de sugerir correções e aprimoramentos nos
textos produzidos tornou-se mais factível, devido a uma maior inteligibilidade desses,
constatada desde a produção do primeiro rascunho.
Quanto ao objetivo geral da pesquisa, considera-se que ele foi plenamente atendido, já
que contribuições significativas da adoção da PROPER foram identificadas, e entre as quais
se destacam alguns avanços no desenvolvimento da habilidade da produção textual em língua
inglesa, tais como: a) A utilização de um vocabulário mais amplo; b) A estruturação mais
sofisticada dos períodos e dos textos como um todo; c) A utilização de mecanismos coesivos
relevantes; d) O emprego de uma variedade de palavras e expressões de transição, apropriadas
para indicar passagem de um parágrafo para outro, de um ponto principal para um ponto
secundário, e de um argumento de apoio para um argumento de oposição à sentença tese.
Tudo isso contribuiu para que os produtos finais produzidos pelos sujeitos do grupo 2 fossem
textos mais ricos, coesos e coerentes. Essas contribuições corroboram com as descobertas de
Stevens; Madden, Slavin e Farnish (1987) apud Nunan (1992), quanto ao desempenho
significativamente superior de aprendizes trabalhando em grupos cooperativos.
Assim, as conclusões deste estudo apontam para a confirmação de suas hipóteses,
com, entretanto, uma exceção, a de que a adoção da PROPER oportunizaria uma otimização
do tempo, que resultaria numa quantidade maior de produções escritas, já que a quantidade de
textos produzidos pelos sujeitos grupo 2, no intervalo de tempo da intervenção, foi a mesma
quantidade de textos produzidos pelos sujeitos do grupo 1.
A dificuldade de administração do tempo foi a principal limitação do Facebook como
espaço para interação, cooperação, colaboração e provimento de tutoria no ensino da
produção textual em língua inglesa, percebida nesse estudo. Devido a isso, as solicitações dos
aprendizes por vezes se avolumavam na caixa de entrada do perfil da docente, o que indica
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que alguns aprendizes passavam certo tempo desassistidos, e que o Facebook, não é, portanto,
adequado para provimento de tutoria para grupos maiores do que o utilizado nessa pesquisa.
Quanto às limitações desse estudo, destacam-se: a) o fato de não ter sido possível
coletar dados das interações dos sujeitos entre si através da caixa de entrada. Isso deveu-se a
opção feita pela docente pela não utilização da função ―bate-papo em grupo‖ que teria tornado
todas as conversas visíveis para todos os sujeitos do grupo e para a pesquisadora, mas que
poderia comprometer a espontaneidade

e a privacidade dos sujeitos do grupo durante as

interações; e b) o fato de não ter sido feita uma avaliação sobre as percepções dos sujeitos
quanto a adoção da PROPER. Essa avaliação não foi feita devido à limitação de tempo para
atender as demandas do componente curricular e da pesquisa ao mesmo tempo, que foi
agravada por alterações no calendário acadêmico, motivadas pela realização da copa do
mundo de futebol em nosso país no semestre em que foi realizada a intervenção.
Foi muito gratificante perceber como o grupo que interagiu via ambiente colaborativo
online se concentrou na colaboração ao invés da competição. Isso resultou na criação de uma
ambiente harmônico em sala, fato que Richards e Rodgers (2008) identificam como sendo um
dos objetivos da aprendizagem colaborativa. Além disso, corroborando com Zaidieh (2012), a
utilização do ambiente colaborativo online permitiu contemplar diferentes ritmos de
aprendizagem.
Os ambientes colaborativos online, pelas características que possuem, são apontados
como detentores de grande potencial para promover a interatividade, a sociabilidade, o
compartilhamento de informações e a construção colaborativa de conhecimento. A
popularização dos ambientes colaborativos online, entretanto, é um fenômeno relativamente
recente, e as pesquisas que os relacionam ao desenvolvimento da habilidade da produção
escrita no ensino de línguas estrangeiras estão apenas começando a emergir.
A partir dos estudos realizados foi possível inferir que, devido ao grande interesse dos
estudantes por esses ambientes, em especial pelos sites de redes sociais, evidenciado
principalmente pelo grande número de usuários e pela quantidade de tempo que eles passam
interagindo nesses sites, pesquisas têm sido desenvolvidas com vistas a revelar maneiras de
aproveitar o potencial desses ambientes em áreas diversas. Na de educação, vislumbra-se,
entre outras, a possibilidade de eles serem aliados de estudantes e professores face ao
desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, inclusive as relacionadas ao ensino de
línguas estrangeiras, como as que se visam à promoção do desenvolvimento da habilidade de
produção escrita.
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A utilização desses espaços para o desenvolvimento de práticas educativas requer,
porém, além da adoção de políticas relacionadas à administração do tempo, privacidade,
segurança, elementos que podem levar os aprendizes à distração, entre outras, a consideração
do fato de que computador e a internet não estão acessíveis a todos.
Com o propósito de explorar mais amplamente o tema investigado, são apresentadas
aqui algumas sugestões para o desenvolvimento de investigações futuras, tais como: a)
Produção textual em língua inglesa orientada para a estrutura dos ensaios; b) Utilização de
mecanismos coesivos na produção textual em língua inglesa; c) Utilização de palavras e
expressões de transição na produção textual em língua inglesa; d) Produção textual em língua
inglesa orientada para o uso do vocabulário; e) Estudos que se concentrem nas
potencialidades de diferentes ambientes colaborativos online para o desenvolvimento de
práticas educativas; f) Estudos que se concentrem nos desafios da utilização dos ambientes
colaborativos online no desenvolvimento de práticas educativas; g) Investigação das políticas
adotadas em cenários educacionais diversos, relacionadas à administração do tempo
privacidade, segurança e elementos que podem levar os aprendizes à distração quando da
utilização de ambientes colaborativos online; h) Estudos experimentais que visem
desenvolver competências e/ou aprimorar as habilidades comunicativas através da rede
mundial de computadores; i) Avaliação por parte de aprendizes e professores dos resultados
de práticas educativas desenvolvidas através de ambientes colaborativos online.
Sugere-se, também, que os cursos de formação abram um espaço maior para a
investigação da prática de ensinar e aprender línguas, a fim de envolver o professor em
formação na reflexão crítica do seu próprio trabalho desde cedo. Quanto aos professores que
já estão graduados e em exercício, sugere-se a criação de oportunidades e incentivos para eles
envolverem-se em autoeducação contínua e adotarem uma atitude de pesquisa capaz de gerar
reflexão crítica e construção do conhecimento sobre a sala de aula. Para que a construção
deste conhecimento se dê, sugere-se ainda, que esses professores se familiarizem com práticas
de investigação, principalmente as voltadas para a sala de aula, como a pesquisa-ação, o
ensino reflexivo e a prática exploratória. À medida que mais pesquisas forem realizadas por
professores de línguas estrangeiras, muitas outras contribuições poderão ser feitas para a
geração de novas teorias e produtos sobre o processo de ensino e aprendizagem de línguas e
para a reafirmação do compromisso do professor com a qualidade da educação e com a
mudança social.
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APÊNDICE A – Propostas de produção textual
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS
CURSO: LIC. EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – INTERMEDIÁRIO I
DOCENTE: ELIANA SANTOS DE SOUZA E SANTOS
DISCENTE: FIRST
...................................................................................................................................
WRITING ASSIGNMENT - GROUP 1

Remember a restaurant you have gone recently and that you liked or disliked very much.
Write a restaurant review about it, including the following information:
The reason that led you to that restaurant;
The name, type and location of the restaurant;
Comments about the ambiance;
The dishes and beverages served there;
The dishes and beverages you ordered (smell, presentation and flavor);
Comments about the service (time of waiting; waiter‘s competence);
Considerations about the check;
Other considerations you want to include.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS
CURSO: LIC.
EM WRITING
LETRAS COM
HABILITAÇÃO
EM LÍNGUA
FIRST
ASSIGNMENT
– GROUP
2 INGLESA E LITERATURAS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – INTERMEDIÁRIO I
DOCENTE: ELIANA SANTOS DE SOUZA E SANTOS
DISCENTE: ...................................................................................................................................

Remember a restaurant you have gone recently and that you liked or disliked very
much. Use the following questions as a guide to write a restaurant review.

1.Which restaurant did you 2. What was the reason that
go to? When?
led you to that restaurant?
Was it a special occasion?
4.What were your first 5.What were the dishes and
impressions about the beverages served there?
ambiance?
7.Who went
to the 8.What did you order as
restaurant with you?
main dish?
10.Which beverages did 11.What were the desserts
you have?
served there?
13.What did you think 14.How
was
the
about the food?
waiter/waitress
serving
your table?
16.Did you get surprised 17.Who
would
you
when you got the check? recommend that restaurant
Do you think that the check to? Why?
was fair for the service as a
whole? Explain.

3.What kind of restaurant
was that?
6. How do you evaluate the
flavor and the presentation
of the dishes?
9.What about side orders?
12.What kind of dessert did
you have?
15.What was the service
like?
18.What other comments
and suggestions would you
like to make?
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS
CURSO: LIC. EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – INTERMEDIÁRIO I
DOCENTE: ELIANA SANTOS DE SOUZA E SANTOS
DISCENTE: ...................................................................................................................................

SECOND WRITING ASSIGNMENT – GROUP 1

I. Read the excerpt below.

“If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my
daydreams in music. I see my life in terms of music ―[...] I get most joy in life out of
music.‖
—Albert Einstein, Quoted in interview by G.S. Viereck, October 26, 1929. Reprinted in
―Glimpses of the Great‖ (1930).

II. Write a paragraph about the presence or absence of music in your life. Include a
title and the following information:
The frequency and reasons why you listen to music;
The places where you usually listen to music;
Your favorite genres of music;
The number of CDs you have and the amount of money spent on them;
The frequency you go to live concerts;
Your favorite singers, bands and songs;
The meaning of music for your life.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS
CURSO: LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA
COMPONENTE CURRICULAR:
LÍNGUA
INGLESA – INTERMEDIÁRIO
SECOND WRITING
ASSIGNMENT
– GROUP 2 I
DOCENTE: ELIANA SANTOS DE SOUZA E SANTOS
DISCENTE: .....................................................................................................................................

I. Read the excerpt below.

“If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my
daydreams in music. I see my life in terms of music ―[...] I get most joy in life out of
music.‖
—Albert Einstein, Quoted in interview by G.S. Viereck, October 26, 1929. Reprinted in
―Glimpses of the Great‖ (1930).

II. Write a paragraph about the presence or absence of music in your life. Use the following
questions as a guide. Give a title for your text.

1. Are you a music fan or
don‘t you care about
music? Why?
4. What genre of music do
you like best?
7. How often do you go to
live concerts?
10. If you could choose a
sound track for your life,
which two songs would
you choose? Why?

2. How often do you listen 3. Where do you usually
to music?
listen to music?
5. How many CDs do you
have?
8. What are your favorite
bands?
11. What does music mean
to you?

6. How much do you spend
on CDs every year?
9. Who are your favorite
singers?
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS
CURSO: LIC. EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – INTERMEDIÁRIO I
DOCENTE: ELIANA SANTOS DE SOUZA E SANTOS
DISCENTE: ...................................................................................................................................

THIRD WRITING ASSIGNMENT – GROUP 1
I. Read the quote below.

Foto: http://www.techcabal.com/now-predicted-tech-trends-2014/

“Dreams about the future are always filled with gadgets.”
Neil deGrasse Tyson

II. Write a text about a machine/gadget you own which you feel as though you could
never live without. Include some of the following words/phrases in your text.

useful
unthinkable
brand
disadvantages

popular
guaranteed
electric
Battery-operated

convenient
a lemon
break
recommend

portable
a piece of junk
advantages
size
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS
CURSO: LIC. EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – INTERMEDIÁRIO I
DOCENTE: ELIANA SANTOS DE SOUZA E SANTOS
DISCENTE: ...................................................................................................................................

THIRD WRITING ASSIGNMENT – GROUP - 2
I. Read the quote below.

Foto: http://www.techcabal.com/now-predicted-tech-trends-2014/

“Dreams about the future are always filled with gadgets.”
Neil deGrasse Tyson

II. Write a text about a machine/gadget you own that you feel as though you could never
live without. Use the following questions as a guide.
1.What machine/gadget do 2.What brand is it?
3. Is it large or small?
you own?
4. Is it heavy or light?
5. Is it easy or difficult to 6. Is it electric or batteryuse?
operated?
7. What do you use your 8. Does it break a lot?
9. What are the main
machine/gadget for?
advantages of having a
machine/gadget like this?
10.What are the main 11. Who should buy a
disadvantages of having a machine like this? Why?
machine/gadget like this?
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS
CURSO: LIC. EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – INTERMEDIÁRIO I
DOCENTE: ELIANA SANTOS DE SOUZA E SANTOS
DISCENTE: ...................................................................................................................................

FOURTH WRITING ASSIGNMENT – GROUP 1
I. Read the excerpt below.

―The Internet could be a very positive step towards education, organisation and
participation in a meaningful society.‖
-Noam Chomsky – Interviewed by Hamish Mackintosh, The Guardian, October 17, 2002.

II. Write a text about your use of the Internet. Include considerations about the
following topics:

Importance;
Frequency;
Purposes;
Sites accessed;
Advantages;
Negative aspects;
Connection with people;
Living without the Internet.
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS
CURSO: LIC. EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – INTERMEDIÁRIO I
DOCENTE: ELIANA SANTOS DE SOUZA E SANTOS
DISCENTE: ...................................................................................................................................

FOURTH WRITING ASSIGNMENT – GROUP 2
I. Read the excerpt below.

―The Internet could be a very positive step towards education, organisation and
participation in a meaningful society.‖
-Noam Chomsky – Interviewed by Hamish Mackintosh, The Guardian, October 17, 2002.

I. Write a text about your use of the Internet. Use the following questions as a guide.
1. What would you say to
express the importance of
the Internet in your life?
4. What purposes do you
use the Internet for?

2. When did you first get 3. How often do you do
to the Internet?
access
the
Internet
nowadays?
5. Do you pay for using 6. What are the sites you
the Internet or do you most commonly access?
access it for free?
7. What are the three main 8. What are the three main 9. What does the Internet
advantages that using the negative aspects that mean to you?
Internet brings to your using the Internet can
life?
have in society?
10. Do you feel as though 11. What would happen if
the Internet has improved the Internet were taken
your connection with away from you?
people or has it taken you
away
from
that
connection?
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APÊNDICE B – Barema
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS
CURSO: LICENCIATURA EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – INTERMEDIÁRIO I
DOCENTE: ELIANA SANTOS DE SOUZA E SANTOS
DISCENTE: ................................................................................................................................

BAREMA
CRITÉRIO

ESTRUTURA:
introdução;
construção de parágrafos.

desenvolvimento;

NÚMERO
DE
PONTOS
TOTAL OBTIDO
conclusão; 2,0

ABORDAGEM DO TEMA: adequação do registro linguístico e 2,0
clareza.
CRIATIVIDADE: originalidade; uso da imaginação; extrapolação
do conteúdo proposto.
2,0
RECURSOS LEXICAIS: emprego do vocabulário introduzido no
curso; emprego de vocabulário apreendido autonomamente.
2,0
INTELIGIBILIDADE: articulação gramatical; coerência; coesão;
correção ortográfica.
2,0
TOTAL GERAL
10,0
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APÊNDICE C – Redes de palavras

131

132

133

ANEXO A - Termo de consentimento livre e esclarecido dos pais ou responsáveis legais
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS

TERMO DE CONSENTIMENTOLIVRE E ESCLARECIDO
DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
CONFORME RESOLUÇÃO N

O

466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante:
Sexo: F ( ) M ( )

Documento de Identidade nº:
Data de Nascimento:

/

/

Endereço:

Complemento:

Bairro:
Telefone: (

Cidade:
)

CEP:
(

)

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. 1. Título do protocolo de pesquisa: Produção textual baseada em perguntas mediada
pelo Facebook.
2. Pesquisadora responsável: Eliana Santos de Souza e Santos.
Cargo/Função: Professora.
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A
PESQUISA:
Sua filha está sendo convidada para participar da pesquisa ―Produção Textual Baseada
em Perguntas Mediada pelo Facebook”, de responsabilidade da pesquisadora Eliana Santos
de Souza e Santos, docente da Universidade do Estado da Bahia, que tem como objetivo
identificar as contribuições da utilização da PROPER (uma metodologia que combina a)
Procedimentos

da

abordagem

―Processual‖

SEOW

(1995)

apud

RICHARDS;

RENANDYA, (2002); WHITE; ARNDT (1991), b) Perguntas estimuladoras como as
sugeridas na ―Escrita orientada‖ (Brown, 2007, p. 400); c) a Utilização do Facebook como
espaço complementar para proporcionar tutoria e atenção individualizada no processo de
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produção textual em língua inglesa de aprendizes em nível pré-intermediário no Curso de
Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Inglesa e Literaturas do campus II da
UNEB.
A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios para os sujeitos tais
como: ampliação do vocabulário, redução dos erros de ortografia, apropriação de novas
estruturas, desenvolvimento da autonomia e competência na habilidade da produção escrita
em língua inglesa por parte dos participantes. Ademais, um produto será gerado como
resultado desse estudo, que é um site educacional que funcionará como um laboratório
online de produção textual em língua inglesa cuja função será auxiliar os estudantes do nível
pré-intermediário do Curso de Letras - Língua Inglesa e Literaturas do campus II as UNEB
no desenvolvimento da habilidade da produção escrita, disponibilizando instrução,
oportunidades para a prática, tutoria e atenção individualizada durante o processo de
produção, e que trará propostas para a produção textual processual sobre temas diversos,
compostas por perguntas estimuladoras.
Caso aceite, sua filha será inserida em práticas de produção textual em língua inglesa,
podendo participar de um grupo que receberá parte da instrução e interagirá com os colegas
e a professora através do site de redes sociais Facebook. Entretanto, a utilização dos sites de
redes sociais em contextos educacionais ainda é uma discussão controversa. Embora muitos
pesquisadores (YUNUS AT AL, 2011; ZAIDIEH, 2012; RABELLO; HAGUENAUER,
2011; BOHN, 2009) tenham identificado muitas vantagens de sua utilização, um estudo que
investiga as percepções dos estudantes quanto à eficácia dos grupos do Facebook para o
desenvolvimento da habilidade da produção escrita no ensino de inglês como língua
estrangeira (YUNUS; SALEHI, 2012), um estudo que investigou as vantagens e
desvantagens da utilização das redes sociais para propósitos educacionais (ZAIDIEH, 2012),
e um estudo que investiga as possibilidades de aplicação dos sites de redes sociais em
contextos formais de aprendizagem no ensino superior (RABELLO; HAGUENAUER,
2011) revelaram que existem desafios perceptíveis que não podem ser ignorados, tais como:
a) A falta de um sistema de filtro, busca e organização da informação; b) A presença de
elementos que levam à distração como anúncios e avisos; c) O acesso fácil a muitos jogos
que são oferecidos gratuitamente, que consomem muito tempo, podendo desviar a atenção e,
inclusive, viciar os estudantes; d) A dificuldade de transmitir via internet idéias complexas e
abstratas, que pode levar a mal-entendidos e idéias enganosas; e) A falta de privacidade de
informações, que pode contribuir para casos tais como, o roubo de identidade, o assédio
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moral, perseguição online e o constrangimento; f) A dificuldade de administração do tempo;
g) Questões ligadas à autodisciplina.
A participação de sua filha é voluntária e não haverá gasto ou remuneração alguma
resultante dela. Garantimos que a identidade dela será tratada com sigilo e, portanto, ela não
será identificada. Caso queira, sua filha poderá, a qualquer momento, desistir de participar e
o (a) senhor (a) poderá retirar sua autorização, devendo, para tanto, informar a desistência
através de carta ou e-mail para o endereço da pesquisadora responsável, informado no item
IV deste documento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação ou na relação de
sua filha com a pesquisadora ou com a instituição.
Quaisquer dúvidas que o (a) senhor (a) venha apresentar serão esclarecidas pela
pesquisadora, e o (a) Senhor (a) , caso queira, poderá entrar em contato também com o
Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia.
Esclareço ainda que, de acordo com as leis brasileiras o (a) Senhor (a) tem direito a
indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa.
O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos
pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a
qualquer momento.

IV.

INFORMAÇÕES

DE

NOMES,

ENDEREÇOS

E

TELEFONES

DOS

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE DÚVIDAS
Pesquisadora responsável:
Eliana Santos de Souza e Santos.
Universidade do Estado da Bahia – UNEB – Departamento de Educação.
Endereço: Rodovia BR 110 – KM 3 –
Zona Rural – Alagoinhas –Bahia – Telefone: (75) 3422-4677.
E- mail: esssantos@uneb.br
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. SalvadorBA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º
SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - BrasíliaDF.
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V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pela pesquisadora sobre os objetivos,
benefícios da pesquisa e riscos da participação de minha filha na pesquisa PRODUÇÃO
TEXTUAL BASEADA EM PERGUNTAS MEDIADA PELO FACEBOOK, e ter entendido
o que me foi explicado, concordo com a participação de minha filha sob livre e espontânea
vontade, como voluntária, e consinto que os resultados obtidos sejam apresentados e
publicados em eventos e artigos científicos desde que a identificação de minha filha não seja
realizada. Assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra
a via a mim.
________________, ______ de _________________ de _________.

_______________________________________________________
Assinatura do pai, mãe ou responsável pelo participante da pesquisa

_______________________________________________________
Assinatura da pesquisadora discente
(Orientanda)

_______________________________________________________
Assinatura do professor responsável
(Orientador)

137

ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS

TERMO DE CONSENTIMENTOLIVRE E ESCLARECIDO
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
CONFORME RESOLUÇÃO N

O

466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante:
Sexo: F ( ) M ( )

Documento de Identidade nº:
Data de Nascimento:

/

/

Endereço:

Complemento:

Bairro:
Telefone: (

Cidade:
)

CEP:
(

)

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
2. 1. Título do protocolo de pesquisa: Produção textual baseada em perguntas mediada
pelo Facebook.
2. Pesquisadora responsável: Eliana Santos de Souza e Santos.
Cargo/Função: Professora.
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A
PESQUISA:
O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa ―Produção
Textual Baseada em Perguntas Mediada pelo Facebook”, de responsabilidade da
pesquisadora Eliana Santos de Souza e Santos, docente da Universidade do Estado da Bahia,
que tem como objetivo identificar as contribuições da utilização da PROPER (uma
metodologia que combina a) Procedimentos da abordagem ―Processual‖ SEOW (1995) apud
RICHARDS; RENANDYA, (2002); WHITE; ARNDT (1991), b) Perguntas estimuladoras
como as sugeridas na ―Escrita orientada‖ (Brown, 2007, p. 400);

c) a Utilização do

Facebook como espaço complementar para proporcionar tutoria e atenção individualizada
no processo de produção textual em língua inglesa de aprendizes em nível pré-intermediário
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no Curso de Licenciatura em Letras com Habilitação em Língua Inglesa e Literaturas do
campus II da UNEB.
A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios para os sujeitos tais
como: ampliação do vocabulário, redução dos erros de ortografia, apropriação de novas
estruturas, desenvolvimento da autonomia e competência na habilidade da produção escrita
em língua inglesa por parte dos participantes. Ademais, um produto será gerado como
resultado desse estudo, que é um site educacional que funcionará como um laboratório
online de produção textual em língua inglesa cuja função será auxiliar os estudantes do nível
pré-intermediário do Curso de Letras - Língua Inglesa e Literaturas do campus II as UNEB
no desenvolvimento da habilidade da produção escrita, disponibilizando instrução,
oportunidades para a prática, tutoria e atenção individualizada durante o processo de
produção, e que trará propostas para a produção textual processual sobre temas diversos,
compostas por perguntas estimuladoras.
Caso aceite, o (a) senhor (a) será inserido (a) em práticas de produção textual em
língua inglesa, podendo participar de um grupo que receberá parte da instrução e interagirá
com os colegas e a professora através do site de redes sociais Facebook. Entretanto, a
utilização dos sites de redes sociais em contextos educacionais ainda é uma discussão
controversa. Embora muitos pesquisadores (YUNUS AT AL, 2011; ZAIDIEH, 2012;
RABELLO; HAGUENAUER, 2011; BOHN, 2009) tenham identificado muitas vantagens
de sua utilização, um estudo que investiga as percepções dos estudantes quanto à eficácia
dos grupos do Facebook para o desenvolvimento da habilidade da produção escrita no
ensino de inglês como língua estrangeira (YUNUS; SALEHI, 2012), um estudo que
investigou as vantagens e desvantagens da utilização das redes sociais para propósitos
educacionais (ZAIDIEH, 2012), e um estudo que investiga as possibilidades de aplicação
dos sites de redes sociais em contextos formais de aprendizagem no ensino superior
(RABELLO; HAGUENAUER, 2011) revelaram que existem desafios perceptíveis que não
podem ser ignorados, tais como: a) A falta de um sistema de filtro, busca e organização da
informação; b) A presença de elementos que levam à distração como anúncios e avisos; c) O
acesso fácil a muitos jogos que são oferecidos gratuitamente, que consomem muito tempo,
podendo desviar a atenção e, inclusive, viciar os estudantes; d) A dificuldade de transmitir
via internet idéias complexas e abstratas, que pode levar a mal-entendidos e idéias
enganosas; e) A falta de privacidade de informações, que pode contribuir para casos tais
como, o roubo de identidade, o assédio moral, perseguição online e o constrangimento; f) A
dificuldade de administração do tempo; g) Questões ligadas à autodisciplina.
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A sua participação é voluntária e não haverá gasto ou remuneração alguma resultante
dela. Garantimos que a sua identidade será tratada com sigilo e, portanto, o (a) senhor (a)
não será identificado (a). Caso queira, o (a) senhor (a) poderá, a qualquer momento, desistir
de participar e o (a) senhor (a) poderá retirar sua autorização, devendo, para tanto, informar
a desistência através de carta ou e-mail para o endereço da pesquisadora responsável,
informado no item IV deste documento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua
relação com a pesquisadora ou com a instituição.
Quaisquer dúvidas que o (a) senhor (a) venha apresentar serão esclarecidas pela
pesquisadora, e o (a) Senhor (a) , caso queira, poderá entrar em contato também com o
Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia.
Esclareço ainda que, de acordo com as leis brasileiras o (a) Senhor (a) tem direito a
indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa.
O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato dos
pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a
qualquer momento.

IV.

INFORMAÇÕES

DE

NOMES,

ENDEREÇOS

E

TELEFONES

DOS

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE DÚVIDAS

Pesquisadora responsável:
Eliana Santos de Souza e Santos.
Universidade do Estado da Bahia – UNEB – Departamento de Educação.
Endereço: Rodovia BR 110 – KM 3 –
Zona Rural – Alagoinhas –Bahia – Telefone: (75) 3422-4677.
E- mail: esssantos@uneb.br
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. SalvadorBA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º
SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - BrasíliaDF.
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V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pela pesquisadora sobre os
objetivos, benefícios da pesquisa e riscos da participação de minha filha na pesquisa
PRODUÇÃO TEXTUAL BASEADA EM PERGUNTAS MEDIADA PELO FACEBOOK, e
ter entendido o que me foi explicado, concordo com a participação de minha filha sob livre e
espontânea vontade, como voluntária, e consinto que os resultados obtidos sejam apresentados
e publicados em eventos e artigos científicos desde que a identificação de minha filha não seja
realizada. Assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra
a via a mim.
________________, ______ de _________________ de _________.

_______________________________________________________
Assinatura do (da) participante da pesquisa

_______________________________________________________
Assinatura da pesquisadora discente
(Orientanda)

_______________________________________________________
Assinatura do professor responsável
(Orientador)
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ANEXO C – Texto “A Restaurant Review”
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS II – ALAGOINHAS
CURSO: LIC. EM LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA E LITERATURAS
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – INTERMEDIÁRIO I
DOCENTE: ELIANA SANTOS DE SOUZA E SANTOS
DISCENTE: ...................................................................................................................................
READING

A Restaurant Review

Last night we tried Home Trail, a new restaurant on Ocean Drive. I tried a
roast beef sandwich and my friend had the chicken dinner. The food was delicious,
but the service was a problem. It was slow, there weren’t any forks or spoons on
our table, and the waiter didn’t bring any water until we asked. When we asked for
some more coffee, it simply never arrived. We got tired of asking for everything
(“Could you bring me a napkin?” and “Do you have any salt?”). As I said the food
is good, but try Home Trail for dinner when you have a lot of time and patience.
Byrd, D. R. H. 1993. Spectrum book 2: A communicative course in English.New ed. New York:
Pearson, 1999, p.6. (Adapted).
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ANEXO D – Script do áudio-texto

In: CLANDFIELD, L.; JEFFRIES, A. Global .
Macmillan, 2010, p. 153.

Pre-Intermediate Coursebook.

Oxford:

143

ANEXO E – Texto “The Luddites”

In: CLANDFIELD, L.; JEFFRIES, A. Global .
Macmillan, 2010, p. 73.

Pre-Intermediate Coursebook.

Oxford:
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ANEXO F – Texto “The advantages and disadvantages of the internet”

In: CLANDFIELD, L.; JEFFRIES, A. Global.
Macmillan, 2010, p. 736.

Pre-Intermediate Coursebook.

Oxford:
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ANEXO G – Rascunhos produzidos por sujeitos do grupo 1

(Sujeito 8)
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(Sujeito 2)
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(Sujeito 1)
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(Sujeito 1)
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(Sujeito 7)
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(Sujeito 9)

151

(Sujeito 4)
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(Sujeito 6)
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ANEXO H – Rascunhos produzidos por sujeitos do grupo 2

(Sujeito 1)
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(Sujeito 3)
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(Sujeito 4)
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(Sujeito 8)
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(Sujeito 9)
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(Sujeito 5)
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(Sujeito 6)
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(Sujeito 7)
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ANEXO I – Mural do Facebook Group PROPER
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