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RESUMO 

 

 

 

Alunos engajados no seu processo de aprendizagem, comprometidos com o 

conhecimento e capaz de dividir essa experiência com seus pares, sempre esteve de alguma 

forma no imaginário dos professores. Tornar esse ideal em ação concreta também sempre foi 

o maior desafio enfrentado. Por essa razão, tudo se justifica nessa pesquisa: a busca pela 

compreensão das ideias de interação encontrada nos trabalhos de Bakhtin, Vygotsky; a 

constante inquietação de realizar aulas de produção textual com mais dinamismo encontrada 

nos estudos da Sequência Didática de Schneuwly e Dolz (2014); a reflexão feita através dos 

estudos de Ruiz (2015) e Abaurre e Abaurre(2012)sobre correção de produções textuais; e a 

descoberta da interação do outro nesse processo de escrita com a autora Garcez (2010) sem 

contar, a construção de uma nova concepção de metodologia inspirada nas práticas do 

professor Viana Carvalho (2015) que se dedicou a estudar a aprendizagem cooperativa. Esses 

e outros autores citados nessa investigação, fortaleceram a ação interventiva na turma do nono 

ano numa escola pública de Morada Nova-CE. Através do trabalho com o gênero textual, os 

alunos foram levados a escrever um texto de uma notícia local. Esta, serviu de instrumento 

para que as equipes cooperativas corrigissem conjuntamente, através de estratégias de 

correção como grades de correção e bilhetes orientadores, as produções dos colegas. Essas 

equipes recebiam funções distintas para o direcionamento e o bom andamento das atividades. 

Essa ação conjunta resultou numa reescrita do produtor, comprovando que a tomada de 

decisão dos alunos por acatar ou não sugestões do grupo e a reflexão do próprio texto durante 

o processo foram desenvolvidos pela interação entre os pares. Os resultados permitiram-nos 

abrir novas possibilidades de tornar o imaginário algo mais palpável e concreto.  

Palavras-chave: Produção textual. Ensino. Aprendizagem Cooperativa.Interação. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Students engaged in their learning process, committed to knowledge and able to share this 

experience with their peers, has always been in some way in the teachers' imaginary. But  

making this ideal a concrete actitivity has been real challenge. For this reason, everything is 

justified in this research: the hunt for understanding the ideas of interaction found in Bakhtin's 

works, Vygotsky; the constant restlessness of performing text production classes with more 

dynamism found in the studies of the Didactic Sequence of Schneuwly and Dolz (2014); the 

reflection made through the studies of Ruiz (2015) and Abaurre and Abaurre (2012) on 

correction of textual productions; and the discovery of the interaction of the other in this 

writing process with the author Garcez (2010), besides the construction of a new methodology 

conception inspired by the practices of professor Viana Carvalho (2015), who dedicated 

himself to studying cooperative learning. These and other authors cited in this research 

strengthened the intervention in the ninth grade class in a public school in Morada-Nova-CE. 

Through the work with the textual genre, the students were led to write a text of a local news. 

Which has served as an instrument for the cooperative teams to jointly correct, through 

corrective strategies such as correction grids and guiding tickets, the productions of 

colleagues. These teams received different functions for the direction and the good progress of 

the activities. This joint action resulted in a rewriting of the producer, proving that the 

students' decision-making for accepting the group's suggestions or not and the reflection of 

the text itself during the process were developed through the interaction of the respective 

peers. The results allowed us to open new possibilities to make the imaginary something more 

palpable and concrete. 

Keywords: Textual production, Teaching, Cooperative learning, Interaction. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Os trabalhos voltados para a Linguística Textual têm como base o texto e o discurso. 

Essa base nem sempre se construiu uniforme, haja vista as várias orientações teórico-

metodológicas. Nosso olhar, no entanto, voltou-se para a orientação que privilegia os 

processos de construção textual, por meio dos quais os participantes do ato da comunicação 

criam sentidos e interagem uns com os outros. 

Sobre essa construção textual, Abaurre (2012, p.13) explicita que o texto ―não é uma 

criação puramente individual. É também resultado de elaboração que contou com a 

participação de diferentes agentes‖. Para a linguista, o autor, o público, para o qual foi escrito, 

o contexto e os meios de circulação,em maior ou menor grau influenciam o produto final do 

texto. 

Premidos pelos resultados insatisfatórios que nossas escolas apresentam, inclusive em 

língua portuguesa, e pela instigante preocupação de envolver os alunos nas práticas escritas de 

produção textual nessa concepção de interação, vimos na corrente teórica de Bakhtin e 

Vygotsky a oportunidade de desbravar inquietações que nos acompanham desde os primeiros 

anos de sala de aula. Essas bases teóricas, conduzem-nos aos estudos de autores como Garcez 

(2010); Ruiz (2015); Abaurre e Abaurre (2012); Koch(2009), documentos norteadores da 

educação como os Parâmetros Curriculares Nacionais, dentre outros, citados no decorrer desta 

pesquisa.  

É importante ressaltar que nosso trabalho conseguiu aliar as correntes teóricas que 

nortearam a ideia de interação a uma nova forma de metodologia, ainda pouco conhecida no 

Brasil. A Metodologia da Aprendizagem Cooperativa é uma metodologia participativa, que 

envolve técnicas de ensino em que os alunos se ajudam mutuamente em pequenos grupos, 

discutindo a resolução de problemas.  

Existem alguns estudos sobre a ideia e algumas experiências isoladas no país acerca da 

aprendizagem cooperativa.No Ceará, o PRECE – Programa de Educação em Células 

Cooperativas, utiliza o sistema de estudo em células cooperativas, com os mesmos princípios 

dessa metodologia. Nossos estudospercorreram os princípios defendidos por Carvalho (2015), 

influenciado pelos irmãos Johnson &Johnson (1998). Embora a ideia de cooperação seja 

remota, foi a partir da obra dos irmãos estadunidenses que se tem a base teórica atual da 

Aprendizagem Cooperativa.  

Ao imbricar as correntes teóricas a uma metodologia específica, sentimos a 

necessidade de passear por outros caminhos que nos dessem sustentação para entender os 
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processos de criação e correção das produções textuais dos alunos, não apenas o produto final, 

mas o processo. Nesse entrelacerevisitamos tambémas pesquisas sobre Gêneros Textuais 

eSequência Didática. 

Todo o aparato teórico culminou numa busca por melhoria da prática da sala de aula, 

almejando uma educação de qualidade. Segundo Garcez (2010): 

―A adoção desse conjunto de concepções e noções não reflete apenas uma escolha 

teórica profissional, mas também, e principalmente, uma postura diante do mundo e 
das circunstâncias muito especiais, nas quais os professores de língua portuguesa, e 

de outras áreas, estão inseridos hoje no Brasil‖. (GARCEZ, 2010, p.45) 

 

Embora consideremos uma atmosfera propícia para a investigação de tais assuntos, a 

escola ainda apresenta uma visão atrelada aos conceitos tradicionais, privilegiando o ensino 

―bancário‖.O educadorFreire (1996), propunha uma prática de sala de aula que pudesse 

desenvolver a criticidade dos alunos e condenava o tradicionalismo da escola brasileira, que 

chamou de ‗educação bancária‘, em que o professor deposita o conhecimento em um aluno 

desprovido de seus próprios pensamentos. 

Em busca dessa autonomia proposta por Freire (1996),o objetivo geral desta 

pesquisa,é intervir, através da aplicação da metodologia da aprendizagem cooperativa, no 

processo de produção textual dos alunos do nono ano de uma escola pública de Morada Nova- 

Ce. Complementando nosso alvo investigativo, temos como objetivos específicos: 

1. Desenvolver aulas mais dinâmicas e diferenciadas de produção textual; 

2. Aplicar uma sequência didática do gênero textual notícia e grades orientadoras de 

correção como instrumento para correção cooperativa das produções individuais; 

3. Analisar a correção, a reescrita e o desempenho cooperativo dos alunos durante o 

processo de intervenção.  

Partindo de alguns estudos linguísticos sobre a intervenção do outro na prática de 

escrita, seguem algumas de nossas inquietações norteadoras dessa investigação: 

1. A aprendizagem cooperativa contribui para a interação dos alunos na construção 

da aprendizagem? 

2. A intervenção da equipe cooperativa, durante as correções, reflete na reescrita da 

produção individual? 

Intencionamos a partir demetodologias diferenciadas nas aulas de produção textual, 

enxergar alunos mais autônomos quanto à busca de seu conhecimento e que desenvolvam a 

competência de agir coletivamente no grupo. Para tanto, conceitos de interação, 

aprendizagem, reescrita, interdependência positiva, funcionamento do grupo e 

responsabilidade individual, serão constantemente retomados durante o texto.  
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Em conformidade às respostas das nossas perguntas, e, consequentemente atingir 

nossos objetivos, dividimos essa dissertação em cinco capítulos, sendo os três primeiros 

dedicados a nos embasar teoricamente, o quarto descrevendo como foi nossa prática de 

intervenção e o quinto e último, algumas considerações analisadas acerca do corpus 

escolhido. Por fim, apresentamos algumas considerações finais dos nossos resultados e 

expectativas alcançadas.  

No primeiro capítulo, fizemos um passeioteórico das mudanças ocorridas  nas aulas de 

língua, especialmente nas de produção textual, conferindo a perspectiva interacionista da 

língua através de estudos da área educacional  com as concepções de Bakhtin (1997); Soares 

(2003); Garcez (2010); Ruiz (2015); Abaurre e Abaurre (2012); Morato (2005); Antunes 

(2009, 2016); Koch (2009); Fiorin (2017); Ferraz (2007); Marcuschi (2002); Lage (1987); 

autores que objetivam a escrita proativa. No campo da interação, podemos destacar os estudos 

de Vygotsky (1998) e Carvalho (2015). 

Em virtude das mudanças, principalmente nos anos 80, na área da linguística textual, a 

busca por uma escrita mais significativa, envolveu principalmente as concepções de gênero 

textual. Para Abaurre e Abaurre (2012, p.17) ―os gêneros relacionam-se com o contexto 

discursivo em que são produzidos e expressam-se por diferentes ―tipos de composição‖: a 

narração, a exposição, a argumentação, a descrição e a injunção‖. Nesse capítulo, 

selecionamos o tipo de composição narrativa, através do gênero notícia, contextualizando a 

realidade dos sujeitos da intervenção com o gênero trabalhado. 

O terceiro capítulo discorre sobre a aprendizagem cooperativa, sua origem e sua 

relação com as teorias de Bakhtin e Vygotsky. A abordagem de cooperação se confunde com a 

própria história da aprendizagem humana, e bem próximo da concepção atual. Sem a intenção 

de esgotar o aparato teórico acerca dessa metodologia, mencionamos Saviani (1991) e sua 

visão acerca do ensino tradicional, Lopes e Silva (2009); os irmãos Johnson &Johnson 

(1998); Nonato (2018) e sua defesa de tese acerca dessa metodologia e por último, Carvalho 

(2015), teórico que ampara grande parte dessa concepção de cooperação entre os gupos. 

A aprendizagem cooperativa, enquanto promotora da autonomia entre os pares, 

desenvolve nos alunos uma visão mais dinâmica de aprendizado nos grupos. O aluno passa a 

ocupar o lugar de protagonista de seu saber e o professor, aliado a essa ideia, torna-se um 

facilitador de atividades, as quais desenvolvem a responsabilização individual e a interação 

uns com os outros, construindo habilidades sociais.  

Já no quarto capítulo, descrevemos nossa metodologia de trabalho, realizada no último 

ano do ensino Fundamental, cujo pesquisador é regente da turma. Nossoembasamento 
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metodológico é pautado nos estudos da pesquisa-ação de Thiollent (1985; 2002). Aqui, 

detalhamos nosso universo de pesquisa e corpus escolhido, assim como os sujeitos e ambiente 

de intervenção. Separamosuma seção para elucidar as funções que os alunos exerceram 

enquanto equipe cooperativa e uma outra destinada para tratar do gênero textual notícia e 

como elaboramos a sequência didática para preparação da produção inicial dos alunos.  

Segundo Thiollent (2002, p.75) ―com a orientação metodológica da pesquisa-ação, os 

pesquisadores em educação estariam em condição de produzir informações e conhecimentos 

de uso mais efetivo, inclusive ao nível pedagógico‖, ao nosso olhar, essas são as condições 

necessárias para ousarmos transformar o quadro desfavorável de resultados em língua 

portuguesa em nossas salas de aula, apostando em aulas de produção textual mais envolventes 

e alunos mais preparados.   

No último capítulo, tratamos da análise da proposta, espaço em que imbricamos nossa 

prática com as teorias apresentadas. Dividimos esse capítulo em três seções, uma que tratou 

da correção realizada pela equipe cooperativa, uma segunda com considerações acerca da 

reescrita após intervenção coletiva e, por último, uma observação acerca do desempenho dos 

alunos no processo de interação nos grupos. 

Em consonância com a proposta do Mestrado Profissional em Letras (Profletras), esse 

capítulo busca refletir nosso olhar enquanto educador, desnudando a prática de aulas que 

impactam, de alguma forma, uma educação de qualidade. Isso, levou-nos a uma consciência 

maior de nosso papel, durante todo o percurso desde a entrada no programa de pós-graduação 

até aqui.   

Trazemos em última seção, nossas considerações finais acerca da implantação da 

metodologia cooperativa nas aulas de produção textual, e a participação do elemento ‗outro‟ 

na construção de textos. Perfazemos a figura do aluno, como ser proativo e provido de ações 

reflexivas, capaz de interagir em grupo, mudando, quando necessário, a sua própria rota de 

aprendizagem e ajudando outros pares a também se desenvolverem.Ademais, abrimos espaços 

para futuras pesquisas que complementem essa, com vistas no papel do professor.  
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2. OS CAMINHOS DA PRODUÇÃO TEXTUAL ATÉ O CHÃO DA SALA DE AULA 

 

Nesse capítulo, iniciaremos nossa discussão, à luz de alguns teóricos e documentos 

orientadores acerca das mudanças e perspectivas quanto às aulas de língua portuguesa, 

especificamente, as de produção textual. Nossa intenção é situar a leitura de toda a proposta 

de pesquisa, deixando o mais próximo de nossa realidade enquanto educador.  

Reconhecemos que a mudança de postura nas aulas de produção textual não é uma 

preocupação recente, os anos 80 trazem como marco no campo linguístico o aparecimento da 

Sociolinguística, da Psicolinguística, da Linguística Textual, da Análise do Discurso, áreas 

reunidas sob o rótulo da Linguística da Enunciação (MORATO, 2005).  

O aparecimento dessas novas concepções gerou novas perspectivas nas áreas da 

linguagem, da oralidade, de texto, de discurso e de escrita, reconfigurando, portanto, o 

―objeto‖ da aprendizagem de LP e, consequentemente, o ―processo‖ dessa aprendizagem e 

desse ensino (SOARES, 2003, p. 51).‖ 

Embora existissem as diversas tentativas de estudos publicados em prol de aulas de 

produção textual mais significativas no chão da sala de aula, o fracasso escolar assolava, ora 

por não conseguir que todo o arcabouço teórico chegasse a todas as regiões do país, ora por 

não se conseguir de fato que linha seguir para a construção de algo mais democrático e 

acessível a todas as escolas.  

Nessa perspectiva de fracasso escolar que se desenhava, o Ministério da Educação 

(MEC) elaborou e adotou na década de 90 os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que 

configuram como documento oficial do país, norteador e orientador da prática pedagógica em 

sala de aula. Sob esse novo olhar, o aluno passa a ser coautor de seu conhecimento. Ressalva 

o próprio documento que: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, tanto nos objetivos educacionais que 

propõem quanto na conceitualização do significado das áreas de ensino e dos temas 

da vida social contemporânea que devem atravessá-las, buscam apontar caminhos 

para enfrentar os problemas do ensino no Brasil, adotando como eixo o 

desenvolvimento de capacidades do aluno, processo em que os conteúdos 

curriculares atuam não como fins em si mesmos, mas como meios para a aquisição e 

desenvolvimento dessas capacidades. Assim, o que se tem em vista, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, é que o aluno possa ser sujeito de sua própria formação, em 

um complexo processo interativo em que intervêm alunos, professores e 

conhecimento. (BRASIL, 1998, p. 51) 

 

É sabido que este documento demonstra a preocupação em dar um novo 

direcionamento ao ensino no Brasil, contemplando e, de certa forma, tornando unicidade as 

ações educacionais em todo o território brasileiro, em prol de alunos responsáveis pela sua 

formação intelectual, num processo interativo e mais significativo para suas vidas.  Os PCN 
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deixam claro a importância da língua como instrumento social e destacam a responsabilidade 

da escola, através de seus conteúdos curriculares, propiciadora de meios pelos quais os alunos 

desenvolvem suas capacidades.  

Para o ensino da Língua Portuguesa, os PCN organizaram dois eixos básicos de 

estudo: o uso da língua oral e escrita e a reflexão sobre a língua e a linguagem. A primeira se 

refere às práticas de escuta e leitura, assim como também à prática de produções textuais orais 

e escritas e, a segunda se refere a prática da análise linguística. Em quaisquer desses eixos, o 

texto é a base que fundamenta todo o trabalho pedagógico com o ensino de língua. Este, 

materializa-se através dos gêneros textuais, logo adiante discutido.  

No que se refere a orientação dos PCN (1998, p.47) sobre a produção escrita: ―o 

trabalho com a produção de texto tem como finalidade formar produtores competentes e 

capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes‖. Nesse contexto, visualizamos um 

escritor competente, aquele que planeja seu discurso, aprofunda suas anotações sobre 

determinado assunto e sabe expressar através da escrita, suas experiências e aprendizagens.  

Todavia, formar produtores competentes e capazes de refletir sobre os seus próprios 

erros, de acordo com os PCN (1998), requer uma prática continuada com textos. É importante 

que o aluno entenda que seu texto inicial é provisório e que a revisão leva a superar possíveis 

problemas textuais, assim como a necessidade de reescrita do texto é imprescindível.Essa 

abordagem de reescrita terá espaço mais adiante em nossas discussões.  

Dentro desta perspectiva de produtores competentes, assumimos a concepção 

interacionista discursiva como possibilidade de preparar o aluno para lidar com a linguagem 

nas mais diversas manifestações de uso. Nessa linha de pensamento, Antunes (2009, p. 43) 

também assume uma postura interacionista para dizer: 

[...] o núcleo central da discussão é a concepção interacionista, funcional e 

discursiva da língua, da qual deriva o princípio geral de que a língua só se atualiza a 

serviço da comunicação intersubjetiva, em situações de atuação social e através de 

práticas discursivas, materializadas em textos orais e escritos. (ANTUNES, 2009, P. 
43) 

 

Essa materialização do conhecer, através de textos em práticas discursivas citados pela 

autora, cria espaços de aprendizagens também diversas, possibilitando as estratégias 

trabalhadas pelo professor em oferecer condições para o aluno exercer sua autonomia, uma 

vez que tem a oportunidade de selecionar textos e poder de escolha para tratar desses textos 

que já são conhecidos em seu dia-a-dia.   
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Dessa forma, o aluno autônomo se constituiria sujeito fundamental nessa nova 

abordagem social e interativa da prática textual. Vale ressaltar que os PCN (1998) orientam 

uma prática contínua de textos, na qual seja considerada um processo e não um produto.  

No entanto, a busca por uma escrita mais significativa para o aluno, veio com a 

proposta dos gêneros textuais, em que a escrita deixa de ser pura imitação de modelos de boa 

escrita, e assume um papel social e interativo com determinado propósito de uma situação 

específica. 

Também há nos PCN um direcionamento para o ensino da escrita que privilegia o 

aspecto sociointeracionista, fazendo uso dos gêneros textuais como unidade de ensino, os 

quais configuram o uso do texto e da língua em seu uso social, mas alerta ser preciso uma 

articulação clara e contínua entre leitura e escrita, uma vez que a leitura, para os PCN, fornece 

meios para a linguagem escrita.  

Para Antunes, as práticas pedagógicas devem estar pautadas em ações de linguagem 

que visem a desenvolver atividades com textos pertencentes a gêneros textuais comuns à vida 

cotidiana do aluno, de forma interativa, motivada, crítica, diversificada, de modo que se 

permita a elaboração de outros textos (ANTUNES, 2009). 

Na era em que a tecnologia e a individualização se estreitam nas relações de grupo, 

para se trabalhar numa visão interacionista é necessário agregar a esse novo mundo, os 

destaques da teoria linguística, principalmente no campo textual, levando em conta que a 

proposta dessa pesquisa é de viés cooperativo, ou seja, buscamos uma interação nos grupos.  

―Uma visão interacionista da escrita supõe, desse modo, encontro, parceria, 

envolvimento entre sujeitos, para que aconteça a comunhão de ideias, das informações e das 

intenções pretendidas.‖ (ANTUNES, 2009, p. 45). O trabalho com as práticas da 

Aprendizagem cooperativa nas aulas de produção textual já encontra caminhos a partir da 

citação de Antunes e é delineado com o pensamento de Vygotsky (1988, 1991, 1999, 

ApudREGO, 1995, p.41), ―o ser humano é um ser social e o seu desenvolvimento se dá na 

participação do meio em que está inserido‖. No entanto, o simples contato com os objetos de 

conhecimento não garante aprendizagem, a intervenção do outro é essencial para que esse 

processo se realize.  

Antunes (2009) acrescenta ainda, que tudo que um sujeito faz depende daquilo que o 

outro faz também, há uma regulação das condições do outro e toda decisão leva em 

consideração essas condições, assumindo, assim, uma inter-ação(―acção entre‖). É nesse 

sentido que se assume a proposta do estudo da produção textual, visando a interrelação com o 

outro.  
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A esse cenário há de se destacar a competência comunicativa para a interação durante 

a escrita de texto e, de ―derivar implicações, como por exemplo, prever para que se escreve, 

com quem se está se interagindo...‖ (ANTUNES, 2016). A autora leva em consideração o 

aspecto social, seja qual for a situação, ―[...] escrever é, simultaneamente, inserir-se num 

contexto qualquer de atuação social...‖ (ANTUNES, 2009, p.208). 

Nessa perspectiva, corrobora Rego (1995) à luz de Vygotsky, quando acredita que 

o desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que realiza num 

determinado grupo cultural, a partir da interação com outros indivíduos da sua espécie.Koch 

(2009, p.31), caminha nessa direção, ao afirmar que na base da atividade linguística, os 

eventos linguísticos não são a reunião de vários atos individuais e independentes, mas está 

ligado à interação e o compartilhar de conhecimentos e de atenção.  

Dando especial atenção a essa concepção interacional da língua, foco central desse 

trabalho, Koch (2009) ainda assevera: 

Portanto, na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são 
vistos como atores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado o próprio 

lugar da interação e os interlocutores, sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se 

constroem e por ele são construídos. (KOCH, 2009, p.32) 

 

A essa observação, a linguística toma o texto como um ―ser‖ capaz de provocar e 

estabelecer relação interacional com seus interlocutores. Desde a adoção desse ponto de vista, 

cabe-nos, mesmo que de forma breve, tratar da contribuição dos estudos de Bakhtin (1929) e 

das reflexões de Vygotsky para se pensar num terceiro elemento dentro da prática de produção 

escrita: o outro. Esse elemento, exerce papel fundamental na mediação. Acerca desse novo 

fator, Garcez (2010, p. 50), evidencia-nos a linguagem real e concreta, como dependente da 

aprendizagem que se realiza nas interações sociais e culturais. Portanto, discorre: 

A perspectiva sociointeracionista da aquisição e desenvolvimento da linguagem vê 

esse fenômeno como um processo contínuo de construção negociada e solidária do 

objeto linguístico, observável tanto na ampliação do universo oral como no do 

universo escrito. (GARCEZ, 2010, p. 50) 

 

Essa continuidade descrita por Garcez, parece-nos favorecer a uma aprendizagem mais 

substancial. O fator interacional retira a possibilidade de momentos estanques de encontro 

entre texto, leitor e escritor e o outro que ousamos destacar nesse estudo. Cabe a escola 

legitimar essa prática levando a fazer sentido para nossos alunos e, no momento em que 

estesse depararem com textos, esse encontro seja de construção solidária com objeto 

linguístico, com o outro e com sua própria aprendizagem. Podemos visualizar um pouco 

melhor esse novo elemento de interação: ―o outro‖ no próximo tópico. 
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2.1 A CONTRIBUIÇÃO SOCIOINTERACIONISTA: A ESCRITA E O OUTRO. 

 

Essa seção partiu de um olhar reflexivo acerca da leitura do livro: a escrita e o outro, 

da autora Lucília Garcez. A leitura nos foi inspiradora para o nosso posicionamento acerca da 

contribuição do outro no processo de escrita, correção e reescrita das produções. O foco no 

estudo da produção escrita tem variado a cada vertente teórico-metodológica, da qual 

apontamos a vertente sociointeracionista como guia desta pesquisa, embora reconheçamos a 

importância de discorrer superficialmente as outras duas vertentes.  

A primeira, chamada de experimental/positivista, é voltada ao produto obtido, em que 

dois grupos são comparados após dois testes: um primeiro é submetido a um trabalho 

específico dentro da investigação chamado de grupo experimental, e o outro chamado de 

controle que continua num trabalho tradicional e não chega a receber quaisquer interferências 

nesse sentido.  

Vale ressaltar que Garcez (2010) censura essa vertente pelo fato de o produto ser o 

fator principal depois de pré-teste e pós-teste de escrita, e faz ainda suas considerações: 

―naturalmente, o resultado é favorável ao grupo experimental‖ (GARCEZ, 2010, p. 24). 

Todavia, a autora pondera, uma vez que reconhece, mesmo diante das limitações, as 

contribuições que essa vertente trouxe para o campo de investigação na área de produção 

textual. 

Já enxergando outros fatores que não fossem estágios lineares e subsequentes de 

planejamento, escrita e reescrita das produções previstos na primeira vertente, a segunda linha 

de pesquisa desponta para reconhecer outros fatores como contexto da escrita, estímulo, pré-

escrita, começo, elaboração textual, reformulação e edição. Nessa abordagem cognitivista, o 

modelo de interação paralela substitui o modelo de estágios sequenciais. Garcez (2010) 

elucida que essa vertente articula com destreza a leitura do próprio texto com a geração de 

ideias: 

Um dos méritos dessas pesquisas foi elucidar as articulações entre leitura do próprio 

texto e a geração de ideias. A releitura é um subprocesso da revisão e também uma 

estratégia de planejamento, já que, depois de iniciado, o texto exerce forte influência 

sobre o que vem em seguida. (GARCEZ, 2010, p. 28) 
 

A autora destaca essa criação de ideias como efeito das informações relativas ao 

assunto no planejamento da produção escrita. Apesar de quebrar padrões já estabelecidos da 

primeira vertente, aceita incondicionalmente até então, a segunda vertente levou em 

consideração o sujeito cognitivo e sua capacidade de resolver problemas individualmente, 

desconsiderando o fator interativo e dialógico da construção do texto defendido pela última 
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vertente chamada de sociointeracionista e que passamos a conhecer um pouco mais nos 

próximos parágrafos. 

O construto teórico para realização desta pesquisa abarca dois eventos singulares no 

que tange a terminologia social e interacional. A priori, a base de pensamento vygotskyano 

que percorre o trajeto que o indivíduo faz do social para o individual, sempre mediado pelo 

signo e pelo outro, seguido da perspectiva sócio-históricabakhtiniana com seus princípios 

dialógicos.  

Essas ideias são referendadas por Garcez (2010) como conceitos fundamentais para os 

modos de participação dos interlocutores ao se realizar o discurso escrito. Essa participação, 

na nossa visão, imbrica com os conceitos da aprendizagem cooperativa, eleitos como ponto de 

partida para este trabalho.  

Caminhos chegam até essa ideia quando tomamos por conta o caráter histórico da 

linguagem, que é o ponto de partida para se chegar ao contexto social pelo qual escolhemos 

trilhar aqui. Garcez (2010) ressalta que: 

A linguagem não existe no vácuo, mas imersa numa rede de valores discursivos de 

vários níveis. Assim, todo o universo linguístico constrói-se, existe e funciona num 

universo social, coletivo, e não pode ser abstraído dessa condição (GARCEZ, 2010, 

p. 48). 

  

Essa reflexão de que a linguagem se constrói no social ganha sentido nas relações 

dialógicas teorizadas por Bakhtin e seu Círculo de estudo a respeito das interações entre os 

interlocutores, num contexto de prática social desenvolvida naturalmente. Essa construção é 

de caráter heterogêneo, dinâmico e social.E a importância dessa raiz de conhecimento é que 

fortaleceu nossa reflexão sobre a participação do outro durante a intervenção no processo de 

produção textual individual sem interferência dos grupos cooperativos e de correção e 

reescrita com a interferência do grupo cooperativo.  

Logo, ―o uso da linguagem, real e concreta, depende de aprendizagem que se realiza 

nas interações sociais e culturais.‖ (Garcez, 2010, p. 49). Daía força do termo 

―Dialogicidade‖, imprescindível a participação entre o ―eu e o outro‖, proposto por Bakhtin e 

seus seguidores.  

Queremos registrar a tríade: enunciação, sujeito e dinamicidade da língua como 

ampliação desse estudo e demarcação da profundidade dessa teoria, contudo não nos 

deteremos a aprofundar as terminologias tampouco seus desdobramentos. Em outras palavras, 

a intenção passeará pela ideia de exotopia como compreensão e estabelecimento de uma 

relação com o outro durante o processo de intervenção e reescrita.  Essa orientação dialógica, 

segundo Bakhtin (1997) é natural e próprio a todo discurso. 
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[...] o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de participar, 

com ele, de uma interação viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou com a 

primeira palavra num mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão 

podia realmente evitar por completo esta mútua orientação dialógica do discurso 

alheio para o objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, isso não é 

possível: só em certa medida e convencionalmente é que pode dela se afastar. 

(BAKHTIN, 1997, p.88) 
 

 

Essa força dialógica possibilita nossa compreensão de que não é só um estreito diálogo 

face a face que promove essa dimensão do discurso.Em todo e qualquer processo de 

comunicação, independentemente de sua dimensão é dialógico por natureza. Sobre essa 

questão Fiorin (2017, p. 22) destaca o conceito de dialogismo como ―[..] as relações de 

sentido que se estabelecem entre dois enunciados.‖, por isso na visão do autor ―todo discurso 

é inevitavelmente ocupado, atravessado, pelo discurso alheio.‖ (FIORIN, p. 22).  

Contudo, a asseveração de Bakhtin reconhece não só as vozes sociais, mas também as 

individuais, isso nos permite verificar, do ponto de vista das relações dialógicas, fenômenos 

da fala cotidiana . O estudioso nos deixa claro que esses conceitos de individual e social 

não são estanques tão pouco simples. Fiorin (2017) ratifica essa assertiva, através da metáfora 

do simpósio universal que a singularidade de cada pessoa no ―simpósio universal‖ ocorre na 

―interação das vozes sociais‖. Nesse ―simpósio universal‖ cada ser humano é individual e 

social. (FIORIN, 2017, p. 32). 

Portanto, é importante compreender que Bakhtin vê o dialogismo como 

funcionamento real da linguagem e que todos os discursos advêm de outros já pronunciados 

social e culturalmente. O especialista nos leva a metaforizar a palavra como sendo o próprio 

ser humano, que precisa ser ouvida, e esclarece: ―Para a palavra nada é mais terrível que a 

irresponsividade (a fala de resposta)‖ (BAKHTIN, 1997, p.383) e ele mesmo arrola: 

Vivo no universo das palavras do outro. E toda a minha vida consiste em conduzir-

me nesse universo, em reagir às palavras do outro (as reações podem variar 

infinitamente), a começar pela minha assimilação delas (durante o andamento do 

processo do domínio original da fala), para terminar pela assimilação das riquezas 

da cultura humana (verbal ou outra). A palavra do outro impõe ao homem a tarefa de 

compreender esta palavra (tarefa esta que não existe quando se trata da palavra 

própria, ou então existe numa acepção muito diferente). 
 

Nessa compreensão, segundo o filósofo, todo discurso tende a necessidade de escuta 

do outro e a compreensão, consequentemente, seja ele falado ou escrito. Parece-nos claro que 

a natureza dialógica escrita é uma das formulações mais explícita de Bakhtin (1997), pois 

encontramos em suas próprias assertivas:  

A obra, assim como a réplica do diálogo, visa à resposta do outro (dos outros), uma 

compreensão responsiva ativa e para tanto adota as espécies de formas: busca 
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exercer uma influência didática sobre o leitor, convencê-lo, suscitar sua apreciação 

crítica, influir sobre êmulos e continuadores, etc. (BAKHTIN, 1997, p. 298) 

 

Garcez (2010), sugere a partir dessa assertiva bakhtiniana, que ―todo o esforço 

pedagógico escolar na produção de textos deveria ser orientado na direção dessas articulações 

[..].‖ ―[..]com todos os recursos enunciativos que exigem.‖ A autora ainda destaca: 

Assim, o texto escrito, enquanto ação com sentido, constitui uma forma de relação 

dialógica que transcende as meras relações linguísticas, é uma unidade significativa 

de comunicação discursiva que tem articulações com outras esferas de valores. 

Exige a compreensão como resposta, e esta compreensão configura o caráter 
dialógico da ação, pois é parte integrante de todo o processo da escrita e, como tal, o 

determina. (GARCEZ, 2010, p. 63)  
 

Assumimos essa postura dialógica da linguagem escrita, compreendendo que todo o 

trabalho parte da certeza que o ensino como um todo deve-se voltar mais para essas questões 

que envolvem a interatividade dos alunos: uns com os outros, com o mestre, com o próprio 

texto. Com isso, acreditamos que essa linha interacionista da linguagem favorece as relações 

de cooperação de grupos pretendidas e executadas nesse estudo.  

Como arcabouço a essa ideia cooperativa, destacamos numa visão geral, o pensamento 

de Lev Vygotsky (1998) que desfaz a ideia atribuída pela Psicologia e pela Pedagogia acerca 

do aprendizado da escrita, uma vez que considera essa modalidade da língua, algo além do 

desempenho da habilidade motora. O teórico, percebe a escrita como descoberta de um novo e 

considerável avanço no desenvolvimento da pessoa. Corrobora discorrendo que:  

Símbolos de segunda ordem, os símbolos escritos funcionam como designações dos 

símbolos verbais. A compreensão da linguagem escrita é efetuada, primeiramente, 

através da linguagem falada: no entanto, gradualmente, essa via é reduzida, 

abreviada, e a linguagem falada desaparece como elo intermediário. (VYGOTSKY, 

1998, p. 131) 
 

Sendo assim, compreendemos que a linguagem escrita desnuda a ideia de simples 

processo cognitivo e/ou biológico de informações aplicadas no mundo social dos indivíduos. 

O processo de como acontece o aparecimento dessa habilidade, Vygotsky chamou de zona de 

desenvolvimento proximal, que se configura como a interação entre aprendizado e 

desenvolvimento. Cabe ressaltar que em suas pesquisas, o estudioso não ignora as funções 

biológicas da espécie humana, no entanto, seu foco é a dimensão social, o que aproxima e 

muito nossas possibilidades de investigação da intervenção do outro na correção e reescrita de 

produções individuais.  

Vygotsky (1998) considera como fundamental a mediação do outro e dos signos no 

processo de desenvolvimento intelectual. A ZDP (zona de desenvolvimento proximal) 

proposta pelo psicólogo russo, seria a distância que se situa entre o nível real de 

desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver problemas, e o nível de 
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desenvolvimento potencial, aquilo que ele realiza em colaboração com os outros elementos do 

seu grupo social. Ele nomeia quais seriam esses outros elementos entre essa distância do real 

para o potencial: ―[..] determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou colaboração com companheiros mais capazes.‖ (VYGOSTSKY, 1998, p. 96). 

Pensando por esse viés de ―interferência do outro‖, em particular, a escrita, Vygotsky 

explicita-nos que ela é uma ―forma de fala mais elaborada‖ (1998, p.179). Um exemplo dado 

pelo autor que reflete nosso processo mental é o rascunho que escrevemos, considerado como 

uma consequência do planejamento do que vamos escrever, mesmo que seja somente em 

pensamento. Isso ocorre porque a comunicação, através da escrita, só acontece por meio das 

palavras e suas combinações, transformando a fala em uma atividade de forma mais complexa 

(VYGOTSKY, 1998).  

Segundo o autor "A linguagem escrita [é considerada] um sistema particular de 

símbolos e signos cuja dominação prenuncia um ponto crítico em todo o desenvolvimento 

cultural da criança" (VYGOTSKY, 1998, p.119 -120). Por esse contexto observamos o quanto 

é cabível uma metodologia que agregue a participação do outro ou outros elementos, para que 

se contribua na sua aprendizagem. 

Nosso trabalho destaca esses ―outros elementos‖ como sendo os colegas de turma dos 

estudantes. Para nós, os colegas são fundamentais para marcar a interação mais próxima e 

direta entre pares, criticando, propondo e, ao nosso ver, compartilhando os seus avanços de 

escrita, consequentemente, a melhoria de suas produções.  

Nessa interação, é o professor, mesmo não sendo o foco na discussão, que consegue 

agir e criar condições para o fortalecimento e continuidade desta prática, assumindo-se como 

facilitador desse processo. Porém, nossos esforços estão voltados para os alunos, uma vez que 

nosso discurso coloca em evidência um dos elementos da aprendizagem cooperativa 

―interação promotora face a face‖ (JOHNSON& JOHNSON, 1998) que vai ao encontro com 

o que Bakhtin e Vygotsky defendem em relação a interação constitutiva dos processos de 

passagem do social para o individual e vice-versa. De certa forma essa ideia de interação 

aproxima os teóricos em nosso trabalho quando tratamos da noção de mediação.  

É na concepção sociointeracionista que essa noção de mediação é evidenciada, motivo 

pelo qual nos permite a partir de agora conhecer como se dá a presença do outro nas 

produções escritas de nossos alunos e, se essa presença, acrescenta novas formas ou novos 

olhares de criar e corrigir textos em grupos. A seguir, trataremos da concepção de gêneros 
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textuais, permitindo-nos especificar a partir de uma visão geral, um gênero para a ação 

interventiva do trabalho. 

Concordamos que a busca por uma escrita mais significativa para o aluno veio de fato 

com a proposta dos gêneros textuais, em que a escrita deixa de ser pura imitação de modelos 

de boa escrita, assume um papel social e interativo com determinado propósito de uma 

situação específica.  

Para Santos (2007, p. 23), a aprendizagem da escrita não é algo que se dá 

espontaneamente, ―mas se constrói através de uma intervenção didática sistemática.‖ 

Portanto, a escolha de um gênero específico é relevante no tocante à metodologia que será 

aplicada a partir das práticas da Aprendizagem Cooperativa.  

 Com base na noção de gênero, Garcez (2010, p. 64) diz que ―como instrumento, o 

gênero mediatiza a atividade, dá-lhe forma e materialidade. Ao mesmo tempo em que o 

indivíduo se apropria desses instrumentos mediadores, apropria-se também dos seus 

esquemas de utilização.‖ A decisão de incluir um gênero textual amparou-se também nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), estes, recomendam que o ensino de língua ocorra a 

partir da exploração dos gêneros textuais de circulação social. 

 

2.2     OS GÊNEROS TEXTUAIS NA PRODUÇÃO ESCRITA 

 

À luz das orientações curriculares de pelo menos 15 anos, as propostas para o trabalho 

com o texto convergem para o conceito de gênero, a partir do consenso de que texto é 

discurso. De acordo com os PCN de Língua Portuguesa (1998, p.29) ―ensinar a escrever texto 

torna-se uma tarefa muito difícil fora do convívio com os textos verdadeiros, com leitores e 

escritores verdadeiros...‖ (PCN, 1998). O documento ainda prossegue: 

 

―Todo texto pertence a um determinado gênero, que tem forma própria, que se pode 

aprender. Quando entram na escola, os textos que circulam socialmente cumprem 

um papel modelizador servindo de fonte de referência, repertório textual, suporte da 
atividade intertextual. A diversidade textual que existe fora da escola pode e deve 

estar a serviço da expansão do conhecimento letrado do aluno.‖ (PCN, 1998, p. 29) 
 

Assim, a sala de aula é o lugar onde podem e devem circular os gêneros textuais, e 

cabe a escola, na figura do professor, oferecer aos seus alunos condições reais quanto a 

situação comunicativa do gênero a ela correspondente. Bakhtin (1997) já postulava sobre a 

diversidade e riqueza dos gêneros textuais, os quais os chamou de gêneros do discurso: 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 

virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta 

um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-os e ampliando-se à 
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medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. (BAKHTIN, 1997, 

p. 279) 
 

Para Bakhtin (1997) os gêneros discursivos abarcam tanto esferas das atividades orais 

quanto escritas e é adquirido naturalmente, onde a escola tem papel fundamental em 

apresentar e desenvolver no aluno as experiências mais complexas desse discurso a partir do 

texto. Acrescentamos e concordamos com Wachowicz (2012, p. 25) ao enfatizar ―o elemento 

chave para o trabalho com o texto em sala de aula passa a ser o gênero‖.   

Entendemos, como Fiorin (2017) que Bakhtin não teorizou sobre o gênero como 

produto, mas como processo de sua produção. ―Seu ponto de partida é o vínculo intrínseco 

existente entre a utilização da linguagem e as atividades humanas. Os enunciados devem ser 

vistos na sua função no processo de interação‖ (FIORIN, 2017, p. 68).  

Não foi pretensão de Bakthtin, levando em consideração a riqueza e variedade dos 

gêneros como infinitos, fazer quaisquer catálogos dos gêneros, descrevendo o estilo, a 

estrutura composicional ou conteúdo temático de cada um. Na visão de Fiorin, ―[...] porque o 

que importava verdadeiramente era a compreensão do processo de emergência e de 

estabilização dos gêneros [...]‖ (FIORIN, 2017, p.70). Embora, para Marcuschi (2002): 

[...] os gêneros textuais não se caracterizem nem se definam por aspectos formais, 

sejam eles, estruturais ou linguísticos, e sim por aspectos sócio-comunicativos e 

funcionais, isso não quer dizer que estejamos desprezando a forma. [...] em muitos 

casos são as formas que determinam o gênero e, em outros tantos serão as funções 
[...] (MARCUSCHI, 2002, p. 21). 

 

A zona de interesse, dessa forma, é entender como certo enunciado é construído e 

quais elementos o constituem.  Vale ressaltar que mesmo observando a terminologia descrita 

por Bakhtin (1992) ao insistir que os gêneros são relativamente estáveis, a palavra ‗estáveis‘ 

pode-se aplicar na incessante alteração e mudança contínua do repertório de um gênero, 

acerca disso, Fiorin chama a atenção:  

[...] pois, à medida que as esferas de atividade se desenvolvem e ficam mais 
complexas, gêneros desaparecem ou aparecem, gêneros diferenciam-se, gêneros 

ganham um novo sentido. Com o aparecimento da internet, novos gêneros surgem: o 

chat, o blog, o e-mail, etc.[..] (FIORIN, 2017,p. 73) 
 

Para Bakthtin, essa união entre estabilidade e instabilidade causada pelo aparecimento 

e desaparecimento dos gêneros é própria das atividades humanas, segundo o filósofo russo, a 

recorrência e a contingência estão presentes. Portanto, a partir de nova conceptualização da 

realidade, o aparecimento de novos gêneros e a alteração dos já existentes também vão 

surgindo.  
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E como já citado anteriormente, os gêneros abarcam as modalidades escritas e orais, 

dessas modalidades, a teoria bakthiniana divide os gêneros em primários e secundários. Os 

primários são os que nos rodeiam no dia-a-dia, não necessariamente orais, fazem parte da 

comunicação mais espontânea, são exemplos: as piadas, a conversa oral íntima ao telefone, o 

bilhete, a troca de mensagens via WhatsApp.  

Já os secundários, fazem parte de uma elaboração de comunicação cultural mais 

trabalhada e podem se enquadrar nessa esfera: os textos jornalísticos, religiosos, jurídicos, 

políticos, pedagógicos, científicos. Apesar de maior ocorrência escrita, não unicamente 

escritos, cita-se, por exemplo: o discurso político que mesmo mais elaborado, dar-se também, 

numa esfera oral.  

Conseguimos visualizar uma interdependência entre os gêneros, um se vale do outro 

e/ou é influenciado pelo outro. Não podemos ignorar também o fato da hibridização que há 

entre os gêneros, quando um se vale do outro, chegando a imitar em sua estrutura 

composicional, sua temática e seu estilo. Exemplos clássicos são as tirinhas que trazem muitas 

vezes críticas em forma de paródia ou piadas. Talvez por essa diversidade de possibilidades 

que trazem os gêneros, Bakhtin mostra que existem gêneros mais flexíveis e outros mais 

estereotipados.  

Marcuschi (2002), renomeia, à sua maneira, os gêneros do discurso de Bakhtin, para 

gêneros textuais e, à luz da teoria do filósofo russo, diz que os gêneros textuais são fenômenos 

históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. É fruto de trabalho coletivo e 

contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades 

sociodiscursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa.  

Hoje, contamos com uma diversidade infinita de gêneros. Marcuschi, complementa, 

dizendo: ―(...) os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. 

Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos.‖ 

(MARCUSCHI, 2002, P.19), haja vista, a quantidade de gêneros que aparecem ou saem de 

circulação.Os PCN, apontam também sobre esse aspecto dos gêneros textuais: 

Os gêneros existem em número quase ilimitado, variando em função da época 

(epopeia, cartoon), das culturas (haikai, cordel) das finalidades sociais (entreter, 

informar), de modo que, mesmo que a escola se impusesse a tarefa de tratar de 

todos, isso não seria possível. Portanto, é preciso priorizar os gêneros que merecerão 

abordagem mais aprofundada. [...] Os textos a serem selecionados são aqueles que, 
por suas características e usos, podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de 

formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos 

usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação numa 

sociedade letrada. (PCN, BRASIL, 1998, p. 24) 
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Conforme observamos, diante dos conceitos dos autores citados, os gêneros fazem 

parte de nossas vidas, engendrados em discursos coletivos e sociais que surgem diante de 

nossas necessidades, concomitante a isso, eles se modificam e sofrem transformações e se 

misturam com outros gêneros, tendo em vista os objetivos e intensões de seus locutores. Mais 

uma vez se deixa claro, que os gêneros textuais aparecerem numa esfera tanto oral quanto 

escrita. Todavia, a proposta deste trabalho é a esfera escrita do gênero.   

Antunes (2009, p 62) salienta que a ―escrita de textos deve estar relacionada com o 

ambiente social em que vivem os alunos, correspondendo, assim, aos diferentes usos sociais 

da escrita‖. Portanto, pensar num gênero que além de diversificar o arcabouço de 

conhecimento dos alunos, que seja também parte de suas vidas. Por essa razão, escolhemos o 

gênero notícia.  

A notícia é um gênero textual jornalístico que relata fatos recentes, desperta o interesse 

do leitor pela novidade comprometida com a verdade. Na visão de Lage (1987, p.16) a notícia 

se define como ―o relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante ou 

interessante‖. O gênero emprega uma linguagem objetiva e comum. Traz a terceira pessoa do 

discurso para informar ao leitor os fatos e usa predominantemente verbos de ação. Há uma 

prevalência dos tempos verbais pretérito perfeito do indicativo.  

Abaurree Abaurre(2012) menciona a notícia como o gênero mais trabalhado em 

contexto escolar e essa fora um quesito muito específico e importante que serviu de 

instrumento para a pesquisa em ação. Pensar num gênero que fosse mais conhecido pelos 

alunos, a priori, pareceu-nos ser mais fácil envolvê-lospara esse processo de intervenção. 

Na ousadia de estreitar mais ainda o conhecimento dos alunos ao gênero notícia, 

optamos pela busca de informação no bairro onde os alunos moram, o que congratula com o 

pensamento de Abaurree Abaurre(2012) ao sugerir que a prática comunicativa seja conhecida 

por eles. No próximo capítulo estreitamos mais ainda os caminhos que nos levaram ao gênero 

notícia e a forma como foi apresentada à sala de aula através da Aprendizagem Cooperativa, 

metodologia essa, explicada no capítulo subsequente. 
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3.APRENDIZAGEM COOPERATIVA: IDEALIZAÇÃO DE UMA PRÁTICA NOS 

GRUPOS COOPERATIVOS 

 

Estecapítulo se dedica à apresentação da Aprendizagem Cooperativa. Didaticamente 

dividimos em dois momentos: o primeiro se consolida com uma visão geral histórica das 

raízes pedagógicas da metodologia e a segunda, como imbricamos essa estratégia 

metodológica no nosso contexto teórico e de intervenção. Nesse último ponto, importa-nos 

explicar um pouco da importância teórica de se trabalhar numa perspectiva cooperativa. 

Julgamos ser necessária essa divisão para que possamos situar nosso objetivo de investigação, 

mesmo que não tenhamos a pretensão de exaustão da pesquisa. 

Antes de nos embrenharmos nos caminhos da Aprendizagem Cooperativa, faz-se 

necessário refletir sobre as metodologias tradicionais. Mesmo advindas do início do século 

XVIII, as metodologias tradicionais ainda vivem no nosso cotidiano escolar.  

Essas metodologias têm um foco conteudista e na transmissão do conhecimento, 

resultando num estudante receptor. Uma prática bastante comum são modelos tradicionais 

centrados unicamente no professor ou que trabalham a aprendizagem individual. A 

organização dessa visão tradicional limitava o próprio ensino-aprendizagem ao poder 

exclusivo do professor. Segundo Saviani (1991, p. 18): 

 

Como as iniciativas cabiam ao professor, o essencial era contar com um professor 

razoavelmente bem preparado. Assim, as escolas eram organizadas em forma de 

classes, cada uma contando com um professor que expunha as lições que os alunos 

seguiam atentamente e aplicava os exercícios que os alunos deveriam realizar 

disciplinadamente. (SAVIANI, 1991, p.18) 
 

Vale observarmos o termo ―disciplinadamente‖ e o que ele simbolizava. Esse fecho 

está ligado diretamente ao que se propunha na época, uma sociedade que fosse disciplinada às 

concepções vigentes para ter sucesso. Portanto, regras não podiam ser quebradas, tampouco 

transgressões de cunho intelectual que não estivessem ligadas ao interesse da hierarquia de 

poder.  

A visão de concepção pedagógica dessa corrente da educação é a busca pela essência 

do homem. Visão essa, de ensino tradicional fundamentada na filosofia da essência, de 

Rousseau, passando à pedagogia da essência (SAVIANI, 1991). Nesse contexto, o filósofo 

e pedagogo brasileiro Dermeval Saviani (1991) no livro ‗Concepção Pedagógica Tradicional‘ 

discorre acerca das principais características dessa concepção tradicional de ensino e nos traz 

um apanhado de reflexões acerca do nos parece antigo, mas tão contemporâneo em nossas 

salas de aula. Vejamos o quadro: 

https://www.infoescola.com/profissoes/pedagogo/


32 

 

Quadro 1: Concepção tradicional de ensino 

Fonte: SAVIANI, 1991 

É possível percebermos que o pedagogo fomenta cada característica da concepção 

tradicional à luz da teoria tecnicista, norteadora de todas as visões tradicionais de ensino e 

aprendizagem do ensino tradicional. Não nos cabe aqui detalharmos tal teoria, mas como viés 

de contribuição e reativação da memória, consta de propostas pedagógicas com enfoque 

sistêmico, buscando profissionalizar o aluno.  

É bom deixarmos claro que nossa investigação de pesquisa não se trata de 

eliminarmos essa metodologia de ensino, longe disso nosso propósito, mas para que possamos 

pensar sobre outras práticas e, como elas podem ser implementadas nas nossas salas de aula 

durante as aulas de língua, especificamente, de produção textual, visto ser esse viés de toda a 

a) O papel da escola é o de promover uma formação puramente moral e intelectual, 

lapidando o aluno para a convivência social, tendo como pressuposto a conservação da 

sociedade em seu estado atual (status quo). A escola terá como foco apenas a cultura, 

sendo os problemas sociais resguardados apenas à própria sociedade. 

b) Os conteúdos de ensino são aqueles que foram ao longo do tempo acumulados e, nesse 

momento, são passados como verdades absolutas, sem chance de questionamentos ou 

levantamentos de dúvidas em relação a sua veracidade. Nessa concepção não está presente 

a consideração sobre os conhecimentos prévios do aluno, apenas o que está no currículo é 

transmitido, sem interferências ou ‗perdas de tempo‘. 

c) A Metodologia de ensino é a exposição verbal por parte do professor e a preparação do 

aluno. O foco principal é na resolução de exercícios e na memorização de fórmulas e 

conceitos. Desta forma, o professor inicialmente realiza a preparação do aluno, em 

seguida formula a apresentação do conteúdo, correlacionando-o com outros assuntos e, 

por último, faz-se a generalização e aplicação de exercícios. 

d) A relação professor-aluno é marcada pelo autoritarismo do primeiro em relação ao 

segundo. Somente o professor possui conhecimento para ensinar, o papel do aluno é o de 

receber o conhecimento transmitido pelo professor. O silêncio em sala de aula é imposto 

pela autoridade docente. 

e)Os Pressupostos da aprendizagem são fundamentados na receptividade dos conteúdos e 

na mecanização de sua recepção. A aprendizagem se dá por meio da resolução de 

exercícios e da repetição de conceitos e recapitulação do saber adquirido sempre que 

necessário for reavivá-lo na mente. A avaliação também é mecânica e ocorre por meio de 

resolução de tarefas enviadas para casa, provas arguitivas e escritas. 
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nossa inquietação e desconstrução de ―uma concepção de língua como um sistema abstrato e 

despregado dos contextos de uso‖( ANTUNES, 2009, p. 34), e mesmo com tantas mudanças 

sociais, as escolas continuam adotando essa prática. Antunes (2009, p. 34) nos alerta que: 

Isto é, ainda predomina uma concepção de língua como um sistema abstrato, virtual 

apenas, despregados dos contextos de uso, sem pés e sem face, sem vida e sem alma, 

―inodora, insípida e incolor‖. Uma língua que, nesses termos, facilmente se esgota 

em um estudo da morfologia das palavras e da sintaxe das frases. Ou se satisfaz na 

exploração de nomenclaturas e classificações, com requintes de pormenores, 

beirando, na maioria das vezes, os dogmatismos infundados das abordagens 

simplistas.  
 

E utilizando as próprias palavras da autora ―os resultados desse ensino também já se 

deram a conhecer: o declínio da fluência verbal, da compreensão e da elaboração de textos 

mais complexos e formais‖ (ANTUNES, 2009, p.34), muitos são os resultados insatisfatórios 

que encontramos interna e externamente das nossas escolas.  

Em resposta a toda essa experiência de resultados insatisfatórios, apostamos num 

ensino-aprendizagem em que a base dialógica, proposta por Bakthin e Vygotsky que 

propunham a incorporação do ―outro‖ na construção do seu discurso individual, assim como 

no seu processo de autonomia da escrita (GARCEZ, 2010, p. 67).  

Portanto, adotamos para esta pesquisa, a produção textual vinculada às práticas 

interacionais escolares. Nesse contexto, já é possível vislumbrar práticas que envolvem uma 

aprendizagem cooperativa entre pares, com foco no aprendizado partilhado entre os 

educandos e que possibilitam maior responsabilidade em relação a sua aprendizagem.  

 

3.1 A APRENDIZAGEM COOPERATIVA E A RELAÇÃO COM A TEORIA DE BAKTHIN 

E VYGOTSKY 

 

Frente ao individualismo tão bem apreciado na concepção tradicional de ensino, os 

estudos sobre os trabalhos cooperativos nos serviram de fio condutor para podermos chegar 

na aprendizagem cooperativa, redirecionando todos os papéis fundamentais de sujeitos 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Exemplo disso, é da aprendizagem centrada 

no aluno. Enquanto no ensino tradicional a interação acontece apenas entre professor e aluno, 

no ensino cooperativo, ao realizarem atividades em grupos, os jovens interagem mutuamente.  

Segundo Carvalho (2015, p.22)―a escola precisa ensinar cooperação‖e,  a melhor 

forma de ensinar isso, é através de modelos de cooperação dentro da sala de aula.   O autor 

acredita que a escola é lugar ideal, diante de tantos desajustes familiares, para se aprender a 

ser solidário, o porquê de isso não acontecer é o fato de a metodologia utilizada em nossas 

escolas não favorecerem ou não efetivarem a aprendizagem cooperativa concretamente.  
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Ao contrário à ideia de cooperação, o estudioso afirma ―[...] o que se vê é um 

incentivo cada vez maior à competitividade e ao individualismo. Cada um por si é a palavra 

de ordem‖ (CARVALHO, 2015, p.24), o que nos faz refletir acerca de nosso papel de 

educador e transformador da realidade da qual nos é ofertada: um sistema que agrega o 

individualismo e a competição acirrada entre seus pares, deve dar lugar às potencialidades do 

trabalho em grupo em sala de aula. No entanto, como ressalta Carvalho (2015, p. 25): 

Mas não é um simples trabalho em grupo, como normalmente ocorre: passar um 

trabalho e entregar para o grupo fazer. Não. É um trabalho organizado, seguindo 

estratégias que ampliam o potencial do grupo. Cada aluno dessa equipe executa uma 

função e cumpre uma tarefa, de tal maneira que o andar do grupo é influenciado pelo 
esforço de cada um.  
 

 

Há um viés sustentador da metodologia da Aprendizagem Cooperativa que parte do 

princípio da participação efetiva dos alunos, sendo importante que eles saibam como 

processar o andamento da aprendizagem individualmente e em grupo, numa teia de interação 

mútua. (CARVALHO, 2015, p. 65). Assim, Carvalho (2015, p.66) não descarta a metodologia 

que trabalha o individual, mas aperfeiçoa o trabalho em grupo, colocando esta, como destaque 

para o princípio de aprendizagem participativa, propondo uma dinâmica em que a ação ou 

discurso do outro causam modificações na forma de pensar e agir de cada um dos estudantes. 

Dessa forma, a proposta de aplicação da metodologia da aprendizagem cooperativa foi 

pensada para agregar nos alunos a ideia de corresponsabilidade de sua aprendizagem e à dos 

colegas.Esse pensamento de interação promotora face a face entre os membros dos grupos é 

que diferencia essa metodologia de outras. E, a aproximação cada vez maior entre os alunos 

propicia a troca de ideias mais intimista, havendouma ajuda mútua e encorajamento entre os 

grupos. 

Essa ação pode ser constante em nossas escolas, pelo menos é o que se espera. 

Carvalho (2015) é um colaborador e propaga essa ideia de interação no contexto escolar como 

metodologia arrojada para se diminuir diversos problemas típicos de sala de aula como a 

desconcentração, a preguiça e a falta de diálogo que propunha melhoria na aprendizagem. 

Corroborando nesse sentido, defendem Coll &Solé (2001, p. 17) que ―negar o caráter social e 

socializador da escola afigura-se bastante absurdo, já que essa é uma das razões da sua 

existência‖. E como tal, a escola pode propiciar diferentes formas de socialização através da 

metodologia cooperativa. Muitos são os trabalhos nessa área, no entanto, para esse viés de 

pesquisa, conheceremos um pouco da origem e o estudo de alguns escritores que debruçaram 

seu olhar para essa metodologia no campo da educação. 
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Para reforçar nosso discurso, retornamos a lembrar acerca da teoria tanto do russo 

Bakthin quanto Vygotysk e o quanto as duas se imbricam no que diz respeito a interação e a 

interferência do outro no discurso produzido, é importante enxergarmos uma concepção 

comunicativa de educação e de sujeito. Nessa concepção, mais importante do que o acúmulo 

de informações é a forma como essa é processada pelo sujeito.  

Esse enfoque dado pelos autores, reconhece as contribuições de outras concepções, 

mas introduz a ideia central de interação. Nessa concepção, podemos visualizar a partir dessa 

ideia de interação, novas características dos elementos que compõem o processo ensino-

aprendizagem: 

a) Papel do aluno: sua atividade mental na construção de novos conhecimentos é o elemento 

chave da aprendizagem. Introduz-se a ideia de cognição e da participação ativa do aluno na 

construção de sua aprendizagem. Para aprender, ele passa por uma situação de desequilíbrio 

para depois estabelecer relações significativas entre o conhecimento novo e aqueles que já 

possuía. 

b) Ensino: está voltado para os processos individuais de aprendizagem dos estudantes. 

c) Papel do professor: assegurar que os estudantes relacionem de forma significativa seus 

conhecimentos prévios com os novos. Dessa forma, cada aluno poderá construir um 

significado diferente, dependendo dos conhecimentos que já tem a respeito dos conteúdos 

ensinados. 

Na defesa da tese sobre metodologia cooperativa, Nonato (2018), cita Vygotsky e seu 

conceito de interação. Para o autor, é pela interação que se criam novas formações mentais e 

se desenvolvem processos mentais superiores. Sua teoria se constitui a base de que, para 

entender o desenvolvimento da criança, é necessário conhecer o meio social em que ela se 

encontra e essa interação social se realiza por meio de instrumentos e signos da própria 

língua.  

Na teoria de Vygotsky (1998), toda aprendizagem acontece em um primeiro momento 

no plano social (intersubjetivo) e, posteriormente, é apropriada pelo sujeito no plano 

individual (intra-subjetivo), de forma que tudo aquilo que incorporamos como aprendizagem, 

vem sempre precedido de uma interação, até que em algum momento passa a fazer parte do 

sujeito.  

Vale ressaltar que o autor, menciona a ajuda do adulto para que a criança (jovem) 

avance na aprendizagem, não necessariamente a figura do professor, pois o processo de 

ensino e aprendizagem acontece independentemente do entorno sociocultural em que os 
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alunos estão inseridos, eles constroem o conhecimento na interação com todos os elementos 

culturais de seu entorno. 

Cabe nesse ponto, considerarmos a proximidade de Bakhtin e Vygotsky, levando em 

conta a visão de vários estudiosos, sob a ótica principal, a interação, termo chave para se 

desenvolver estratégias que facilitem a aprendizagem cooperativa.  

 

3.1.1Um pouco de história 

 

Há um número considerável de estudiosos que em larga ou pequena escala aborda em 

seus trabalhos a aprendizagem cooperativa, todavia nosso arcabouço ainda de forma tímida, 

mas audaz, levou-nos a desbravar um pouco da trajetória histórica da metodologia da 

cooperação e o quanto ela já estava arraigada nos nossos antepassados, mesmo sem o viés 

científico.     

 Se pensarmos, a Aprendizagem Cooperativa é tanto inovadora quanto vanguardista de 

nossos tempos, mesmo que sua origem seja na antiguidade. Desde os estudos bíblicos, onde 

encontramos a fala de Salomão no livro de Eclesiastes aconselhando: ―melhor é serem dois do 

que um, porque têm melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu 

companheiro; mas ai do que estiver só‖
1
. Ou aos grupos formados pelo filósofo Sócrates, 470 

a.C. – 390 a. C, quando colocava seus discípulos para trabalhar em grupo.  

Essa metodologia pode ser percebida também na Idade Média, quando os grêmios de 

artesão colocavam seus aprendizes para trabalharem juntos em pequenos grupos e assim, 

deviam ensinar suas habilidades aos menos experientes. Posteriormente e ao longo da história, 

temos relatos de diversos trabalhos realizados em grupos, ou seja, a aprendizagem cooperativa 

se mescla com a própria história de grupo social da humanidade, entre a vanguarda e a 

ancestralidade.   

No entanto, somente no século XX é que a prática cooperativa veio ganhar apuro 

científico e sua proposta ficou mais clara. John Dewey (1859 – 1952), filósofo e pedagogo 

dos Estados Unidos, citado por Carvalho (2015, p. 41), também incorporou nos seus trabalhos 

de ensino a utilização de grupos cooperativos. Para ele, o professor ao ensinar, além de 

educar, contribui para uma vida mais justa.  Já, de 1870 a 1900, Francis Parker, 

superientendente das escolas públicas de Quincy em Massachussets, foi responsável por 

potencializar a aprendizagem cooperativa nas escolas e por iniciar um movimento cooperativo 

com mais de 30.000 professores.  

                                                
1 O livro de Eclesiastes corresponde ao nono século AC (Eclesiastes, 4:10) 
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Mas foram os anos de 1900 a 1970, responsáveis pela disseminação da Aprendizagem 

Cooperativa em diversos países europeus: Alemanha, Portugal, França. Podemos citar, por 

exemplo, O pensamento de Freinet estruturado no contexto do final da Segunda Guerra. Ele 

foi o protagonista das ideias pedagógicas modernas desse período.  

Sua pedagogia abriga os três elementos centrais e característicos das diversas correntes 

pedagógicas que revolucionaram o mundo da educação do século passado, a saber: 1) a 

valorização da criança como sujeito único em cujo processo de formação a pedagogia tem a 

obrigação de ajudar; 2) a criação de técnicas adequadas que apontem na direção da totalidade 

da vida e 3) a superação do intelectualismo da velha escola e da velha teoria 

(OVEJERO,1990). 

Ressaltamos que a teoria de Freinet se baseia em princípios (LATIF; PORTILLO, 

2010), dos quais podemos registar: 

 a) Ao se considerar o processo de aprendizagem, a experimentação deve ser o primeiro passo 

para aprender. Não aprendemos mediante leis e regras, mas sim, com a experiência. O 

conhecimento não deve ser transmitido verticalmente do professor para o aluno, mas devem 

ser criadas condições de aprendizagem para que o aluno aplique o que sabe sem se equivocar 

depois.  

b) A compreensão de que tanto professores quanto alunos estão no mesmo nível e, por isso, 

não deve haver uma superioridade sobre os alunos. Com base nesse princípio, só se pode 

educar com dignidade e respeito mútuo entre ambos.  

c) Todo o processo de aprendizagem deve estar centrado no aluno. Nesse sentido, o professor 

se transforma em um facilitador, oferecendo técnicas e instrumentos que ajudem os alunos 

nesse processo.  

d) A aprendizagem escolar deve ajudar a criança a se desenvolver como pessoa. Para isso, a 

criação, a expressão e a comunicação devem ser elementos essenciais no processo de 

aprendizagem. 

Nesse sentido, Freinet (1984), introduziu outros princípios voltados para a cooperação 

dos alunos, em que o texto, devendo ser livre e por meio coletivo, teve como base o texto 

escrito e ao final esse mesmo texto seria reescrito na interação, interferência e sugestões dos 

colegas.  

Embora reconheçamos a interação como algo contundente na teoria de Freinet. 

concordamos com Ovejero (1990) quando pondera quanto ao Movimento Freinet ser 

cooperativo, ―pois trata-se de um tipo de cooperativismo diferente em muitos aspectos dos 

que conhecemos hoje na aprendizagem cooperativa‖ (JOHNSON; JOHNSON, 1998). Na 
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verdade, essa cooperação estaria voltada e centrada somente na relação professor-aluno, o que 

muito nos incomoda, uma vez que nossa pesquisa, leva-nos ao interesse maior e primordial da 

aprendizagem aluno-aluno mediado pelo professor.  

Apresentamos a seguir, alguns escritores que se dedicaram a escrever sobre 

cooperação. E mesmo não tendo o foco na relação aluno-aluno como se propõe as 

metodologias pedagógicas modernas e atuais, essas bases de interação são bastante 

colaborativas para nosso entendimento de cooperação. Portanto, merecem destaque nos anos 

70, os irmãos Johnson, 1975; Sharan e Sharan, 1976; Aronson e seus companheiros em 1978 e 

outros, que trazem novamente a Aprendizagem Cooperativa à tona, dando a ela essa busca da 

autonomia e interação na relação aluno-aluno.  

Já bem próximo a nós, Carvalho (2015, p.42), ressalta que Willian Green  foi o grande 

incentivador e divulgador da Aprendizagem Cooperativa na década de 90, o escritor ajudou a 

implementar nos Estados Unidos em diversas escolas essa metodologia e trouxe a proposta 

para o Brasil, que de certa forma, orientou o conceito formulado por Carvalho acerca da 

metodologia da Aprendizagem cooperativa ao expressar: 

Ensino Cooperativo é uma proposta metodológica de organização do trabalho da 

sala de aula com os alunos trabalhando em grupos de estudo onde o professor 

coordena a ação dos alunos de tal forma que sejam alcançados os objetivos gerais e 

específicos da disciplina e do aprendizado (desenvolvimento de valores e 

habilidades). Como é um modelo estrutural, a Aprendizagem Cooperativa funciona 

como um pano de fundo para a aplicação de diversas estratégias que envolvem 
interação social, desenvolvimento de competências e habilidades, dinâmicas de 

grupos, interdependência positiva, responsabilidade individual e de grupo e a 

participação equalitária (CARVALHO, 2003, p. 28). 
  

Não se pode negar que esse modelo de metodologia requer do educador (professor) 

maior planejamento, que ao nosso olhar, vai ao encontro de uma melhoria da educação, uma 

vez que aproveita o potencial do trabalho em grupos na sala de aula. E quando nos referimos a 

um maior planejamento, ou seja, melhor estruturado, nos vem à tona as palavras de Luckesi 

(2001, p.108):  

O planejamento não será nem exclusivamente um ato político-filosófico, nem 

exclusivamente um ato técnico; será sim um ato ao mesmo tempo político-social, 

científico e técnico: político-social, na medida em que está comprometido com as 
finalidades sociais e políticas; científicas na medida em que não pode planejar sem 

um conhecimento da realidade; técnico, na medida em que o planejamento exige 

uma definição de meios eficientes para se obter resultados. (LUCKESI, 2001, p. 

108) 
 

Tanto o lado técnico como o lado político-social são importantes no ato de planejar, 

um não pode estar em detrimento do outro. E diante de nossa pesquisa, acrescentamos ainda a 

interatividade dos pares nesse planejamento, significa dizer que o aluno pode contribuir nas 
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produções textuais do outro através da orientação do professor e como o professor pode 

alinhar discussões adversas para um objetivo comum durante os trabalhos em grupos. 

Aqui no Brasil, essa metodologia de ensino que privilegia o estudo em grupo, ainda se 

encontra num contexto embrionário, mesmo aparecendo algumas pesquisas nessa área, ainda 

estão guardadas em bibliotecas virtuais, com pouca divulgação. Podemos visualizar mais 

concretos e próximos a nós os trabalhos de Manoel Andrade com o estudo do Programa de 

Educação em Células Cooperativas (PRECE), da Universidade Federal do Ceará, de Fábio 

Otuzzi Broto que trata de jogos cooperativos e o de Frank Viana Carvalho com o estudo da 

Pedagogia da Cooperação através da Aprendizagem Cooperativa, estudo este, motivador de 

boa parte da pesquisa deste trabalho.  

Antes de nos embrearmos nos conceitos de Carvalho (2015), entendemos como 

importante resguardar um espaço para falar do PRECE, por reconhecermos o trabalho 

significativo que o Programa vem desenvolvendo no Estado do Ceará. 

A metodologia de ensino do PRECE é semelhante ao Método Lancasteriano e tem por 

princípio norteador o pensamento da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, assumindo a 

proposta de promover uma educação reflexiva e questionadora, onde todos os envolvidos no 

processo educativo assumam a condição de sujeitos históricos, vivenciando a condição de 

protagonistas e construtores da própria realidade, na condição de atores sociais que recebem e  

ao mesmo tempo influenciam o meio em que vivem.  

O estudo e o agir em células privilegiam a construção do saber de modo interativo, 

coletivo e cooperativo, por intermédio do compartilhamento de conhecimentos entre 

estudantes, proporcionando ao grupo a aquisição da autonomia intelectual, através de uma 

formação reflexiva e questionadora, produzindo, deste modo, uma consciência político-social 

indispensável na construção de homens e mulheres capazes de tomar decisões baseadas em 

suas próprias conclusões. 

Foi na comunidade rural chamada Cipó, situada na cidade de Pentecoste, Ceará, em 

1994,que se iniciou o PRECE (Programa de Educação em Células Cooperativas). Um grupo 

de setejovens  passaram a morar em uma casa de farinha desativada para estudar e fora da 

faixa etária para concluir o ensino básico em uma escola, eles tiveram que optar por um 

supletivo. Daí receberam aulas ministradas pelo professor Manoel Andrade Neto. 

Os jovens socializavam durante a semana, em grupos de estudo, o que aprendiam. Os 

que tinham mais facilidade nas determinadas matérias, eram os que ministravam os grupos de 

estudos e nos finais de semanas eles tiravam dúvidas com o professor, que respondia os 

questionamentos e os incentivavam.  
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O projeto começou a apresentar resultados no ano de 1996, quando um deles foi 

aprovado no curso de pedagogia na UFC, logo em seguida, no ano de 1997 houve mais uma 

aprovação na mesma Universidade, desta vez em engenharia de pesca. O projeto foi um 

sucesso e com o passar do tempo esses jovens voltaram à comunidade de Cipó para dar 

continuidade ao trabalho.  

A casa de farinha tornou-se pequena quando os aprovados pela UFC (Universidade 

Federal do Ceará) retornaram à sua comunidade natal e resolveram ministrar para 

comunidade, principalmente aos jovens, aulas. Então, formavam-se grupos de estudos ao 

redor da casa e embaixo das sombras das árvores.  

Hoje, com a expansão das ideias, o projeto passou a ser um grande Programa na 

capital cearense, Fortaleza. Sua sede recebe alunos moradores e acabou não comportando e, 

em parceria com o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), passou a realizar provas 

nas comunidades que já trabalhavam na sistemática de grupos.  

Apenas para situar a leitura mais cuidadosa dessa metodologia, discorremos um pouco 

do início de sua trajetória. Outras leituras, deixaremos para futuras pesquisas.  

Carvalho (2015), estudioso dessa metodologia, observou em estudos mais diluídos 

sobre essa formação de grupos e discorreu alguns pontos principais, não exatamente como os 

pontos, dos quais estudiosos, tal e qual elaboraram, mas concomitante a essa ideia. 

 

O básico (essencial, substancial) é a organização de grupos e parceria. Isto não 

significa tratar das estratégias específicas de aprendizagem cooperativa desenvolvida 

por Robert Slavin e seus associados (Slavin, 1993) ou Roger Jonhson e David 

Jonhson (1975), embora o enfoque da filosofia seja similar. Também não é tratar 

com grupos de investigação (Sharan e Hertz-La-zarowitz, 1980; Thelen, 1960), ou 

sobre a estratégia de processos democráticos que é abordada em outros 
estudos.(CARVALHO, 2015, p.30) 

  

De forma análoga, Carvalho nos sugere um modelo de metodologia sem que nos 

limitemos o poder para selecionar o que há de melhor nas metodologias que envolvem 

cooperação e que possamos, como professores, criarmos, nossos próprios modelos.  

Com essa linha de raciocínio, ele explica que os grupos formados são necessários para 

coleta de informações de certa fonte de conhecimento, em que todos os alunos possam dividir 

tarefas (CARVALHO, 2015, p. 31) e acrescenta: ―as conclusões dos grupos podem se 

acumular para informações ou dados da sala‖ (CARVALHO, 2015,p.31) e por fim, sugere que 

cada grupo possa trabalhar com esses dados comparando e contrastando com os outros grupos 

formados em sala.  
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De qualquer maneira, a interação é a forma mais concreta que o autor concebeu ao 

implantar essa prática cooperativa nos grupos. Assim, acreditamos também, no êxito desse 

desafio. E é importante conhecermos diversos métodos que possam ampliar nossa 

compreensão da metodologia para poder selecionar ideias e instrumentos para criarmos nosso 

próprio método de trabalho e tornar nossos alunos responsáveis pelo seu aprendizado, 

provocando neles, um sentimento de pertença.  

A fim de ampliarmos nosso conhecimento e entendimento do que os autores citados 

escreveram sobre Aprendizagem Cooperativa, apresentamos abaixo um quadro-resumo acerca 

da visão de método que esses autores têm sobre cada componente escolar num ambiente 

cooperativo da educação. É salutar que esses métodos não estão aquiporque sejam os 

melhores ou os únicos, apenas selecionamos por questões didáticas e mais próximos às ideias 

de nossa pesquisa. 

 

Quadro 1:Síntese de alguns dos métodos cooperativos mais utilizados. 

Método 
Investigad

or 
Dat
a 

Papel do 
professor Grupos 

Principaiscaracterísti
cas 

 
AprenderJuntos 

Johnson e 
Johnson- 

Universidade 
de Minnesota. 

 
Anos 80 

Ensino 
explícito;distribuiç

ão dos grupos; 
vigiar os grupos; 

promover a 

reflexão. 

Desenvolvimento da 

independênciapositiva. 
Desenvolvimento das 
competências sociais; 

fomentar o espirito de equipa. 

 
Intruçãocomplexa 

 
Cohen e lotan 

– 
Universidade 

de Stanford. 

 
Início dos 
anos 90 

Distribuição e 
observação dos 

grupos; 
promoção da 
igualdade da 

participação 
dos alunos no 

trabalho. 

Discussão de ideias 
sobreo tema central e 

atribuição de 

atividades 
interdependentes. 

Assegurar a igualdade de 
oportunidades e o sucesso 

para todos. 

 
 

STAD 

 
Slavin e 

associados – 
Universidade 

John Hopkins 

 
Final dos 
anos 70 

Exposição da 
matéria; 

preparação dos 

materiais e 
recursos; 

distribuição dos 

grupos; avaliação 
dos alunos. 

4 – 5 
elementosheterogéne

os; 
interdependênciapositi

va. 

Desenvolvimento das 
competências sociais e da 

igualdade de oportunidades; 
sistema de recompensas; 

realização de fichas de 

avaliação. 

 
TGT 

 
DeVries e 
Edwards – 

Universidade 
John Hopkins 

 
Início dos 

anos 70 

Exposição da 

matéria; 
preparação dos 

materiais e 
recursos; 

distribuição dos 

grupos; avaliação 
dos alunos. 

4 – 5 
elementosheterogéne

os; 
interdependênciapositi

va. 

Desenvolvimento das 

competências sociais e da 
igualdade de oportunidades; 

sistema de recompensas; 

realização de torneios. 

 
 

TAI 

 
Slavin e 

associados – 
Universidade 
John Hopkins 

 
 

Início dos 

anos 80 

Vigilância e 
correção de 
testes finais 

(neste método 
propõe-se o 

recurso a 

estudantes mais 
velhos e não ao 

professor). 

introdução 

individualizada; grupos 
cooperativos de 
interajuda e de 

controlo do trabalho 
dos colegas. 

Teste diagnóstico, matérias 
individualizadas; resolução 

de problemas e recurso a 
folhas- resposta com as 

soluções. 
Sistema de recompensas. 
Orientado para o ensino da 

matemática. 
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CIRC 

 
Stevens, 
Slavin e 

associados – 
Universidade 
John Hopkins 

 
 

Final dos 

anos 80 

Exposição da 
matéria / trabalho 

a realizar; 
trabalho 

individualizado a 

grupo. 

Pares de alunos de 

níveis diferentes; 
interajuda e ontrolo do 

trabalho do colega 

menos competente. 

Obedece uma sequência, 
constituída por:instruções do 
docente, trabalho em grupo, 

pré- avaliação grupal e 
avaliação; sistema de 

recompensas. 
Orientado para o ensino da 

leitura 
/ compreensão e escrita. 

 
 

Jigsaw 

 
Aronson e 

Associados – 

Universidade 
John Hopkins 

 
 

Final dos 
anos 70 

Preparação dos 
materiais e 
recursos; 

distribuição 

aleatória dos 
grupos;distribuiçã

o aleatória das 

tarefas aos 
elementos dos 

grupos; avaliação 

dos alunos. 

5 – 6 elementos 

heterogéneos com 
tarefas específicas 

mas independentes. 

Atribuição de tarefas de 
especialização aos elementos 

dos grupos; reunião de 

grupos especializados e 
regresso aos grupos de 
origem para partilha de 

informação. 

 
Investigaçãoemgru

po 

 
Sharan e 
Sharan – 

Israel 

 
Anos 70 

Preparação dos 
grupos; 

exposição dos 

temas / tarefas; 
facilitador. 

Escolha do tema / 

tarefas; 
trabalho individual de 
acordo com as tarefas 

selecionadas e 
partilha com o grupo 

dessas tarefas; 
avaliação. 

Atribuição de tarefas 

individuais, pares e em 
grupo; sistema de 

recompensas ao grupo, com 
base nas relações 

individuais. 

Fonte:Características gerais de alguns métodos de AC. Oliveira (2019) 

No caso desta pesquisa, a proposta sugerida por Carvalho (2015) se aproxima bastante 

do método ―Aprender junto‖, visto favorecer as interações positivas nos grupos bem como o 

desenvolvimento das competências sociais. Nos anos 80, surgiu esse método ―Aprender 

junto‖ dos irmãos Johnson e Johnson da Universidade de Minnesota, com foco no 

desenvolvimento das competências sociais e fomento ao espírito de equipe, assim como no 

desenvolvimento da interdependência positiva. 

É importante destacarmos que a Aprendizagem Cooperativa, mesmo tendo 

participação efetiva no campo da Pedagogia, seu aparato maior é na Psicologia Construtivista, 

reforçando o que já visto em sessões anteriores, e para nós, principalmente em Vygotsky, por 

enxergar o homem a partir de sua interação social e seu cognitivo, sendo a interação, papel 

importante para a troca de conhecimento entre as pessoas.  

Mas como forma de transbordar nosso entendimento quanto a sentença interação, 

basta-nos atentarmos para a fala de Carvalho (2015, p.48) ―A revolução que a aprendizagem 

cooperativa propõe está no centro dos processos de aprendizagem dos alunos.‖, ou seja, 

busca-se, mediante essa fala, um ensino-aprendizagem pautado nas discussões interativas 

entre alunos.  

―Sendo que o trabalho da Aprendizagem Cooperativa parte do grande princípio da 

participação efetiva dos alunos.‖ (CARVALHO, 2015, p. 65). É importante que entendamos 

também como funciona uma aula cooperativa e o que é necessário estar presente para a 

garantia dessa participação citada pelo autor. À luz dos irmãos Johnson e Johnson (1998), 
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Carvalho (2015, p.51) elenca cinco elementos básicos da aprendizagem cooperativa que se 

estruturam nas experiências dos pequenos grupos. 

1.Interdependência positiva: Quando todos os membros do grupo sentem-se 

conectados uns com os outros na busca de um alvo comum. Todos os membros devem 

alcançar o sucesso para que o grupo seja bem-sucedido. 

2.Responsabilidade individual: Cada membro do gruo tem a responsabilidade 

individual de demonstrar como alcançaram o aprendizado. 

3.Funcionamento do grupo: Quando os membros asseguram os seus esforços de 

colaboração na melhoria da dinâmica de funcionamento do grupo. 

4.Habilidade sociais e valores: As habilidades de interação que tornam apto a 

funcionalidade efetivamente (revezando, encorajando, ouvindo, ajudando, clarificando, 

checando a compreensão sondando, investigando). Semelhantemente, habilidades que 

aumentam a comunicação, confiança, liderança tomada de decisões e resoluções de conflitos. 

Vários valores serão desenvolvidos conjuntamente com as habilidades e com o funcionamento 

da dinâmica dos grupos. 

5.Interação face a face: Quando os membros do grupo estão juntos em 

aproximadamente uns com os outros e dialogando sobre maneiras para promoverem o 

aprendizado e o progresso contínuo.  

Com base no que dissemos anteriormente, acreditamos que a Aprendizagem 

Cooperativa transgredi uma formação apenas de grupo, ela não é apenas a soma das 

individualidades, mas essa soma é ressignificada com a própria interação. ―...ajudar cada 

membro do grupo a perceber a importância de trabalhar juntos e interagir em caminhos de 

solidariedade‖ (CARVALHO, 2015, p. 51).  

Os autores Lopes e Silva (2009, p.50) colaboram com nosso estudo ao apresentar uma 

síntese dos benefícios da Aprendizagem Cooperativa para os alunos, dividindo em quatro 

categorias: sociais, psicológicos, acadêmicos e de avaliação. Daí, podemos nos situar melhor 

quanto à promoção de positividade em diversos aspectos de melhoria global na aprendizagem 

dos alunos.  
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1. Benefícios sociais 

 Estimula e desenvolve as relações interpessoais; 

 Promove respostas sociais positivas em relação aos problemas e estimula um ambiente 

de apoio à gestão de resolução de conflitos; 

 Cria um sistema de apoio social mais forte; 

 Encoraja aa responsabilidade pelos outros; 

 Desenvolve um maior número de relações heterogéneas positivas; 

 Encoraja a compreensão da diversidade; 

 Encoraja uma maior capacidade dos alunos para verem as situações, assumindo as 

perspectivas dos outros (desenvolvimento da empatia); 

 Estabelece uma atmosfera de cooperação e de ajuda em toda a escola; 

 Os alunos são ensinados como criticar ideias e não pessoas; 

 As salas de aula cooperativas podem ser usadas para modelar ou exemplificar 

comportamentos sociais desejáveis necessários em situações de emprego em que se 

utilizam equipas e grupos; 

 Os alunos praticam a modelagem social e os papéis relacionados com o trabalho; 

 Fomenta o espírito de constituição de equipa e a abordagem da equipa para a 

resolução de problemas ao mesmo tempo que mantém a responsabilidade individual; 

 Fomenta a prática do desenvolvimento de competências de liderança; 

 Aumenta as competências de liderança dos alunos; 

 Proporciona os fundamentos para o desenvolvimento de comunidades de 

aprendizagem nas instituições e nos cursos; 

 Ajuda os professores a deixarem de ser o centro do processo de ensino para se 

tornarem facilitadores da aprendizagem, permitindo passar da aprendizagem centrada no 

professor para a aprendizagem centrada no aluno. 

(LOPES E SILVA, 2009, p.50) 

 

2. Benefícios psicológicos 
 Promove o aumento da autoestima; 

 Melhora a satisfação do aluno com as experiências de aprendizagem; 

 Encoraja os alunos a procurar ajuda e a aceitar tutoria dos outros colegas; 

 A ansiedade da sala de aula é significativamente reduzida; 

 A ansiedade nos testes é significativamente reduzida; 

 Cria uma atitude mais positiva dos alunos em relação aos professores, elementos do 

conselho executivo e outros agentes educativos e uma atitude mais positiva dos professores 

em relação aos seus alunos; 

 Estabelece elevadas expetativas para alunos e professores. 

(LOPES E SILVA, 2009, p.50) 
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3. Benefícios acadêmicos 

 Desenvolve competências de pensamento de nível superior; 

 Estimula o pensamento crítico e ajuda os alunos a clarificar as ideias através da 

discussão e do debate; 

 O desenvolvimento das competências e da prática podem ser melhoradas e tornarem-

se menos aborrecidas por meio das atividades de aprendizagem cooperativa dentro e fora 

da aula; 

 Desenvolve as competências de comunicação oral; 

 Fomenta as competências metacognitivas dos alunos; 

 As discussões cooperativas melhoram a recordação do conteúdo do texto por parte 

dos alunos; 

 Cria um ambiente de aprendizagem ativo, envolvente e investigativo; 

 Proporciona treino sobre as estratégias de ensino eficazes para a próxima geração de 

professores; 

 Ajuda os alunos a deixarem de considerar os professores como as únicas fontes de 

conhecimento e saber; 

 Promove os objetivos de aprendizagem em vez dos objetivos de desempenho; 

 Permite aos alunos exercitarem um sentimento de controlo sobre a tarefa; 

 Melhora o rendimento escolar dos alunos e a assiduidade às aulas; 

 Contribui para o desenvolvimento de uma atitude mais positiva em relação às 

matérias escolares; 

 Aumenta a capacidade de retenção do aluno; 

 Aumenta a persistência dos alunos na conclusão dos exercícios e a probabilidade de 

serem bem-sucedidos na conclusão dos mesmos; 

 Os alunos permanecem mais tempo na tarefa e apresentam menos problemas 

disciplinares; 

3.2 Benefícios acadêmicos 

 Promove a inovação nas técnicas de ensino na sala de aula; 

 Desenvolve a demonstração ou exemplificação de técnicas de resolução de problemas 

pelos colegas; 

 Permite a atribuição de tarefas mais desafiadoras sem tornar a carga de trabalho 

excessiva; 

 Os alunos mais fracos melhoram o seu desempenho quando se juntam com colegas 

que têm melhor rendimento escolar; 

 Proporciona aos alunos que têm melhores notas a compreensão mais profunda que 

resulta de ensinarem a matéria aos outros; 

 Leva à produção de mais e melhores questões na aula; 

 Os alunos exploram soluções alternativas para os problemas num ambiente seguro; 

 Permite atender às diferenças de estilos de aprendizagem dos alunos; 

 É especialmente útil na aprendizagem das línguas estrangeiras em que as interações 

que envolvem o uso da língua são importantes; 

 É especialmente útil para o ensino da matemática; 

 Enquadra-se bem na abordagem construtivista do ensino-aprendizagem. 

(LOPES E SILVA, 2009, p.50) 
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Dada, portanto, a importância da Aprendizagem Cooperativa e o quanto ela pode modificar as 

estratégias nas nossas salas de aula durante o processo de ensino, Carvalho (2015) à guisa de 

síntese, diz: 

Os ganhos com a aplicação das estratégias de ensino são enormes. Alguns poderiam 

então firmar que estamos voltando ao tecnicismo ou dizer que essas estratégias 

―prendem‖ o professor, esquecendo-se de que a criatividade de cada um permite um 

permite a adaptação e modificação das estratégias de acordo com os alunos, a turma, 

a faixa etária, o conteúdo, o tempo etc. Por outro lado, minimizam o aprisionamento 

da única estratégia ou técnica que alguns utilizam: aulas expositivas em monólogo e 

alunos fazendo exercícios. (CARVALHO, 2015, p. 116) 

 

Embora seja compreensível a resistência ao novo e ao diferente, Carvalho (2015, 

p.116) acredita ser uma geração mais disposta a aprender novos mecanismos e estratégias para 

superar tantas dificuldades de ensinar numa era digital. Carvalho (2015, p. 103) alerta-nos 

acerca dos três pontos fundamentais da aprendizagem cooperativa, os quais podemos 

visualizar no esquema abaixo: 

Figura 1: Pontos fundamentais da Aprendizagem Cooperativa. 

 

 
Fonte: CARVALHO,2015. 

 

4. Benefícios na avaliação 
 Proporciona formas de avaliação alternativas tais como a observação de grupos, avaliação 

do espírito do grupo e avaliações individuais escritas curtas; 

 Proporciona feedback imediato aos alunos e ao professor sobre a eficácia de cada turma e 

sobre o progresso dos alunos, a partir da observação individual e em grupo; 

 Os grupos são mais fáceis de supervisionar do que os alunos individualmente.  

 

(LOPES E SILVA, 2009, p.50) 
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a) Atividade com responsabilidades individuais – esse ponto chama a atenção para que 

todos os alunos tenham uma responsabilidade dentro do grupo e também uma atividade 

individual no início do trabalho (CARVALHO, 2015, p. 103) 

b) Trabalho conjunto, produção individual – o trabalho em grupo é base da metodologia e 

das estratégias de interação, após o momento individual, os alunos iniciam o trabalho em 

grupo, trocando informações, compartilhando, explicando ou ouvindo. Vale lembrar que a 

participação é igualitária, permitindo a avaliação do progresso ou não de cada um 

(CARVALHO,2015, p. 104). 

c) Acompanhamento do professor – mesmo que não seja esse o foco da nossa pesquisa, 

consideramos importantes as considerações de Carvalho (2015, p. 104) que indica o caminhar 

da ação do professor ao acompanhar os alunos: 

1.Verificará quem está participando ou não; fazendo ou não as atividades; 

2. Manterá a ordem; 

3. Perceberá quem está tendo dificuldades para resolver uma atividade/problema/questão; 

4.Ajudará aos que estão com dificuldades; 

5. Cuidará do silêncio; 

6. Observará se as estratégias para o funcionamento dos grupos estão sendo efetivas ou não; 

7. Perceberá se suas explicações sobre o conteúdo ou atividades foram suficientemente claras 

ou se necessitará explicar novamente para todos; 

8. Já iniciará um processo de avaliação do rendimento e aprendizagem ao observar as 

atividades dos grupos; 

No entendimento de Carvalho (2015, p. 104) ―por todos esses motivos o 

acompanhamento do professor nas atividades é de suma importância.‖ De igual entendimento, 

consideramos o professor, o mediador de todo o processo e entendemos a mediação como 

uma posição humanizadora, positiva, construtiva e potencializadora no complexo mundo da 

relação educativa. Na base desse construto dinâmico, encontra-se o conceito de 

―desenvolvimento potencial‖ de Vygotsky. (TÉBAR, 2011, p.74), já citado em seção anterior 

quando falamos nas zonas de desenvolvimento proximal.  

Já nas palavras de Rego (2000), o professor deve desenvolver nos alunos capacidades 

intelectuais que os torne produtores de seus saberes acumulados. Na nossa visão, contudo, 

soa-nos mais concreto, a troca do desenvolver por criar possibilidades. Esses alunos através 

de nossa proposta, devem produzir também possibilidades de criação. 

Nessa seção situamos a metodologia da aprendizagem cooperativa e a relação com o 

construto da teoria escolhida para o corpus da pesquisa, desde sua origem histórica à relação 
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com o imbricamento da teoria de Bakhtin e seu Círculo e o pensamento de Vygotsky.  Em 

seguida, apresentamos nossa metodologia e os caminhos percorridos. Delimitamos os 

sujeitos, estruturamos as fases de intervenção e, sob a ótica sociointeracionista, traçamos todo 

o percurso sobre a participação ativa do grupo na correção das produções dos alunos e como 

se deu essa divisão.Vale ressaltar que, as reflexões sobre essas inquietações estarão, na seção 

subsequente.  
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4.  METODOLOGIA E AS VEREDAS DESBRAVADAS 

 

 

Nestecapítulo, nossa pesquisa mostra o desenho teórico-metodológico de nossas ações. 

Assumimos o engajamento da pesquisa-ação, proposta por Thiollent (1985), por também 

acreditarmos que os sujeitos do processo investigativo, possam assumir seu papel ativo na 

ação e por esta ser centrada no agir participativo e na ideologia de ação coletiva. Dessa forma, 

as contribuições da definição proposta por Thiollent (1985, p. 14) nos revelam: 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser 

investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo.  
 

Nesse ponto, como observamos o parâmetro acima, a proposta da pesquisa pode 

abraçar campos diversos, inclusive o educacional, campo esse, que nos inserimos para 

tratarmos do contexto da Linguística Textual, da Teoria Socioconstrutivista e da 

Aprendizagem Cooperativa através da metodologia da aprendizagem cooperativa. Essa 

proposta deThiollent (2002) também supõe, além da participação, uma forma de ação 

planejada.  

Nesse tipo de pesquisa, o autor destaca que ―os pesquisadores desempenham um papel 

ativo no equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das 

ações desencadeadas em função dos problemas‖ (THIOLLENT, 2002, p.15), demonstrando o 

quanto o pesquisador como o participante do processo investigativo, possuem papel 

importante para a validade do que está sendo pesquisado.  

Thiollent (2002) aponta os principais aspectos da pesquisa-ação que ajudama aumentar 

o conhecimento dos pesquisadores e/ou o nível de consciência das pessoas envolvidas, são 

eles: 1) ampla interação entre os participantes; 2) explícita ordem de prioridade acerca dos 

problemas e das soluções; 3) situação social como objeto de investigação; 4) 

resolução/esclarecimento dos problemas como objetivo; 5) acompanhamento das decisões. 

Quanto à participação, ―a pesquisa-ação requer legitimidade dos diferentes atores e 

convergência de interesses, inclusive nas organizações, ao passo que a pesquisa participante 

lida com situações de contestação de legitimidade do poder vigente.‖ (THIOLLENT, 2002, 

p.10). Entendemos que a escola tanto se enquadra na primeira quanto na segunda ideia de 

participação, embora lutamos por uma escola que seja capaz de formar alunos críticos, 

participativos e capazes de contestar o poder vigente, se esse não contribui para a formação de 

uma sociedade melhor.  
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O autor sustenta ainda, que a pesquisa-ação é um dos inúmeros tipos de processos que 

seguem o ciclo básico da investigação-ação (ver figura 2), no qual o pesquisador aperfeiçoa 

seus métodos pela flexibilização sistemática entre ―agir no campo da prática e investigar a 

respeito dela‖ (ibid., p. 446). Característica que evoca o binômio ―reflexão/ação‖ de Freire 

(1987). 

Figura 2: Ciclo básico da investigação-ação. 

 

Fonte: TRIPP, 2005, p. 446. 

 

Podemos observar que o círculo não hierarquiza etapas, cada uma depende da anterior 

e é o início da outra, num movimento proativo e reflexivo.  

Em seguida, apresentamos os sujeitos dessa pesquisa e os contextos em que estão 

inseridos, assim como, os caminhos e atividades estratégicas apresentados aos sujeitos da 

ação antes da intervenção propriamente dita. Intervenção esta, desenvolvida e modestamente 

analisada no próximo capítulo. 

4.1 UNIVERSO DA PESQUISA E CORPUS PESQUISADO 

 

Um dos méritos dessa pesquisa, ao nosso ver, é destacar a Linguística Textual no seu 

mais nobre momento. Tal destaque evidencia o foco que passa ser dado à materialidade do 

texto desde os anos 80 e vem alcançando cada vez mais espaço nas investigações e novas 

tendências para esse ensino. Ratificando esse entendimento, Koch (2009, p. 11) nos torna 

visível: 

A Linguística Textual toma, pois como objeto particular de investigação não mais a 

palavra ou a frase isolada, mas o texto, considerado a unidade básica de 

manifestação da linguagem, visto que o homem se comunica por meio de textos e 

que existem diversos fenômenos linguísticos que só podem ser explicados no 

interior do texto. O texto é muito mais que a simples soma das frases (e palavras) 

que o compõem: a diferença entre frase e texto não é meramente de ordem 

quantitativa; é sim, de ordem qualitativa.(KOCH, 2009, p.11). 
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Nesse contexto a LT passa a dar notoriedade ao texto nos fenômenos linguísticos 

independentemente em qual manifestação da linguagem ocorra, com isso nos damos conta do 

viés interdisciplinar do texto, seja nos fatores escritos, mais prestigiados, ou orais, menos 

prestigiados socialmente.  

Salientamos que nosso estudo terá um viés pautado na linguagem escrita dos alunos, 

sujeitos investigados. A chegada ao consenso de trabalhar a textualidade numa perspectiva 

escrita da língua nos dá certa visibilidade do nosso trabalho em sala de aula e o quanto pode 

ser reflexivo esse estudo para nossa prática. De maneira bem específica, entendemos essa 

temática como interdisciplinar, visto o caráter social da língua numa abordagem dialógica do 

texto e o uso deste, em grupos cooperativos de um contexto de escola pública.  

A abordagem dialógica que propomos, citada em outros momentos, permite a 

aproximação com os estudos bakhtinianos e vygotskyano. Conforme Garcez (2010, p. 56), as 

concepções de linguagens guiadas a partir da ótica de Bakhtin ―permite a aproximação entre 

os dois teóricos de forma complementar‖, a autora refere-se, assim, a Bakhtin e a Vygotsky, 

principalmente na perspectiva da interação, ambos focam o social como fundamental para o 

desenvolvimento da aprendizagem (GARCEZ, 2010). 

Ao pensar essa proposta, inicialmente, muitos foram os desencontros para se chegar ao 

entrelace das teorias. Pensamos, primeiro, em focar o trabalho apenas do professor, em 

seguida, apenas na correção das produções, para enfim, atentarmo-nos ao fator interação 

aluno-aluno e seu desempenho final nas produções após essa interação no grupo. Estudamos, 

então, estratégias para que pudéssemos imbricar a produção textual interativa com a 

Metodologia da Aprendizagem Cooperativa.  

Isto posto, a pesquisa-ação nos seria mais viável para que pudéssemos agir e refletir 

nesse encadeamento da Linguística Textual com a Metodologia da Aprendizagem 

Cooperativa. A opção pela fundamentação teórica que vê a linguagem como uma ação 

humana e com sentido nos levou às opções metodológicas com procedimentos interativos e 

que se alinhou à pesquisa qualitativa e interpretativista. 

Os textos produzidos individualmente pelos alunos e analisados após intervenção nos 

grupos cooperativos foram submetidos à reescrita, confirmando o caráter metodológico da 

pesquisa qualitativa, pois em conformidade com Bogdan&Biklen (1994, p. 47-50): 

1) Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, ou seja, a sala de 

aula. Entendemos que o comportamento dos alunos vai mudando à medida que apresentamos 

os itens de correção para serem debatidos pelo grupo cooperativo nas produções e 

consequentemente sugeridos para reescrita. 
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2) A investigação qualitativa é descritiva. Nossos resultados advêm das análises e dados 

recolhidos após a reescrita do texto dos alunos. Não descantando a informação quantitativa 

dos dados, mas nossa análise privilegia principalmente, as mudanças que acontecem no texto 

após a reescrita e em que campos especificamente acontece. Mesmo que nosso estudo seja a 

investigação-ação, a descrição é necessária para maior entendimento e clareza do estudo dos 

resultados. 

3) Os investigadores interessam-se (mais) pelo processo, durante o processo da intervenção, 

foi aplicada a metodologia da Aprendizagem Cooperativa, portanto foram atribuídas algumas 

funções aos alunos, implicando ao nosso ver, maior responsividade de cada um no grupo.  

Essas atribuições são esclarecidas por Carvalho (2015, p.97) ao distribuir funções, 

explicitando seu caráter interativo em que o professor é livre para criar outras atribuições 

diante de sua realidade escolar. Para nossa pesquisa, a seleção deu-se com quatro atribuições, 

uma vez que os grupos eram formados por quatro integrantes. Assim, podemos observar 

tarefas e distribuições corporificadas, por nós, com os alunos: 

Tarefas específicas para os diferentes membros do grupo: Distribuição de funções no 

grupo: 

1. Relator – o aluno será chamado de relator e participará da atividade proposta e fará 

o relatório das conclusões do grupo acerca da escolha do gênero notícia mais bem elaborado 

pelos colegas, inclusive o próprio texto do relator deverá constar nesse relatório. Para isto, ele 

deverá prestar atenção nas notícias lidas pelos colegas.   

2. Motivador/Incentivador/Encorajador – o aluno chamado assim será o que 

movimentará o grupo, incentivando os colegas a lerem um de cada vez, estimulando uma 

leitura mais dinâmica, é o que anima o grupo a chegar também a uma decisão de escolha da 

notícia. 

3. Marcador de tempo – o aluno com essa tarefa cuidará exclusivamente do tempo já 

previsto pelo professor. Atua como um verdadeiro cronômetro, avisando quando se 

aproximam os minutos ou segundos finais determinados. Para melhor dinâmica das funções o 

aluno Marcador de tempo também assumirá a função de Condutor – aquele que conduz o 

grupo até o término da tarefa. Estará atento para que o grupo não desvie do objetivo proposto. 

4. Mediador – o aluno com essa função buscará sempre o consenso para o progresso 

nas atividades. Estimula e incentiva constantemente o bom relacionamento entre o grupo. 

Cuida da parte social e recreativa do grupo. Ele quem media os encontros extraclasse se 

necessário.  
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Sobre a divisão do grupo, fazem-se necessários alguns esclarecimentos, com os quais 

concordamos e adotamos: ―acredita-se que o grupo deve se manter igual por toda a aplicação 

da metodologia, uma vez que eles necessitam de tempo para aprenderem a trabalhar em 

equipe‖ (CARVALHO, 2015, p.96). Assumimos o papel de mediador durante a formação dos 

grupos e, assim como propõe Carvalho (2015), a partir dessa vivência fomos chamados de 

conselheiros, responsáveis imediatos para resolver problemas, intermediar, assessorar e 

incentivar o trabalho no grupo.  

Corroborando essa ideia, Garcez (2010, p.68) compreende que o processo da escrita 

está vinculado ao estudo das práticas interacionais escolares ―[..] dos quais o indivíduo 

participa, na sua história de desenvolvimento, como sujeito enunciador‖. Mas antes de 

tratarmos do grupo propriamente dito e como se deu a intervenção deste na produção escrita, 

situamos os sujeitos da pesquisa e o ambiente escolar, o qual estão inseridos.  

 

4.2 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA E O AMBIENTE ESCOLAR 

  

A proposta de intervenção para o trabalho final do PROFLETRAS, aconteceu na 

escola onde nosso trabalho docente existe há mais de 20 anos, essa ousadia foi despertada em 

prol de uma aprendizagem mais significativa nas aulas de língua portuguesa. Nosso ambiente 

escolar é de esfera municipal, datada desde 1961, tradicionalmente reconhecida na cidade de 

Morada Nova – cuja situada no Vale Baixo Jaguaribe, no interior do Ceará. Por uma questão 

de preservação de identidade nomearemos a escola em questão como escola X.A escola X, 

atende a uma clientela oriunda de diversos bairros como também da zona rural, hoje com 

cerca de mil alunos matriculados, distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite.  

As famílias que compunham nossa escola são na maioria assistidas por programas 

governamentais, mas também de famílias de classe média, grande parte filhos de funcionários 

públicos. A escola por comportar muitos alunos, dispõe de uma infraestrutura grande e como a 

maioria de nossas escolas públicas sofre com a não manutenção e/ou investimentos de seus 

governantes, apresentando salas bastantes quentes e ambientes pouco atrativos para sua 

comunidade escolar. Após essa visão geral sobre o externo da escola, apresentamos a seguir 

alguns esclarecimentos sobre os alunos pesquisados na intervenção. 

Nossos sujeitos de pesquisa são alunos do 9º ano, turno tarde. A turma é formada por 

32 alunos, sendo 15 meninas e 17 meninos, de faixa etária entre 13,14 e 15 anos. A sala é 

mesclada com 50% de alunos da zona rural e urbana, a renda das famílias é complementada 

por programas governamentais e da lavoura de feijão, principalmente.  
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Seguimos os parâmetros da pesquisa-ação, a qual orienta que os pesquisadores em 

seus primeiros contatos com os participantes ―tentam identificar as expectativas, os problemas 

da situação, as características da população e outros aspectos que fazem parte do que é 

tradicionalmente chamado ―diagnóstico‖ Thiollent (1985, p. 48). No entanto, esse 

reconhecimento não se aprofunda, apenas nos serviu para situar nosso leitor quanto aos 

nossos sujeitos pesquisados.  

Essa nossa fase diagnóstica, muito nos serviu para tentar entender um pouco do 

quotidiano desses alunos. Mesmo tendo abraçado ao propósito da intervenção, muitas foram 

as reflexões com a turma com intuito de manter a disciplina durante a metodologia aplicada, 

já que a turma em vários momentos se matinha um pouco dispersa, necessitando durante o 

percurso, correção da rota do que estava planejado.  

Diante desse cenário, refletimos segundo Vasconcellos(2000, p. 79), pois nos deixa 

claro o conceito de planejar: ―[...] planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto 

de ações a serem realizadas e agir de acordo com o previsto. Planejar não é, pois, apenas algo 

que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que se pensa.‖ E caso esse 

planejamento nos é de alguma forma alterado, nada nos impede de um novo planejar, e assim, 

foi feito.  

Ao desenvolvermos nossa proposta através da sequência didática com o gênero 

notícia, e de propormos a reescrita do mesmo texto após a intervenção nos grupos 

cooperativos, torna clara nossa intenção de transformação de paradigmas antigos nas salas de 

aulas, assim como, traz-nos outras questões que serão guardadas para escritas posteriores, 

referimo-nos ao papel específico do professor que nesse momento terá menos desfecho na 

pesquisa, não por considerarmos de menor importância, mas porque temos anseio de discutir 

mais sobre a relação interativa de aprendizagem entre alunos, como citado no início de nossas 

observações teóricas.  

Adiante, descrevemos a prática de trabalhar com a sequência didática de uma notícia 

local. As etapas foram desenvolvidas de acordo com as aulas prevista de produção textual 

durante as semanas. Vale ressaltar que nossos horários não comportam todas as aulas de 

língua dedicadas à prática de produção textual, no entanto, para criar um distanciamento entre 

uma prática e outra optamos em sequenciar essa prática investigativa. 
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4.3 VIROU NOTÍCIA NA SALA DE AULA: O TRABALHO COM O GÊNERO TEXTUAL 

A PARTIR DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Como já relatado, o gênero notícia é o mais trabalhado em contexto escolar, por se 

tratar de um gênero sempre atual e conhecido pelos alunos, uma vez que a todo momento 

somos expostos às mais variadas notícias cotidianas. Se cada gênero representa um 

determinado contexto social, a notícia, em seu contexto, supõe capacidade de ação do locutor 

em função do(s) interlocutor(es) ao(s) qual(is) se dirige e do uso eficaz que este(s) fará(ão) da 

mesma.  

Assim, a notícia se apresenta como evento socialmente relevante. Nela, aparece uma 

linguagem geralmente impessoal, clara e objetiva, cuja estrutura respondem às perguntas do 

lead (quem, o quê, onde, como, quando e por quê?). Baltar (2004, p. 133) classifica notícia da 

seguinte forma: ―Notícia – É o gênero básico do jornalismo, em que se relata um fato do 

cotidiano considerado relevante, mas sem opinião. É um gênero genuinamente informativo, 

em que, em princípio, o repórter não se posiciona, pois o que vale é o fato‖. 

Refletir, portanto, a função do gênero notícia, sua estrutura mais ou menos estável é 

colocar a língua portuguesa na sala de aula como um estudo significativo que usa a língua 

viva, real. Exemplo disso foi a proposta inicial lançada aos alunos para que servisse de 

estímulo e base para a criação da produção individual, por nós proposta. 

A Prefeitura de Morada Nova implantou desde o dia 1 de agosto de 2018, espaços com 

reservatórios de lixo para a coleta seletiva em cada bairro. Essa ação propõe aos moradores 

maior conscientização para o cuidado com a separação do lixo. Partindo dessa notícia, no 

seu bairro ou na sua cidade tem acontecido algo que chamou sua atenção e que virou 

notícia? Vamos pensar um pouco... 

Extra! Extra! Escolha um desses acontecimentos e produza individualmente uma notícia. 

Essa notícia será corrigida e reescrita pelas equipes formadas por vocês, chamada de 

equipes de aprendizagem cooperativa da escrita. Os textos serão expostos no mural da escola 

com o título " De olho na notícia.” 

 

Para respaldar nosso trabalho com a proposta acima, lançamos mão da metodologia da 

Sequência Didática defendida por Schneuwly, Dolz e colaboradores (2004), destacando os 

gêneros escritos e orais em novas discussões sobre o ensino de língua materna.  

Tal proposição traz direcionamento metodológico explorando a seguinte questão: 

―como ensinar a expressão oral e escrita?‖ (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, 

p.95).Os autores respondem propondo um planejamento a partir da sequência didática, haja 

vista esse entendimento [...] um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira 

sistemática, em torno de um gênero oral ou escrito, [...] com a finalidade de ajudar o aluno a 

dominar melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de maneira mais 
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adequada numa dada situação de comunicação. (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, 

p. 97). 

O trabalho com sequências didáticas permite a elaboração de contextos de produção de 

forma precisa, por meio de atividades e exercícios múltiplos e variados com a finalidade de 

oferecer aos alunos noções, técnicas e instrumentos que desenvolvam suas capacidades de 

expressão oral e escrita em diversas situações de comunicação (DOLZ, 2004).  

Seguindo a orientação do próprio autor, montamos, partindo da proposta apresentada, 

uma sequência didática (SD) com diversificadas atividades para que o aluno se sentisse 

seguro para escrever sua notícia. Corroborando com o pensamento de que alunos e 

professores num objetivo educacional possam criar suas próprias estratégias e atividades, 

Zabala (1998, p.18) define SD como:―um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos (...)‖. De fato, atividades como estas 

são precárias em nosso contexto, uma vez que alunos e professores são privados muitas vezes 

até do básico que é a leitura de livros ou material xerocopiado, quanto mais de formação para 

professores com esse tipo de estratégia sugerida. Portanto, uma vez surgida a oportunidade, 

tratamos de envolver nossos alunos nessa estratégia diferenciada que passa a partir de agora 

ser mais clarificada para nós. 

O trabalho com a estrutura do texto merece uma atenção especial, pois ele deve 

substituir os exercícios de gramática e estrutura que aparecem, por diversas vezes, isolados e 

sem contexto, por isso a justificativa pela sequência didática. Partindo da sequência 

estruturada pelos autores Schneuwly e Dolz (2014), conseguimos elaborar nossa própria 

sequência. Apresentamos, logo abaixo, primeiro a proposta dos autores e em seguida, uma 

modéstia sugestão elaborada por nós. 

 

Figura 3: Sequência Didática (SD) proposta pelos autores. 

 

Fonte: Schneuwly e Dolz, 2004. 
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O esquema acima é uma criação deDolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 98) da 

sequência didática, o qual apresenta quatro etapas: apresentação da situação; produção inicial; 

módulos; produção final.  A primeira etapa de uma sequência didática é a apresentação da 

situação. Essa fase diz respeito à exposição ―aos alunos de um projeto de comunicação que 

será realizado verdadeiramente na produção final‖ (p. 99). Diante deste caráter real da 

atividade, torna-se imprescindível a realização de duas dimensões: ―apresentar um problema 

de comunicação bem definido‖ (p. 99) e ―preparar os conteúdos dos textos que serão 

produzidos‖ (p. 100). 

Na nossa pesquisa, esse problema partiu da própria comunidade dos alunos, em 

acontecimentos bem recentes da cidade, resolvemos copilar todas as notícias que de certa 

forma os alunos já conheciam.Dessa maneira, buscamos aproximar ao máximo o aluno de sua 

realidade.  Logo abaixo, portanto, segue uma proposta de sequência explicitando melhor cada 

etapa que nos propusemos a realizar com os alunos, o que gerou a segunda dimensão de ações 

proposta e desenvolvidas no contexto dos alunos. Assim sendo, criamos um conjunto de 

atividades para que eles pudessem saber o que iam produzir e como iam produzir.  

Oliveira (2018) propôs uma sequência didática na qual registrou os principais passos 

da prática interventiva, onde podemos observar na Figura 4. 

Figura 4: Esquema da sequência didática proposta pelo autor. 

 

Fonte: Elaborado por Oliveira (2018). 
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Segue nossa SD criada para dinamizar o estudo do gênero textual notícia. Para efeito 

de explicação, os quatro módulos foram vivenciados em horas aulas de 100 minutos cada um, 

a produção final após reescrita não se configurou nesse tempo, nem na sequência das aulas. 

Essa atividade foi realizada em horários extras à carga horária normal, disponibilizamos, 

assim, no contraturno, o espaço reservado apenas para a produção final dos textos.Mesmo não 

se dando toda a carga horária em sala de aula habitual, deixamos claro que houve a mesma 

preocupação e acompanhamento para com os pesquisados. 

PREPARAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO INICIAL 

 Apresentação de notícias audíveis, televisíveis e impressas de circulação atual nacional; 

 Identificação das notícias nos suportes; 

 Explicação de cada parte da notícia: Título; Subtítulo; Lead; corpo da notícia, 

 

1. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO 

 

A Prefeitura de Morada Nova implantou desde o dia 1 de agosto de 2018, espaços com 

reservatórios de lixo para a coleta seletiva em cada bairro. Essa ação propõe aos moradores, 

maior conscientização para o cuidado com a separação do lixo. Partindo dessa notícia, no seu 

bairro ou na sua cidade tem acontecido algo que chamou sua atenção e que virou notícia? 

Vamos pensar um pouco... 

Extra! Extra! Escolha um desses acontecimentos e produza individualmente uma 

notícia. Essa notícia será corrigida e reescrita pelas equipes formada por vocês, chamada de 

equipes de aprendizagem cooperativa da escrita. Os textos serão expostos no mural da escola 

com o título " De olho na notícia" 

 

2. PRODUÇÃO INICIAL 

Nessa seção, nosso intuito foi fazer os alunos escreverem suas produções 

individualmente, após todas as orientações dos módulos. 

3. MÓDULOS 

ETAPAS DE 

ENSINO 

ATIVIDADES PROPOSTAS OBJETIVOS 

1º módulo  Distribuição de jornais para as equipes 

com o intuito de identificarem uma notícia e 

suas partes seguindo um roteiro 

previamente entregue pelo professor, 

fazendo uma breve análise do 

acontecimento, quando, onde e o porquê da 

 Identificar uma notícia 

no suporte impresso: 

jornal. 

 Reconhecer na notícia 

como as informações são 

organizadas.  
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notícia; 

 Apresentação das equipes para os 

demais alunos sobre as notícias 

identificadas. 

2º módulo  Desmembramento e montagem de uma 

notícia, observando as suas partes 

principais: título, subtítulo, lead e imagens.  

 Identificar os 

elementos que compõem 

uma notícia; 

  Realizar a montagem 

do gênero a partir de suas 

partes; 

3º módulo  Leitura e análise de uma notícia em 

grupo já selecionada para trabalhar a pessoa 

verbal do discurso; 

 Identificação da pessoa verbal que 

aparece no gênero notícia, exemplificando 

com outros trechos de notícias e outros 

gêneros (relato e diário) para melhor 

entendimento; 

 Produção individual da notícia. 

 Comparar a pessoa 

verbal discursiva no gênero 

notícia com outro texto 

previamente selecionado. 

 Produzir após a leitura 

de notícias do país as suas 

características que 

compunham o gênero 

notícia. 

4º módulo  Explanação sobre a metodologia da 

aprendizagem cooperativa aos alunos;  

 Aplicação da metodologia cooperativa 

para a intervenção das produções 

individuais através de roteiros.  

 Correção coletiva das produções de cada 

membro pela equipe de aprendizagem 

cooperativa; 

 Aplicar a metodologia 

da aprendizagem 

cooperativa para que os 

alunos revisem os textos 

produzidos 

individualmente. 

     

4. PRODUÇÃO FINAL 

Direcionamos uma outra proposta para a reescrita dos textos dos alunos, a fim de levá-

los a refletir sobre as observações que a equipe cooperativa fez na produção inicial. Abaixo 

segue o comando. 

 

4.4 TEORIZANDO O PROCESSO DOS MÓDULOS 

 

Nosso olhar vislumbrou um gênero textual que pudesse ser o mais próximo da 

realidade de nossos alunos, sendo assim, estudarmos a notícia contextualizando com o 

Após todo o trabalho com os módulos, é sabido que a notícia faz parte dos gêneros 

jornalísticos e que está presente no nosso dia a dia; trata-se, portanto, de um texto 

informativo. Após a correção nas equipes de aprendizagem cooperativa, reflita sobre 

as observações que o grupo fez sobre sua escrita e reescreva individualmente sua 

produção textual. Bom trabalho! 
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acontecimento recente da vida de nossos alunos, pareceu-nos uma reflexão bem significativa e 

de fato, a função social da língua como estudo em sala de aula nos tornou mais clara.  

Essas marcas linguísticas mais ou menos estáveis do gênero facilitaram criar diversos 

módulos que contribuíssem para o material escrito que nossos alunos precisariam para 

escrever suas notícias, haja vista os módulos sempre recorreram aos elementos essenciais para 

estrutura do gênero estudado.  

No módulo 1, tivemos o cuidado de focarmos a leitura de jornais para que os alunos se 

familiarizassem e/ou relembrassem o que seria uma notícia. Para nós, é imprescindível 

criarmos situações que estimulem a leitura responsiva, portanto colocarmos os alunos para 

lerem e falarem de suas notícias para os demais grupos da sala, caracterizou uma atividade 

proativa que nas palavrasSolé (1998), poder ler, isto é, compreender e interpretar textos 

escritos de diversos tipos com diferentes intenções e objetivos contribui de forma decisiva 

para autonomia das pessoas, na medida em que a leitura é um instrumento necessário para que 

nos manejemos com certas garantias em uma sociedade letrada. 

No módulo 2, há uma sequência de atividades mais prática que explorara a montagem 

e a desmontagem de notícias. Nessa etapa, as equipes já foram montadas para que pudessem 

já começar a ideia de cooperação e seguindo uma orientação já tratada anteriormente por 

Carvalho (2015) de que as equipes precisam de um tempo fixo para que possam estreitar seus 

laços de confiança. Vejamos nossa proposta já montada pelos alunos, na figura abaixo: 

 

 

Figura 5: Montagem e desmontagem de notícias. 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2018. 
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Já no módulo 3, estruturamos as notícias para exploração dos tempos verbais, uma vez 

que aparecem geralmente no tempo passado ou presente. Esse componente é uma das marcas 

frequentes do gênero, assim como frases declarativas. Por conseguinte, propomos a produção 

individual da proposta inicial da sequência didática. Para essa ação foi destinada uma hora 

relógio para que os alunos pudessem criar.  

Partindo dessas produções é que pudemos fazer o recorte do corpus de análise que 

encontraremos no próximo capítulo. Acerca das produções individuais consideramos 

indispensáveis, posto nossa investigação ser a mudança de escrita após a correção coletiva da 

produção individual.  

Contudo, até aqui, nosso intuito também foi levar o aluno a se concentrar nessa 

construção individual, pois afirma Koch (2008) ―Um texto não é simplesmente uma sequência 

de frases isoladas, mas uma unidade linguística com propriedades estruturais específicas‖ 

(KOCH, 2009, p. 7), e para concretizar essa fala, alertamos os alunos do quão importante é a 

escrita de um texto consciente de todos os elementos que caracterizam o gênero notícia.  

Por último, no módulo 4, não mais importante, mas crucial para nossa pesquisa, 

apresentamos aos alunos a metodologia da aprendizagem cooperativa. Após toda uma 

conversa sobre o conceito de cooperação e o que os alunos entendiam sobre esse conceito. 

Apresentamos as funções que cada membro do grupo desempenharia.  

Em seguida, os próprios alunos puderam escolher sua função entre eles, observando 

suas afinidades. Sobre isso, Carvalho (2015, p. 97) nos revela: ―estas funções deverão ser 

compartilhadas em diferentes tarefas ou a cada certo tempo‖.Durante esse processo, não 

mudamos as funções por considerarmos tempo satisfatório para que os alunos pudessem 

interagir mais com os outros em posse de sua função. Sugestão seguida pelo próprio autor.  

Mais adiante, Carvalho (2015, p. 97) ainda nos revela: ―[...] mencionamos várias 

funções para que o professor possa escolher as que mais se adaptam aos seus alunos (várias 

outras poderão ser criadas pelo professor) Diante das funções proposta por Carvalho, 

escolhemos quatro que mais se aproximaram de nossa realidade.  

Mesmo tendo mencionado em situação anterior, acreditamos necessário apresentarmos 

novamente as funções sugeridas por Carvalho (2015, p. 97) para situar bem nossa escolha. Ele 

propunha oito funções a seguir: 

1.Relator – Participará da atividade proposta e fará o relatório das conclusões do grupo. Para 

isto ele deverá prestar atenção no ponto de vista de cada colega. 

2. Motivador/Incentivador/Encorajador – Ele movimenta o grupo, incentiva o aluno 

desmotivado, anima o grupo na busca da consecução da tarefa. Diz: ―Grande ideia! Vamos! 
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3. Marcador de tempo – Cuida para que cada um dos participantes do grupo fique dentro do 

tempo pré-determinado pelo professor. Atua como um verdadeiro cronômetro, avisando 

quando se aproximam os minutos ou segundos finais (―você tem 30 segundos...dez...‖). 

Algumas vezes ele terá que dizer ―Muito bem, João, vamos ver o que a Maria pensa do 

assunto.‖ Ótimo Carlos!‖ ―João, qual é a sua opinião?‖) 

4. Responsável pelos materiais – Busca os materiais do grupo e os distribui. E uma função 

aparentemente simples, mas que ganha importância pelo simples fato de fazer a pessoa se 

tornar ―útil‖ a si mesma e aos demais. 

5. Anotador – Em algumas tarefas, não é necessário que todos escrevam. Em outras, é 

necessário que alguém faça um resumo ou anote os pontos principais do que todos 

escreveram. 

6. Condutor – Conduz o grupo até o término da tarefa. Estará atento para que o grupo não se 

desvie do objetivo proposto pelo professor.  

7. Mediador – Busca sempre o consenso para o progresso nas atividades. Estimula e 

incentiva (constantemente) o bom relacionamento entre o grupo. Cuida da parte social e 

recreativa do grupo.  

8. Secretário – Esta normalmente é uma função já conhecida pela maioria. Ele faz as 

anotações, passa os comunicados para os companheiros e distribui atividades ou materiais, 

quando necessário.  

Diante dessas oito funções, apresentamos aos alunos quatro delas e explicamos cada 

uma. Logo após os grupos já montados, os alunos conversaram sobre quem ficaria com qual 

função. A figura abaixo retrata nossa proposta em sala. 

Figura 6: Apresentação dos papéis nos grupos cooperativos, propostos por nós. 

 

Fonte: OLIVEIRA, 2018. 
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Mais detalhes de como se deu a interação nos grupos e o desempenho de cada função 

encontramos durante as correções das produções, que segue adiante. Lá, foi relatado acerca de 

como cada membro se comportou durante o processo de interação face a face, como se deram 

os julgamentos, as decisões para o texto final, etc. É pertinente também tratarmos um pouco 

sobre o tempo destinada a essas tarefas, visto que nas palavras de Carvalho (2015, p. 98) 

esclarece a importância de se determinar o tempo: ―Vocês têm `x`minutos para resolvê-la 

(solucioná-la, respondê-la etc.)!‖  

Mediante esse direcionamento, logo em seguida, marcamos 40 minutos para que cada 

equipe analisasse as quatro produções, destinando assim, 10 minutos para cada uma. Contudo, 

sabemos que esse tempo pode ser flexivo e, nas palavras do próprio autor: ―Cada professor 

fará isso de acordo com seu próprio estilo e maneiras de lidar com o tempo sem estressar os 

alunos‖. 

 

4.5CORREÇÃO E REESCRITA A PARTIR DA METODOLOGIA DAAPRENDIZAGEM 

COOPERATIVA 

 

No contexto escolar, ―correção de redação‖ é o nome mais corriqueiro que se dá 

àquela tarefa comum, típica de todo professor de Língua Portuguesa, de ler o texto 

do aluno marcando nele, geralmente com a tradicional caneta vermelha, eventuais 

―erros‖ de produção e suas possíveis soluções. O que estou chamando de correção é 

o trabalho que o professor (visando à reescrita do texto do aluno) faz nesse mesmo 

texto, no sentido de chamar a sua atenção para algum problema de produção. 

Correção é, pois, o texto que o professor faz por escrito no (e de modo sobreposto 

ao) texto do aluno, para falar desse mesmo texto. (RUIZ, 2015, p. 19) 

O excerto acima revela bem o quotidiano de nossas práticas, e é sob o olhar de Ruiz 

(2015) que entendemos a correção como algo construtivo de falar de um mesmo texto a fim 

de melhorá-lo. No entanto, como já deixamos claro em outros momentos desta pesquisa, 

nosso olhar desvia-se da figura do professor e passa a ter o aluno como protagonista dessa 

correção, esse aluno, por sua vez, não interfere na escrita do outro sozinho, mas em grupos 

cooperativos.  

Na nossa concepção, de experiência da sala de aula, é um dos desafios centrais da 

produção textual, a correção e sua reescrita, uma vez que os alunos se sentem desmotivados a 

reescrever. Muitas vezes, corrigir suas próprias produções não é algo que o aluno espera, seja 

pela não experiência dessa prática, seja pela própria desmotivação do contexto escolar.  

Acerca disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam para essa ideia quando 

falam de alunos iniciantes que se contentam apenas com uma versão de seus textos e que a 

escola, de certa forma, sugere isso também: 
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A maioria dos escritores iniciantes costuma contentar-se com uma única versão de 

seu texto e, muitas vezes, a própria escola sugere esse procedimento. Isso em nada 

contribui para o texto ser entendido como um processo ou para desenvolver a 

habilidade de revisar. (PCN, 1998, p. 51) 

 

Sustentados por uma visão de que o texto ―não é uma criação puramente individual‖ 

(ABAURRE, 2012, P. 13), mas também uma junção da participação de diferentes agentes, 

defendemos uma proposta mista de correção, na qual aluno e professor possam visualizar uma 

correção de texto numa situação discursiva de fato. Conforme Ruiz (2015, p.24): 

 

Romper com a tradição que faz a escrita ser um exercício escolar artificial, 

transformando meras redações escolares em textos, tem exigido muito mais do que 

boa vontade em termos de ação pedagógica. Na verdade, tem significado uma 

revolução. Trata de um esforço que começa pela revisão do conceito de educação e 

passa pela revisão da concepção de linguagem. Faz parte desse esforço de mudança 

a tentativa, entre outras, da incorporação, no ensino, de uma prática absolutamente 

comum entre os escritores, que é a de reescrever o próprio texto, seja 

simultaneamente ao ato da escrita, seja posteriormente a ele. (RUIZ, 2015, p. 24) 

  

Inúmeros tem sidos os trabalhos destinados a incorporação dessa revisão de textos. No 

Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) deixam claro, em determinado ciclo, seu 

direcionamento sobre a revisão de textos. Para este documento, objetivo é levar o aluno a 

revisar seus próprios textos a partir de uma primeira versão e, com ajuda do professor, redigir 

as versões necessárias até considerá-lo suficientemente bem escrito para o momento.  

Deixamos explícito, mais uma vez, que os textos analisados no capítulo que segue 

foram reescritos com base numa intervenção feita pelos próprios alunos, em grupos 

cooperativos, com a ajuda de uma grade de correção.  

Inicialmente, não pensamos efetivamente em uma grade para orientar a correção dos 

alunos, no entanto, no decorrer das aulas e entre conversas com os sujeitos da pesquisa, 

acreditamos que a utilização de uma grade com critérios básicos para ajudar numa correção 

mais consciente e focada em critérios, contribuiria para a concentração dos alunos durante a 

intervenção.  

De fato, a grade de correção nos deu maior fidedignidade à nossa pesquisa, tendo em 

vista a observação dos alunos de que com ela seria mais fácil identificar o que faltava nos 

textos dos colegas. Concordamos com as palavras de ABAURRE (2012, p. 52) quando cita a 

utilidade da criação de uma grade de correção: ―Além da definição de critérios gerais a partir 

dos quais um texto pode ser avaliado, é também de grande utilidade a criação de uma grade de 

correção‖. A autora acredita ainda que: 
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Uma grade de correção associa a descrição de algumas características gerais 

observáveis com relação a cada um dos critérios estabelecidos a um conjunto de 

pontos ou a diferentes faixas de notas. Assim, cada vez que ler um texto e se 

perguntar sobre como o aluno se saiu ao desenvolver a tarefa proposta, o professor 

terá o apoio de alguns parâmetros bem definidos, o que facilita a avaliação objetiva 

do texto. (ABAURRE, 2012, p. 52)  
 

Diante da concepção da autora acerca da utilidade da grade de correção e, entendido 

como algo mais concreto para uma avaliação objetiva realizada do texto pelos alunos, 

sugerimos, a seguir, uma grade de correção, de acordo com o recorte dos conteúdos já 

trabalhados pelos discentes durante o ano letivo e, entendido,como algo mais compreensivo 

para eles. 

Lembramos que uma grade deve sempre servir para facilitar a busca pelas respostas 

não dificultar os acessos, portanto, nossos critérios foram os mais próximos do que os alunos 

já conheciam, embora reconheçamos que nas próximas oportunidades precisaremos de tópicos 

mais esclarecedores, talvez essa ação, tenha nos custado um olhar menos cuidadoso, não 

irresponsável e não chegou a frustrar nossa investigação, mas admitimos falhas. Contudo, 

frisamos, essas falhas, não comprometeram nossa investigação em nenhum momento. Pelo 

contrário, ficamos bem mais atentos durante a observação e análise.  

Nossos critérios tentaram abarcar os conteúdos que os alunos, é o que se espera, 

tenham visto não só no ano vigente como em anos anteriores. Apenas três critérios de 

respostas foram considerados, pois insistimos que não é a quantidade de critérios que nos 

motivou na análise, mas as observações acerca desses critérios, dos quais os alunos se 

apropriaram sem dificuldades. 

Critérios norteadores para avaliar o gênero textual ―notícia‖ Sim Não  Parcial

mente 

1. Colocou título?     

2. A lide responde às perguntas:  

O quê?    

Quando?    

Como?    

Onde?    

Por quê?    

3. O texto contém verbo no passado?    

4. Análise linguística: 

Sabe usar a Ortografia (considerar a partir de três desvios ortográficos)    
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Utilizou a Gramática de acordo com padrão escrito? (considerar todos os 

desvios)  

   

Usou parágrafo?    

O texto necessita de bilhetes de orientação?    

Proposta de intervenção cooperativa– Mestrado Profletras 

  

Levando em conta a situação em que o aluno está inserido no ato de produção e 

critérios para a correção, encontramos nas correções dos alunos a correção indicativa, na qual 

há a interferência de um outro sujeito indicando o possível ―erro‖, a correção resolutiva, em 

que se reescrevem as partes que apresentam esses ―erros‖ e a correção textual-interativa, 

como o nome já sugere, há interação entre os sujeitos e/ou objetos de estudo.  

Posteriormente, descreveremos na análise, possíveis reflexões dessas correções. Essas 

sugestões fazem parte dos critérios, abaixo listados, estudados por Ruiz (2015) no tocante às 

correções das produções dos alunos:  

1. Resolutiva: o professor corta ou insere palavras e sinais de pontuação; 

2. Indicativa: o professor usa setas, circula ou grifa letras, palavras ou termos. 

3. Classificatória: o professor insere o símbolo ―?‖ para indicar termo confuso e usa os 

símbolos numéricos da tabela para classificar problemas variados. 

4. Textual-interativa: intervenção que garante maior interlocução com o aluno; são 

comentários, também chamados por Ruiz (2013) de ―bilhetes‖. 

Ruiz (2013), partindo do ponto de vista da Análise do Discurso, agrupou os tipos de 

correções em monofônicas e polifônicas. Classificou a correção classificatória, a indicativa e 

a textual-interativa como polifônicas. Nelas, o professor pressupõe explicitamente a presença 

do outro em seu discurso, na medida em que se utiliza de uma metalinguagem que requer a 

participação efetiva do outro na construção das alterações a serem realizadas na reescrita, 

enquanto classificou o tipo de correção resolutiva como monofônica, em que o professor já 

apresenta as alterações a serem aplicadas, sobrepondo, anulando com seu discurso a presença 

do outro (do aluno).  

A forma de correção mais alinhada a esta pesquisa e, para nós, a mais significativa 

para esse estudo, é a quarta sugestão de Ruiz, definida como textual-interativa. Concordamos 

com a autora quando propõe uma correção interativa ao definir: 

Trata-se de comentários mais longos do que os que se fazem na margem, razão pela 
qual são geralmente escritos em sequência ao texto do aluno (no espaço que apelidei 

de ―pós- texto‖). Tais comentários realizam-se na forma de pequenos ―bilhetes‖ 

(manterei as aspas, dando o caráter específico desse gênero de texto) que, muitas 
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vezes, dada sua extensão, estruturação e temática, mais parecem verdadeiras cartas 

(RUIZ, 2013,p. 47). 
 

Segundo a autora, esses bilhetes favorecem o diálogo entre professor e aluno. 

Deixamos claro que nossa intenção é favorecer o diálogo entre os pares, aluno-aluno. A 

correção tem como objetivo chamar a atenção do aluno para determinado problema 

(RUIZ,2013). E nossa ousadia na próxima seção é esclarecer melhor como se deu essa 

correção em grupos cooperativos e a reescrita individual dos textos no processo de 

aprendizagem dos alunos. 

  

4.6 SELEÇÃO DO CORPUS 

 

Há cerca de vinte anos, a satisfação de ser professora de língua portuguesa ainda é 

viva, porém há muito tempo nos segue a inquietação de se sentir incapaz, muitas vezes, de dar 

conta de inúmeras produções textuais para corrigir era um martírio e desassossego. Essa 

inquietação se alargava, quando pilhas de produções ficavam à espera de correção e quando 

não conseguíamos enxergar o aluno como sujeito capaz de participar de suas correções e dos 

seus colegas.  

Quantas foram as interrogações: deixamos de cobrar? Entregamos sem corrigir? Ou 

simplesmente atropelamos noites de sono para dar conta de todas elas? Essas questões, porém 

não foram nossa problemática, mas incentivos para buscarmos soluções para essa realidade. 

Sobretudo com o incentivo do Mestrado Profissional em Letras (Profletras), vimos 

possibilidades de mudar esse cenário e daí nasceu todo o desbravar dessa ousadia. 

Durante o processo de correção, nós, como professores, acompanhamos a decisão de 

qual produção iniciar a correção e orientamos algumas dúvidas que permaneceram sobre a 

grade, como por exemplo: o que consideraria, exatamente o item ‗Utilizou a Gramática de 

acordo com o padrão escrito? (considerar todos os desvios)‟,foi nesse momento que 

percebemos que esse item deveria estar mais específico para que o aluno não precisasse 

recorrer ao professor, no entanto, não consideramos como algo prejudicial à nossa análise, 

pois o professor conseguiu acompanhar e tirar as dúvidas surgidas.  

É salutar, nesse intervalo, relembrar nossa proposta de produção inicial para que 

possamos visualizar melhor a correção detalhada da notícia. Partimos de uma notícia local a 

fim de provocar nos alunos a busca por outros assuntos que também pudessem gerar uma 

notícia. Aproveitamos uma situação real e atual que a cidade de Morada Nova vivenciava e 

tentamos deixar o mais concreto possível a função social do gênero notícia.  
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A Prefeitura de Morada Nova implantou desde o dia 1 de agosto de 2018, espaços com 

reservatórios de lixo para a coleta seletiva em cada bairro. Essa ação propõe aos moradores 

maior conscientização para o cuidado com a separação do lixo. Partindo dessa notícia, no 

seu bairro ou na sua cidade tem acontecido algo que chamou sua atenção e que virou 

notícia? Vamos pensar um pouco... 

Extra! Extra! Escolha um desses acontecimentos e produza individualmente uma notícia. 

Essa notícia será corrigida e reescrita pelas equipes formadas por vocês, chamada de 

equipes de aprendizagem cooperativa da escrita. Os textos serão expostos no mural da escola 

com o título " De olho na notícia”. 

A proposta foi lançada e desenvolvida por todos os alunos da sala, todavia, apenas 

algumas produções foram selecionadas para análise. Alguns critérios foram observados no 

tocante a temática, às produções escritas muito parecidas e à dedicação que cada grupo deu 

durante a correção.  

Devido a esses fatores citados, e com intuito de não comprometer nosso estudo, 

optamos pela seleção de quatro produções, sendo uma por grupo de trabalho. Ao todo, eram 

oito grupos, no entanto, quatro grupos foram retirados do corpus por não conseguirem realizar 

todas as etapas da sequência didática e de serem impossibilitados (motivos citados adiante) de 

receber todas as orientações para desenvolver a metodologia da aprendizagem cooperativa. 

Como forma de justificativa, o município apresentava problemas logísticos para 

transportar os alunos e, por essa razão os que compunham essas quatro equipes não 

conseguiram participar de todo o projeto, não nos deixando alternativas senão retirar do 

processo interventivo, visto a possibilidade de comprometimento das análises. Esse fator, 

porém, não nos desmotivou tampouco interferiu no resultado final de nossa pesquisa. E 

posteriormente em novas experiências em sala, a turma poderá ser contemplada em sua 

totalidade, visto um prazo maior para o desenvolvimento de novas intervenções. 

Como forma de preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa, resolvemos 

transcrever as produções dos alunos, assumindo toda e qualquer responsabilidade de ética e 

fidedignidade dos textos. Fizemos três análises de cada produção escrita. A primeira, a partir 

da produção inicial do aluno, considerando os aspectos que a equipe cooperativa corrigiu e as 

formas dessa correção. A segunda, no resultado da produção final, após a reescrita individual. 

E a terceira análise se dedicou a observar como os alunos interagiram durante o processo. 

Essa última análise no trouxe a reflexão acerca da aprendizagem cooperativa e seu impacto 

nessa intervenção. 
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A análise refletiu questões já postuladas em capítulos anteriores, reforçando, assim, a 

ideia da interferência do outro na correção da produção final através das equipes cooperativas, 

logo mais detalhada nocapítulo seguinte. 
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5.ANÁLISE DA PROPOSTA 

 

Os textos selecionados para compor este corpus são produções textuais de alunos do 

nono ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de Morada Nova, do 

Estado do Ceará. A proposta foi produzir uma notícia individualmente e após formação dos 

grupos cooperativos, cada grupo de quatro alunos corrigiu quatro produções aleatórias, mas 

da própria equipe, ao todo foram oito grupos. No entanto, apresentaremos a intervenção de 

quatro grupos, motivos já citados anteriormente.  

Segue mais uma vez o comando da proposta inicial do texto que os alunos produziram 

como forma de situar o leitor e depois as produções iniciais e reescritas do corpus escolhido.  

A Prefeitura de Morada Nova implantou desde o dia 1 de agosto de 2018, espaços com 

reservatórios de lixo para a coleta seletiva em cada bairro. Essa ação propõe aos moradores 

maior conscientização para o cuidado com a separação do lixo. Partindo dessa notícia, no 

seu bairro ou na sua cidade tem acontecido algo que chamou sua atenção e que virou 

notícia? Vamos pensar um pouco... 

Extra! Extra! Escolha um desses acontecimentos e produza individualmente uma notícia. 

Essa notícia será corrigida e reescrita pelas equipes formadas por vocês, chamada de 

equipes de aprendizagem cooperativa da escrita. Os textos serão expostos no mural da escola 

com o título " De olho na notícia”. 

Dividimos nas seções seguintes, a fim de facilitar nossa análise e maior compreensão 

dos dados registrados. A primeira seção tem como título a correção e reescrita das produções 

individuais nas equipes de aprendizagem cooperativa, explica um pouco como os alunos 

corrigiram as produções em grupo, que critérios seguiram e que tipo de correção utilizaram; a 

segunda seção tratou da reflexão acerca da reescrita após intervenção das equipes de 

aprendizagem cooperativa; e a terceira seção ousou analisar através da observação o 

desempenho da equipe cooperativa. 

 

5.1 CORREÇÕES E REESCRITA DAS PRODUÇÕES INDIVIDUAIS NAS EQUIPES DE 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA  

 

Seguindo a orientação acima, primeiro mostraremos nossa análise acerca da correção e 

logo em seguida, a análise da produção final sob interferência das equipes cooperativas e por 

fim ousamos analisar também o desempenho nas equipes cooperativas. Antes, refletir acerca 

das palavras de Magalhães (2012), faz-se necessário: 
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―Mais importante do que escrever um texto gramaticalmente correto é relacionar o 

que se escreve à reflexão sobre o que se leu. [...] estabelecer relação com outros 

textos ou discursos é o que movimenta o motor da reflexão‖. (MAGALHÃES, 2012, 

p.62) 

  

Apassagem acima fortalece nossa intenção de mostrar não textos perfeitos após 

reescritas, mas o quanto que juntos, os discentes, puderam contribuir uns com os outros na 

melhoria de sua aprendizagem. As produções servem de reflexões tanto para os alunos quanto 

para o professor assim como ao trabalho conjunto. 

5.2 CORREÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL INICIAL PELA EQUIPE 1 DE 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA - ALUNO A 

 

 

A chegada do RAIO em Morada Nova 

 Com o apoio do governo estadual, nesse mês de junho(,) o Batalhão de Policiamento 

do RAIO se extabeleceu na cidade de Morada Nova. Com o intuito de melhoráa segurança, 

combatendo o trafico de drogas, e todas as ações ilegais. O que forçou muito esta vinda do 

BP RAIO foi o momento atual de Morada nova, onde tem uma segurança muito fraca. No 

qual, muitos assaltos, traficantes, mortos por conta da mal segurança nessa cidade. E o RAIO 

terá que se esforçar muito para mlhorar a segurança da atual Morada Nova 

 Esse Batalhão de Policiamento do RAIO é um batalhãode reforço na segurança que o 

governo do estado consegue estabelecer em cada cidade que haver mais de cinquenta mil 

habitantes, como Morada Nova. 

 

Critérios norteadores para avaliar o gênero textual ―notícia‖ Sim Não  Parcial

mente 

1. Colocou título?  X   

2. A lide responde às perguntas:  

O quê? X   

Quando? X   

Como? X   

Onde? X   

Por quê? X   

3. O texto contém verbo no passado?   X 

4. Análise linguística: 

Sabe usar a Ortografia (considerar a partir de três desvios ortográficos)  X  

Utilizou a Gramática de acordo com padrão escrito? (considerar todos os 

desvios)  

  X 

Usou parágrafo? X   

O texto necessita de bilhetes de orientação?  X  
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Proposta de intervenção cooperativa– Mestrado Profletras 

Analisando a correção do Aluno A, notamos que a equipe cooperativa utilizou duas 

formas de correção, uma em que o aluno circula palavras com possíveis erros e uma outra que 

risca uma expressão inteira que deixa a entender ser desnecessário ali, uma vez que a 

expressão se repete.  

De acordo com Ruiz (2015, p. 36), a primeira forma de correção é recorrente na 

maioria dos casos, ou seja, ―todos os professores fazem uso da estratégia indicativa de 

correção, com maior ou menor frequência.‖ Essa forma chamada de correção indicativa 

consiste, para Serafini (1989, p. 115) em: 

Marcar junto à margem as palavras, as frases e os períodos inteiros que apresentam 

erros ou são pouco claros. Nas correções desse tipo, o professor frequentemente se 

limita à indicação do erro e altera muito pouco; há somente correções ocasionais, 

geralmente limitadas a erros localizados, como os ortográficos e lexicais. 

(SERAFINI, 1989, p. 115) 
 

Como vemos, então, a correção indicativa é uma estratégia que configura apenas 

apontar ou sinalizar o possível erro, no entanto, como verificamos na correção feita pelos 

alunos e apresentada mais adiante, essa indicação modificou a produção inicial deles.  

A correção indicativa realizada pelo grupo cooperativo se refere aos itens de critérios 

da grade de correção descrito como: ‗Sabe usar a Ortografia (considerar a partir de três 

desvios ortográficos)‘, visualizamos bem ao identificarmos as letras circuladas das palavras 

“extabeleceu; melhorá; trafico.” e a ausência de letra como ocaso do verbo “mlhorar”. 

Outra correção se refere ao item ‗Utilizou a Gramática de acordo com padrão escrito? 

(considerar todos os desvios)‘, quando os alunos circulam todo o verbo “haver”. Uma outra 

observação também nos é cabível ao tratarmos do verbo haver, considerando o item três ―O 

texto contém verbo no passado?‖ e a marcação na grade de correção, quando o item é 

indicado na grade parcialmente, podemos inferir que o grupo corretor estranhou esse item, 

visto ter sido empregado tempo verbal diferente, e por essa razão a palavra foi circulada.  

Nesse mesmo texto, evidenciamos, também, a correção resolutiva, apresentada na 

correção do grupo, através de um traço debaixo de uma expressão no trecho a seguir: ‗Esse 

Batalhão de Policiamento do RAIO é um batalhãode reforço na segurança que o governo do 

estado consegue estabelecer em cada cidade que haver mais de cinquenta mil habitantes, 

como Morada Nova.‟, a nosso ver, essa marcação, traduz a intenção do grupo em dizer que o 

termo foi repetido, portanto, desnecessário.  

Ao observarmos a produção final após reescrita, constatamos a hipótese de repetição 

de termo, pela ausência deste. Esse tipo de correção para Serafini (1989, p.113) consiste em: 
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[…] corrigir todos os erros, reescrevendo palavras, frases e períodos inteiros. O 

professor realiza uma delicada operação que requer tempo e empenho, isto é, procura 

separar tudo o que no texto é aceitável e interpretar as intenções do aluno sobre 

trechos que exigem uma correção; reescreve depois tais partes fornecendo um texto 

correto. Nesse caso, o erro é eliminado pela solução que reflete a opinião do 

professor.(SERAFINI, 1989, p.113) 

  

Observamos que o grupo simplesmente suprimiu o trecho repetido, sugerindo ao aluno 

uma retirada do termo. Na visão de Ruiz (2015, p. 43), essa estratégia é chamada de 

supressão, quando ―o professor risca a forma problemática‖ no texto. O professor apresenta ao 

aluno a solução do problema encontrado, usando, segundo a autora, diversas maneiras, seja 

acrescentando, retirando, substituindo ou mudando de lugar, trechos do texto, no caso da 

pesquisa, os alunos quem sugeriram a mudança. Podemos ver após o trecho „nesse mês de 

junho(,)’ que o grupo acrescentou uma vírgula posterior à palavra junho.  

Vale ressaltar que os grupos, mesmo sendo instigados a utilizarem os bilhetinhos 

orientadores, optaram em não usar essa estratégia.  

 

5.3 REFLEXÕES ACERCA DA REESCRITA APÓS INTERVENÇÃO DA EQUIPE 1 DE 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA – ALUNO A 

 

 A chegada do RAIO em Morada Nova 

 Com o apoio do Governo Estadual, nesse último mês de junho, o Batalhão de 

Policiamento do RAIO se estabeleceu na cidade de Morada Nova. Com o intuito de melhorar 

a segurança, combatendo o tráfico de drogas, e todas ações ilegais. 

 O que forçou muito esta vinda do BP RAIO foi o momento atual de Morada nova, 

onde tem uma segurança muito fraca, na qual, há muitos assaltos, traficantes e mortes e o 

RAIO terá que se esforçar muito para melhorar a segurança atual daqui. 

 Esse Batalhão de Policiamento do RAIO é um reforço de segurança que o Governo do 

Estado envia a cada cidade que há mais de cinquenta mil habitantes e com o número alto de 

crimes, como é o caso da cidade de Morada Nova. 

  

A versão final do texto do Aluna A claramente expressa o resultado da interferência 

dos demais alunos envolvidos. Essa interferência é percebida quando o produtor aceita as 

sugestões do grupo e corrige o que foi apontado pelos colegas; presenciamos na alocação da 

vírgula; nas trocas de letras; na mudança de tempo verbal e na supressão definitiva do termo 

repetido nos trechos respectivamente: ‗ [..]nesse último mês de junho,‟ ‗[…]  se estabeleceu;  

tráfico; melhorar  ‗[…]  que há mais‟.  
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É salutar o esforço do grupo para ajudar o Aluno A a melhorar sua produção final. 

Essa manifestação nos leva a recorrer novamente à definição da metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa, citada em capítulo anterior. Manoel Andrade (2004), um dos 

pesquisadores brasileiros defensores dessa prática, explica-nos que a Aprendizagem 

Cooperativa é uma metodologia em que alunos trabalham juntos em prol da resolução de um 

problema.  

O autor deixa claro que o professor, nesse contexto, será o facilitador e o responsável 

em garantir elementos básicos da metodologia, como a interação social, e a responsabilidade 

individual. Na seleção de Carvalho (2015, p.51), esses elementos são acrescidos através da: 

1. Interdependência positiva: Quando todos os membros do grupo sentem-se conectados uns 

com os outros na busca de um alvo comum. Todos os membros devem alcançar o sucesso 

para que o grupo seja bem-sucedido. 

2. Responsabilidade individual: Cada membro do grupo tem a responsabilidade individual 

de demonstrar como alcançaram o aprendizado. 

3. Funcionamento do grupo: Quando os membros asseguram os seus esforços de 

colaboração na melhoria da dinâmica de funcionamento do grupo. 

4. Habilidade sociais e valores: As habilidades de interação que tornam apta a 

funcionalidade efetivamente (revezando, encorajando, ouvindo, ajudando, clarificando, 

checando a compreensão, sondando, investigando). Semelhantemente, habilidades que 

aumentam a comunicação, confiança, liderança tomada de decisões e resoluções de conflitos. 

Vários valores serão desenvolvidos conjuntamente com as habilidades e com o funcionamento 

da dinâmica dos grupos. 

5. Interação face a face: Quando os membros do grupo estão juntos uns com os outros e 

dialogando sobre maneiras para promoverem o aprendizado e o progresso contínuo. 

O quinto elemento proposto por Carvalho traduz bem a reconstrução (reescrita) do 

texto na produção, embora em tempo não muito alargado para desenvolver mais ainda a 

interação, a equipe 1 da aprendizagem cooperativa conseguiu manter o diálogo e realizou a 

correção de maneira a facilitar a produção final do Aluno A. Analisando o último parágrafo 

da produção, constatamos a inclusão de novas sentenças, sendo estas coerentes, e o uso de 

elementos coesivos empregados de forma satisfatória.  

Normalmente na prática pedagógica nós, professores, valemo-nos de diversas formas 

para levar nossos alunos à reescrita, sejam quantas forem, de modo a superar as possíveis 

dificuldades apresentadas. Ao pensar em reescrita, pensamos no êxito da escrita dos 

estudantes. A reescrita implica um olhar mais atento do corretor e construtor no produto final.  
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É notório que o texto do Aluno A ainda apresenta construções em desacordo com a 

norma exigida pela escrita formal, no entanto, consideramos positiva a interferência da equipe 

no tocante ao diálogo cooperativo que se instaurou entre esses sujeitos; nas palavras de 

Antunes de certa forma o aluno encontrou ―outro lado da linha alguém com quem interagir‖ 

(ANTUNES, 2009, p. 171). O fato da aceitação da mudança no texto durante o processo, 

comprovado na concretização da produção inicial para a final, satisfaz nosso esforço nessa 

primeira análise.  

 

5.4 DESEMPENHO DA EQUIPE COOPERATIVA 

 

Em relação à observação realizada acerca da interação dessa equipe, constatou-se que 

a mesma já mantinha contato em atividades de grupos anteriores, embora estivesse indecisa 

quantos ao papel que cada um assumiria. Passada essa questão, notamos que no processo de 

interação, o primeiro elemento que trata da interdependência positiva obteve êxito na maior 

parte do tempo, das tarefas. Todos permanecem conectados por um objetivo único de sucesso 

do grupo. 

Todos os alunos encontravam-se engajados na sua missão. Numa célula de 

aprendizagem cooperativa, esse elemento é fundamental, pois se um falhar na sua tarefa 

poderá comprometer todo a célula. Johnson & Johnson (1999 a) admitem que se podem 

considerar outros tipos de interdependência positiva, cabendo ao professor desenvolver a 

melhor que se aplicar a cada tarefa.  

Por outro lado, no elemento três que trata do funcionamento do grupo, o aluno 

responsável pelo tempo – chamado de marcador do tempo – não conseguiu administrar os 

tempos sugeridos pelo professor. Em todas as etapas, a equipe foi alertada pra que 

administrasse melhor o tempo de cada atividade. Nessa questão não conseguimos exatamente 

chegar a um denominador comum: ou o aluno não conseguiu absorver sua função de 

administrar o tempo com a de participar ativamente da correção, ou se ele não consegue 

administrar o tempo durante qualquer atividade.  

Na proposta da aprendizagem cooperativa, mesmo variando alguns elementos entre os 

autores, o tempo é definido como elemento indispensável e motivador. Carvalho (2015, p.98) 

sugere um tempo específico para cada tarefa a cumprir. Em suas palavras: ―Ao propor uma 

tarefa, o professor deverá sempre afirmar‖: ―Vocês têm ‗x‘ minutos para resolvê-la‖. Logo em 

seguida, o professor deverá indicar, marcar ou cronometrar esse tempo. E sempre que estiver 
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se aproximando o final desse tempo, o professor também deverá anunciar para a turma. 

Obviamente, consideramos a flexibilidade desse tempo, como visto em capítulo anterior.  

 

5.5 CORREÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL INICIAL PELA EQUIPE 2 DE 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA - ALUNO B 

 

 

Os agentes de saude fazem manifestação em morada nova 

funcionários da saúde publica de morada nova se manifestarão em toda a cidade. Eles 

concordaram em se posicionar em frente a prefeitura domunicipio, nesta segunda (3), isso se 

deu pro falta de pagamento aos mesmos. Todas estavam vestidade preto, em forma de 

protesto, mas ainda não houve uma resposta da prefeitura. 

Critérios norteadores para avaliar o gênero textual ―notícia‖ Sim Não  Parcialmente 

1. Colocou título?  X   

2. A lide responde às perguntas:  

O quê? X   

Quando? X   

Como? X   

Onde? X   

Por quê?  X  

3. O texto contém verbo no passado? X   

4. Análise linguística: 

Sabe usar a Ortografia (considerar a partir de três desvios 

ortográficos) 

 X  

Utilizou a Gramática de acordo com padrão escrito? (considerar 

todos os desvios)  

  X 

Usou parágrafo?   X 

O texto necessita de bilhetes de orientação? X   

Proposta de intervenção cooperativa– Mestrado Profletras 

 

Verificamos que a equipe cooperativa de correção fez várias demarcações com 

círculos no texto do Aluno B, demarcações essas que se assemelham também com o tipo de 

correção indicativa. Nele, a equipe indicou através da grade três aspectos referentes à análise 

linguística. No item ‗Sabe usar a Ortografia (considerar a partir de três desvios ortográficos)‘, 

foi demarcado que o produtor não sabia usar, o que podemos comprovar no texto inicial, 
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através da falta de sinais ortográficos, início de texto com letra minúscula ou ainda a 

utilização dessa letra em início de nomes próprios.  

A equipe indicou que o produtor não domina totalmente o item que se refere à 

gramática ao marcar a palavra parcialmente. Nesse aspecto, inferimos ser este um dos itens a 

serem corrigidos, constatado pelos círculos encontrados no período ‗Todas estavam vestida‘, 

indicando o desvio de concordância de gênero entre esse período e o título do texto. No título, 

fica subentendida a possível presença de pessoas do gênero feminino e masculino, porém o 

trecho acima anula a possibilidade masculina. Essa inferência é esclarecida logo abaixo na 

reescrita, no ―bilhete‖ construído pela equipe cooperativa.  

Um outro item referente à análise linguística foi a observação que os corretores 

fizeram para o item ‗Usou parágrafo?‘, nesse, os alunos marcaram a não utilização de 

parágrafo, item, considerado de fácil visualização para alunos de nono ano, pelo menos é o 

que se espera do final do ciclo do ensino fundamental.  

Mas, um aspecto nos chamou a atenção na correção dos estudantes. Na parte que 

confere a estruturação do gênero textual notícia, identificamos a correção do item ‗Por quê?‘ 

como algo que o produtor não sabe. No entanto, ao buscarmos no texto oficial, encontramos o 

motivo da manifestação dos agentes de saúde no trecho ‗[..]isso se deu pro falta de 

pagamento aos mesmos.‟, comprovando que existia um porquê dessa manifestação.  

Para esse fato, podemos inferir a não observação da equipe de correção pelo menos em 

dois motivos: o primeiro pelo fato de o trecho encontrar-se um pouco deslocado dos outros 

em relação à resposta das perguntas da grade de correção, e o segundo, pela equipe não 

conseguir identificar resposta a essa pergunta no texto. Não temos como sustentar nossa 

inferência a esse respeito, uma vez que nada fora acrescentado na correção ou em falas da 

equipe cooperativa.  

Para nossa conclusão, Garcez (2010, p.81) esclarece que ―A revisão e a reescrita 

seriam um momento de auto-reflexão do sujeito, um momento interpretativo de significados e 

ações que somente se tornam totalmente conscientes por meio da linguagem da verbalização‖.  

E como essa verbalização não ocorreu durante a correção e reescrita na equipe 

cooperativa, nossa análise não teve como progredir especificamente nesse item,o que nos 

lembra uma outra fala da mesma autora, quando responsabiliza a escola pela falta de 

discussão em processo de elaboração e correção dos textos:―Essa prática de comentários e 

discussão sobre o texto em processo de elaboração parece ser pouco considerada na escola, 

certamente porque sua eficácia é pouco conhecida (GARCEZ, 2010, p. 81)‖.De fato, essa 
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prática de correção e escrita de forma interativa ainda é pouco desenvolvida nas nossas salas 

de aula,o que nos anima e motiva estudos futuros para essa caminhada.  

Além de constatarmos nesse texto a correção indicativa, identificamos bilhetes 

orientadores dos alunos para o escritor.Essa correção é chamada por Ruiz (2015) de correção 

textual-interativa. A autora conceitua essa intervenção como comentários mais longos, a qual 

chamou de ―bilhetes‖. ―Trata-se de comentários mais longos do que os que se fazem na 

margem, razão pela qual são geralmente escritos em sequência ao texto do aluno. […] Tais 

comentários realizam-se na forma de pequenos ―bilhetes‖(RUIZ, 2015, p.47). 

Salientamos, completando a fala da autora, que esses comentários são chamados de 

―pós-texto‖, uma vez que são escritos logo após o texto do aluno. Em relação aos ―bilhetes‖, a 

estudiosa indica as duas funções básicas: uma que trata da revisão que o aluno fará no texto, 

observando os problemas apresentados, e uma outra que trata acerca da própria correção do 

professor, no nosso caso, dos alunos nas equipes cooperativas.  

No bilhete abaixo podemos perceber algumas sugestões indicadas pela equipe a fim de 

orientar melhor o escritor, vejamos: 

“Seu texto está bom, achamos que deveria colocar mais informações porque está muito 

pequeno. Você percebe por que marcamos os parágrafos? Também achamos que deveria 

fazer mais de um, pelo menos uns dois. Siga nosso conselho para melhorar a escrita das 

palavras, o grupo todo gostou, mas deve melhorar.” 
 

Fica clara a ideia de grupo que se instaurou, em falas como: ‗achamos que deveria 

colocar ...; o grupo todo gostou,‟, o uso da primeira pessoa do plural comprova a participação 

de, pelo menos, mais de um aluno nessa correção. No olhar de Garcez (2010, p.80),―O 

trabalho conjunto sobre esses elementos vem evidenciar o funcionamento da enunciação e as 

oportunidades de aprofundamento e consolidação de procedimentos individuais mais 

produtivos na prática de produção de texto em contexto escolar‖.Essa atividade conjunta 

fortalece a interação, explicitando conhecimentos e dúvidas adquiridas no processo, ou seja, 

transforma o texto com maior ou menor intervenção. Embora os alunos usem vocabulário 

próprio da língua oral, as orientações deixadas pela equipe são bastante claras.  

Um trecho nos chamou atenção: quando a equipe leva o escritor a refletir sobre a 

pergunta a seguir: ‗Você percebe por que marcamos os parágrafos?‟,esse tipo de pergunta 

além de alertar o aluno a voltar-se para esse item, também sugere que ele busque respostas 

para esse problema, provocando a possibilidade de o escritor colocar pelo menos dois 

parágrafos. Na produção final percebemos as mudanças, como veremos agora, na reescrita.  
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5.6 REFLEXÕES ACERCA DA REESCRITA APÓS INTERVENÇÃO DA EQUIPE 2 DE 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA – ALUNO B 

Texto antes da reescrita 

Os agentes de saude fazem manifestação em morada nova 

funcionários da saúde publica de morada nova se manifestarão em toda a cidade. Eles 

concordaram em se posicionar em frente a prefeitura do municipio, nesta segunda (3), isso 

se deu pro falta de pagamento aos mesmos. Todas estavam vestidade preto, em forma de 

protesto, mas ainda não houve uma resposta da prefeitura. 

Texto depois da reescrita 

 Os agentes de saúde fazem manifestação em Morada Nova 

Funcionários da saúde pública de Morada Nova se manifestarão em toda a cidade. 

Levaram na caminhada, muitos cartazes e fizeram gritos de guerra para chamar mais 

atenção da população. 

 Eles concordaram em se posicionar em frente a prefeitura do município, nesta 

segunda (3), isso se deu por falta de pagamento aos mesmos.  

 Todos estavam vestidos de preto, em forma de protesto, mas ainda não houve uma 

resposta da prefeitura. Os agentes resolveram esperar mais um pouco pela resposta da 

prefeitura.  

Situando o texto do Aluno B, podemos perceber que houve mudanças visuais (mais 

linhas escritas) com o acréscimo de parágrafos, como foi sugerido pelos corretores. Outra 

mudança no texto foi a colocação de acentos gráficos e a mudança de letras minúsculas por 

maiúsculas nos nomes próprios.  

Podemos dizer que a maioria das sugestões da equipe cooperativa foi aceita pelo 

produtor, salvo a mudança no item que trata da resposta dada à pergunta sobre uma das 

características da notícia. O item ‗Por quê‘ não identificado como contemplado, na visão dos 

corretores, não sofreu modificação nenhuma no texto reescrito. Não conseguimos ter a certeza 

se o produtor não alterou esse item porque considerou que seu texto já contemplava ou porque 

não sabia como modificar o texto.  

Sobre a situação acima, nenhum comentário foi retratado na interação face a face ou 

no bilhete orientador. Portanto, nossa reflexão nos leva a crer que por mais que tenhamos 

nosso papel de observador e orientador, são momentos como esses que nos escapam certas 

observações, alertando-nos para maior cuidado em observações futuras.  
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Outra sugestão com o bilhete orientador da equipe cooperativa, atendida pelo Aluno 

B, foi a de acrescentar informação à notícia, essas informações foram coerentes e pertinentes 

para mais detalhes acerca da manifestação dos agentes de saúde, como mostra o texto. O que 

percebemos ainda é que o aluno produtor mostrou atitude responsiva ativa.  

Na maior parte do texto, seguiu criteriosamente as sugestões dos amigos, mas não 

perdeu sua criação individual, embora haja uma negociação entre o que retirar, o que melhorar 

e o que deixar como está, o Aluno B conseguiu, na sua produção final, atender às mudanças 

do grupo e manter sua essência individual. 

5.7 DESEMPENHO DA EQUIPE COOPERATIVA 

 

De acordo com Ruiz (2015, p. 59), quando o aluno é levado a reescrever seu texto ou 

qualquer outra atividade com fim de melhorar sua versão inicial, geralmente há uma reescrita 

geral do texto, gerando uma nova versão do original. Assim como concordamos com a 

escritora, concordamos também com o trecho citado por Garcez (2010) no tocante à 

interferência do outro como fator estimulante para que o aluno possa reescrever sua nova 

versão: 

Acreditamos que o estudante, que a princípio não demonstra grande flexibilidade 

sobre o caráter dialógico do texto escrito, constrói, na interação com o professor e 

com o colega, noções que levam, por exemplo, à incorporação do interlocutor virtual 

como elemento constitutivo da enunciação. (GARCEZ, 2010, p. 80) 

 

Essa interação citada pelas autoras, acreditamos ter sido facilitada pela metodologia da 

Aprendizagem Cooperativa, através das equipes. É subjetiva nossa observação, porém ficou 

claro, em diversos momentos da sala de aula, que a troca de falas nos grupos foi constante no 

processo.  

Algumas vezes, observamos o responsável por manter a ordem, chamar a atenção da 

equipe porque não chegava algumas vezes a um denominador comum, fato este muito 

interessante, pois concretiza a possibilidade do outro se expressar e colocar seu ponto de vista 

diante o problema.  

Diante dessa troca, podemos notar a presença do quinto elemento da aprendizagem 

cooperativa proposto por Carvalho (2015): Interação face a face: Quando os membros do 

grupo estão juntos uns com os outros e dialogando sobre maneiras para promoverem o 

aprendizado e o progresso contínuo. 

A este propósito, Johnson & Johnson (1999 a) consideram que algumas atividades 

cognitivas e interpessoais só podem realizar-se quando cada educando promove a 

aprendizagem dos seus companheiros, explicando verbalmente como resolver os problemas 
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(falar ajuda a pensar) ao analisar conceitos que estão sendo aprendidos, ou ainda ensinar o que 

sabe aos seus companheiros. 

5.8 CORREÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL INICIAL PELA EQUIPE 3 DE 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA – ALUNO C 

 

Tempo integral para os 9° anos do CEBJEC 

 No mês de Agosto começaram a ter aula de amanhã e de tarde por causa do ESPAEC 

para que todos os nonos anos ficarem no verde escuro o que é muito bom, se inicia as 7 

HORA ate5 e 30 da tarde. 

Critérios norteadores para avaliar o gênero textual ―notícia‖ Sim Não  Parcialmente 

1. Colocou título?  X   

2. A lide responde às perguntas:  

O quê? X   

Quando? X   

Como? X   

Onde?  X  

Por quê? X   

3. O texto contém verbo no passado? X   

4. Análise linguística: 

Sabe usar a Ortografia (considerar a partir de três desvios 

ortográficos) 

 X  

Utilizou a Gramática de acordo com padrão escrito? (considerar 

todos os desvios)  

  X 

Usou parágrafo?   X 

O texto necessita de bilhetes de orientação? X   

Proposta de intervenção cooperativa– Mestrado Profletras 

  

Ao usar a correção indicativa, a equipe cooperativa não deixou dúvidas que o produtor 

deveria reescrever seu texto observando os itens ‗Sabe usar a Ortografia?(considerar a partir 

de três desvios ortográficos) e Utilizou a Gramática de acordo com padrão escrito? 

(considerar todos os desvios)‘ ao circular os trechos ‗Agosto começaram‘; ‗ESPAEC‘e „ate‘. 

Todavia, essa correção não foi suficiente para tornar claro tudo o que a equipe propunha, por 

essa razão, a equipe utilizou a correção textual-interativa.  

Também observamos que o produtor foi chamado à atenção da equipe corretora na 

quantidade de parágrafos usados, especificados na grade de correção pela palavra 
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parcialmente, no entanto, o fato dessa marcação existir não quer dizer que o produtor de texto 

reconheça seu possível ―erro‖.  

Segundo Ruiz (2013), no tipo de correção indicativa, caso encontrado aqui, o 

professor se limita à indicação do erro, alterando muito pouco o texto e limitando-se a erros 

localizados. No nosso caso, a equipe limitou-se apenas marcando na grade que esse item não 

foi contemplado, não deixando nenhuma outra dica para o aluno produtor criar outro ou 

outros parágrafos. 

A equipe cooperativa utilizou a correção textual-interativa em mais de uma situação 

durante a intervenção da produção do Aluno C. Ao observarmos na grade de correção o item 

‗Onde?‘ está indicado como não respondido pelo aluno. Acerca desse critério segue o ‗bilhete 

orientador‘ que esclarece o que o produtor deve fazer. 

“No seu texto não se encontra onde ia ter as aulas para o SPAECE e quem ia ter. Nós 

sabemos, mas se outra pessoa ler, vai saber? Sugerimos que coloque logo no começo do 

texto.” 

Notamos que o nível de consciência nesses alunos de que o texto não é algo somente 

para seu escritor, no momento em que a equipe indaga o aluno no trecho ‗Nós sabemos, mas 

se outra pessoa ler, vai saber?‟, essa indagação, através da correção  textual-interativa, atinge 

a criticidade do aluno escritor, pois por meio do bilhete o aluno será levado a pensar, refletir 

acerca desta questão. Tanto corretores quanto produtores conseguem, na nossa visão, nesse 

processo de correção, atingir a concretude real da interação. 

Para Ruiz (2015, p.49), esses bilhetes conseguem promover positividade para a revisão 

realizada pelo sujeito: ―A maioria absoluta das correções textuais-interativas que incentivam o 

trabalho de reescrita pelo aluno, reforçando positivamente a revisão realizada, ocorre na 

forma de ―bilhetes‖ que revelam a existência de uma certa afetividade entre os sujeitos 

envolvidos‖.  

Essa afetividade se revela tanto na intimidade pela frase ‗Nós sabemos, mas se outra 

pessoa ler, vai saber?‘, como pela sugestão dada ao produtor ‗ Sugerimos que coloque logo 

no começo do texto‘, seja em uma ou outra forma, a interação proposta tanto pela Linguística 

Textual atual como a Aprendizagem Cooperativa propõe, aconteceu. 

Outro bilhete foi registrado para essa produção: 

“Seu texto tá muito curto, precisa de mais detalhes para esse fato. Você não disse para 

quem era essas aulas, nem de que era. Não esqueça de corrigir o que tá pedindo na grade 

que a professora deu.” 
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Esse bilhete nos leva à fala de Ruiz (2015, p. 52) ao advertir sobre os 

―bilhetes‖:―Contudo, o que na verdade os ―bilhetes‖ mais fazem (além de incentivar ou cobrar 

do aluno), é tentar ir além das formas corriqueiras e tradicionais de intervenção para falar dos 

problemas do texto‖. 

Além da sugestão de detalhar mais o texto, a equipe cooperativa cobra do produtor a 

atenção e correção para os itens da grade. O fato de os alunos corrigirem interativamente suas 

produções e criarem bilhetes orientadores, liga às palavras da autora no tocante a ir além das 

formas corriqueiras e tradicionais de intervenção para os problemas do texto. 

5.9 REFLEXÕES ACERCA DA REESCRITA APÓS INTERVENÇÃO DA EQUIPE 3 DE 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA – ALUNO C 

 

Texto antes da reescrita 

Tempo integral para os 9° anos do CEBJEC 

 No mês de Agosto começaram a ter aula de amanhã e de tarde por causa do ESPAEC 

para que todos os nonos anos ficarem no verde escuro o que é muito bom, se inicia as 7 

HORA ate5 e 30 da tarde. 

Texto depois da reescrita 

Tempo integral para os 9° anos CEBCJEC 

No mês de agostoos alunos do CEBCJEC começaram a ter aula de amanhã e de 

tarde por causa do SPAECE para que todos os nonos anos ficassem no verde escuro que 

significa muito bom. Se inicia às 7 horas até 5 horas e meia da tarde. Essas aulas são de 

português e matemática.O SPAECE é uma avaliação do Estado do Ceará e de 

acompanhamento do nível dos alunos.  

A produção textual do Aluno C revelou dois tipos de correções: a indicativa e a 

textual-interativa. A primeira correção, através da grade, indicou que o produtor deveria rever 

as palavras circuladas, e assim, o corretor as fez. No entanto, de acordo com Serafini (1989) 

se a indicação for vaga, sem deixar nenhuma pista pata o aluno de como poderá fazer a 

correção, o produtor fica sem recursos para identificar o problema. 

Portanto, para Serafini (1989, p.113), ―a correção indicativa pura e simples é 

inadequada como forma interventiva, pois muitas vezes é ambígua‖. Na produção acima, 

notamos o quanto o texto final foi modificado, a partir dos ―bilhetes‖ orientadores, do texto 
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inicial. Em relação à estratégia dos bilhetes, essa equipe foi a que mais a utilizou durante a 

correção. 

Assim como esseprodutor analisado foi o que mais modificou seu texto, conseguiu 

ainda, detalhá-lo mais, deixando-o mais informativo para o leitor. Esses trechos,“No seu texto 

não se encontra onde ia ter as aulas para o SPAECE e quem era que ia ter. Nós sabemos, 

mas se outra pessoa ler, vai saber? Sugerimos que coloque logo no começo do texto.”são 

sugestões da equipe para o produtor e, consideramos aceitas quando, na reescrita, 

encontramos: ‗[…]os alunos do CEBCJEC começaram a ter aula de amanhã e de tarde por 

causa do SPAECE [...]‘.  

Mais adiante o produtor acrescenta no texto, outras informações: „Essas aulas são de 

português e matemática.O SPAECE é uma avaliação do Estado do Ceará e de 

acompanhamento do nível dos alunos.’ o que torna clara a decisão do aluno de aceitar 

proativamente as sugestões dos companheiros, ou seja, além de reescrever com as sugestões 

dos colegas, o aluno conseguiu criar outras informações para sua notícia, detalhando mais seu 

texto.  

Em maior ou menor esforço, podemos dizer que esse aluno buscou, durante a 

interação, o que Bakthin (1979,p.298) chamou de ―compreensão responsiva‖. Na releitura de 

Garcez (2010, p.113) é uma tentativa em que corretor se coloca no lugar de produtor para 

―compreender suas intenções e propósitos, e o produtor do texto procura relê-lo, colocando-se 

numa outra posição, a de interlocutor do discurso‖.  

5.10DESEMPENHO DA EQUIPE COOPERATIVA 

 

Encontramos na produção final do Aluno C, mudanças significativas em relação ao 

texto inicial. Essas mudanças pressupõem que este aluno refletiu acerca da correção de seus 

colegas. Essa reflexão recupera a ideia de Carvalho (2015, p. 103) no capítulo três desta 

pesquisa, quando se refere ao trabalho conjunto e ao individual: ―O trabalho conjunto é o 

coração da dinâmica do funcionamento do grupo, e a produção individual significará: 

participação igualitária, possibilidade de avaliação do progresso de cada um, desenvolvimento 

da autonomia e responsabilidade‖. Portanto, percebemos que a intervenção da equipe de 

alguma forma colaborou para a melhoria da produção final.  

Um fator essencial nessa equipe foi a interação durante a correção. Muitas discussões 

foram travadas sobre o que colocar nos ―bilhetes‖. Na visão de Carvalho (2015, p. 123) no 

calordessas discussões em grupo ―o aluno emite a sua opinião, ouve os colegas, concorda, 
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discorda, apresenta a refutação, diz o porquê, correlaciona as ideias, vê e analisa os pontos 

contrários e os semelhantes‖. 

Reforçamos a ideia de que não ousamos, aqui, correções e textos rigorosamente 

corretos para os padrões da escrita, mas a possibilidade de gerar a autonomia nos educandos. 

Que a partir desse trabalho, os estudantes possam avaliar melhor suas produções.  

 

5.11 CORREÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL INICIAL PELA EQUIPE 4 DE 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA - ALUNO D 

 

Desfile do 7 de Setembro. 

Todos os anos acontece os desfiles de 7 de setembro, por que é uma data 

comemorativa, onde acontece Festas passeatas e etc. Esses desfiles são comemorados em 

todas cidades, aqui em morada nova teve esse desfile das escolas municipais e estaduais 

participam desse evento. Com comemorações. Esse ano de 2018, foi a noite o desfile, tinha 

muita gente observando e aplaldindo.  

Critérios norteadores para avaliar o gênero textual ―notícia‖ Sim Não  Parcialmente 

1. Colocou título?  X   

2. A lide responde às perguntas:  

O quê? X   

Quando? X   

Como? X   

Onde? X   

Por quê? X   

3. O texto contém verbo no passado? X   

4. Análise linguística: 

Sabe usar a Ortografia (considerar a partir de três desvios 

ortográficos) 

  X 

Utilizou a Gramática de acordo com padrão escrito? (considerar 

todos os desvios)  

 X  

Usou parágrafo?   X 

O texto necessita de bilhetes de orientação? X   

Proposta de intervenção cooperativa– Mestrado Profletras 
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A equipe 4 de aprendizagem cooperativa, embora tenha usado a grade de correção, não 

fez nenhuma demarcação no texto do Aluno D. Mesmo assim, consideramos que os 

alunosutilizaram a estratégia da correção indicativa e textual-interativa.  

Quanto à estrutura da notícia, observamos que todas as marcações estão positivas, 

levando-nos a constatar que tanto produtor quanto corretor, já consideram saber estruturar as 

ideias principais desse gênero textual. 

Os itens que tratam da gramática e ortografia foram considerados parcialmente 

utilizados de forma correta na produção. Consideramos prudente a fala de Abaurre (2012, p. 

64) quanto a esses critérios quando ―explicando melhor, deve-se procurar determinar quais 

são as inadequações que realmente comprometem a compreensão do texto, por um lado, e, por 

outro, as que evidenciam a pouca familiaridade do aluno com as estruturas do texto escrito‖.  

Ao mesmo tempo que concordamos com a autora, refletimos acerca de nosso papel, 

enquanto facilitadores da aprendizagem e promotores de metodologias que estimulam a 

autonomia. Essas metodologias, muitas vezes, são barradas ou negligenciadas por questões 

diversas, sejam da formação do professor, sejam por falta de materiais adequados de leitura e 

escrita.  

Especificamente nesta correção, poderíamos citar algumas inadequações, porém, 

nosso objetivo maior é conseguir o processo de interação entre os alunos para que eles se 

tornem cada vez mais autônomos de seus textos e mais reflexivos à aprendizagem acerca da 

língua.  

A segunda forma de correção foi a textual-interativa. A equipe utilizou alguns bilhetes 

dos quais necessitam de enumeração para uma melhor análise.  

1. Nós sugerimos você tirar essa parte „por que é uma data comemorativa, onde acontece 

Festas passeatas e etc…’ porque nós já sabemos que 07 de setembro é uma data 

comemorativa. 

2. Seu texto tá um pouco difícil de ler porque achamos que você colocou as respostas da 

notícia longe uma da outra. Aí dificultou a nossa compreensão. Aí ficou um pouco sem 

coerência. 

3. O nome Morada Nova tá escrito de letra minúscula. 

4. Que tal melhorar mais o texto para ficar melhor de ler? 

No ―bilhete‖ 1, os alunos tratam da explicação desnecessária da data comemorativa e 

sugere que o aluno produtor a retire. Essa questão nos leva a constatar que mesmo utilizando 

uma linguagem mais informal, os discentes demonstraram conhecimento acerca de ideias 



87 

 

pleonásticas, isso fica evidente no trecho: ‗porque nós já sabemos que 07 de setembro é uma 

data comemorativa‟. No ―bilhete‖ 2, há um fato curioso: a equipe cooperativa associou a 

ordem das respostas para as perguntas da grade de correção com a coerência do texto. Acerca 

dessa questão Koch e Travaglia (1997, p. 21) explicam que a coerência está:  

 

[...]diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, ou 

seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, 
portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade, ligada à 

inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à capacidade que o 

receptor tem para calcular o sentido deste texto. (TRAVAGLIA, 1997, p. 21) 

 

Não cabem aqui, explicações mais aprofundadas acerca das considerações com o 

termo coerência que os alunos propuseramnos ―bilhetes‖, mas o fato de eles conseguirem 

discutir em grupo e chegarem a um consenso sobre a correção. Todavia, essa questão, de 

resolverem as possíveis divergências entre a equipe, congratula com a citação dos autores 

acima, uma vez que ao estarem em grupo, houve uma situação de comunicação concreta em 

que se entendeu a ideia do princípio da interpretabilidade e inteligibilidade do texto.  

No ―bilhete‖ 3, quando a equipe declarou para o produtor ‗O nome Morada Nova tá 

escrito de letra minúscula‟, trouxe-nos uma inquietação: ou o produtor ignorou tal 

recomendação, ou de fato, ele não sabe utilizar letras maiúsculas para esse fim. Esse 

acontecimento logo mais, esclareceremos na reescrita.  

Para explicar o ―bilhete‖4. „Que tal melhorar mais o texto para ficar melhor de ler?‟, 

recortamos uma passagem de Garcez (2010, p. 130), quando alerta: 

Naturalmente, a frequência e o aperfeiçoamento de atividades de releitura e 

avaliação de textos em progresso virão enriquecer a competência do estudante como 

leitor de outros textos inseridos em contextos e situações diversas. 

 

Concordamos com Garcez na busca por essa frequência e aperfeiçoamento de avaliar o 

texto do outro e o próprio, pois consideramos que a prática dessa atividade consegue 

fortalecer a confiança da equipe e do individual para a autonomia de revisão de suas 

produções e a dos outros, futuramente. A palavra futuramente consegue chegar para além das 

produções dos colegas de classe.  

Por essa razão, reconhecemos, a falta de frequência desse tipo de correção em nossa 

sala de aula, haja vista o conteúdo desse bilhete. Por mais que tenha sugerido algo ao 

produtor, o bilhete não o diz como, levando-nos a refletir sobre futuras práticas dessa correção 

quanto ao nosso acompanhamento da escrita de bilhetes mais esclarecedores. 

Nossa leitura acerca desse episódio, é que houve um caso de correção indicativa em 

forma de bilhete, portanto não se enquadra na perspectiva da correção textual-interativa e sim 
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indicativa, deixando a interpretação apenas para o produtor, o que dificultou a nossa 

percepção desse comentário para utilidade da reescrita dessa recomendação.  

5.12 REFLEXÕES ACERCA DA REESCRITA APÓS INTERVENÇÃO DA EQUIPE 4 DE 

APRENDIZAGEM COOPERATIVA – ALUNO D 

 

Texto antes da reescrita 

Desfile do 7 de Setembro. 

 Todos os anos acontece os desfiles de 7 de setembro, por que é uma data 

comemorativa, onde acontece Festas passeatas e etc. Esses desfiles são comemorados em 

todas cidades, aqui em morada nova teve esse desfile das escolas municipais e estaduais 

participam desse evento. Com comemorações. Esse ano de 2018, foi a noite o desfile, tinha 

muita gente observando e aplaldindo.  

Texto depois da reescrita 

 Todos os anos acontecem os desfiles de 07 de setembro na cidade de morada nova. 

Esses desfiles são comemorados em todas as cidades. Aqui as escolas municipais e estaduais 

participam.Esse ano de 2018 foi a noite o desfile, tinha muita gente observando e 

aplaudindo.  

Embora o texto esteja mais condensado, verificamos que algumas propostas sugeridas 

nos bilhetes foram atendidas. Inicialmente, o produtor seguiu a sugestão de retirar do texto um 

período inteiro „por que é uma data comemorativa, onde acontece Festas passeatas e etc…’, 

que aos olhos da equipe corretora, estava pleonástico. 

Vejamos que novas informações foram acrescentadas no final do texto ‗Aqui as 

escolas municipais e estaduais participam.Esse ano de 2018 foi a noite o desfile, tinha 

muita gente observando e aplaudindo’. Esse acréscimo não ficou patente nos bilhetes como 

sugestão, no entanto, ao voltarmos ao ―bilhete‖ 4, identificamos a sugestão de melhorar o 

texto, isso, pode ter influenciado o Aluno D, a inserir novas informações, embora 

reconheçamos hipotética essa conclusão, o fato é que podemos perceber a presença do outro 

(a equipe cooperativa) na reescrita do produtor.   

Uma outra passagem que clarifica essa presença do outro é a correção da palavra 

‗aplaldindo’ por „aplaudindo’. Essa correção segue a sugestão de ortografia da grade. Para 

Ruiz (2015), quando o professor (no nosso caso, a equipe cooperativa), dá inteiramente voz ao 

aluno, seja através da grade, seja por ―bilhetes‖, o outro ―mostra-se, entrevê-se no próprio 
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texto interventivo, revelando a perspectiva dialógica do discurso de correção‖ (RUIZ, 2015, 

p.80). 

Na seção de correção anterior, relatamos o fato de o produtor não reconhecer ou 

ignorar o bilhete 3 ‗O nome Morada Nova tá escrito de letra minúscula‟, acerca desse trecho 

‗...na cidade de morada nova.‘. Como vimos, não houve mudança nesse item. Esse bilhete 

mais parece com uma estratégia de correção resolutiva, visto a nossa inferência de que a 

equipe propunha, com o bilhete, ao mostrar o nome Morada Nova com letra maiúscula, que 

ele seja corrigido no texto original assim. Portanto, também não consideramos esta correção, 

mesmo estando, em forma de ―bilhete‖ como textual-interativa. Por uma razão ou por outra, o 

Aluno D, não alterou esse nome no texto final.  

 

5.13 DESEMPENHO DA EQUIPE COOPERATIVA 

 

Essa equipe, durante toda a correção travou diversas discussões acerca dos 

combinados, ora por indisciplina dos membros do grupo, ora por desconcentrarem da 

correção do texto. Esses episódios foram decorrentes durante todo o processo de implantação 

da metodologia. Em se tratando de trabalhos em grupos cooperativos, Carvalho (2015) 

demonstra dois itens vitais para que os envolvidos alcancem os alvos estabelecidos: interação 

social e disciplina.  

Nesse processo, a figura do professor, foi muito significativa, pois foi necessário 

estimular um ambiente saudável que proporcionou o inter-relacionamento entre os membros. 

Aos poucos, a equipe foi se reconhecendo num clima de aceitação, confiança e vontade de 

participar e aprender nessa interação social.   

Outro fator que mereceu atenção foi a indisciplina em alguns momentos. Para esse 

item Carvalho (2015, p. 183) elenca algumas consequências gerais da indisciplina para o 

grupo: 

 - Perda da autoridade do professor; 

 - Conversa e ruídos excessivos; 

 - Os alunos não respeitarão as determinações do professor e depois não respeitarão o próprio 

professor; 

 - Alunos caminhando pela sala; 

 - Alunos entrando e saindo da sala sem autorização; 

 - Nervosismo e indiferença; 

 - Menor rendimento e suas consequências. 
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Diante desse cenário, nós propomos durante o processo de todo o trabalho mudança de 

funções no grupo. Ressaltamos que a troca de funções muito contribuiu para a melhor 

interação da equipe. Essa mudança de rota é proposta por Carvalho (2015, p. 97) ao sugerir 

que devemos compartilhar essas funções em diferentes tarefas e a cada certo tempo, assim o 

grupo necessite. O autor ainda sugere que o professor faça essa mudança de rota. 

Esse episódio de indisciplina nos retoma mais uma vez a ideia de que a metodologia 

da aprendizagem cooperativa consegue abarcar diversas disciplinas escolares, sem que altere 

a qualidade do conteúdo. Pelo contrário, através da intervenção socializada nas equipes, em 

que cada membro realiza sua função, conseguimos agregar conhecimentos, sanar muitas 

dúvidas e inquietar outras. 

Diante de toda a ousadia de análise deste capítulo, registramos nossa intervenção de 

forma ainda tímida mas consciente que estamos no caminho certo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

―Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em 

comunhão.‖  

(FREIRE, 1982, p.29). 

 

É diante dessa citação que trazemos à memória lembranças tantas vezes desafiadoras, 

mas em outras vezes necessárias para nosso crescimento pessoal e em conjunto. Viajando 

retrospectivamente, já são vinte e dois anos de sala de aula e a constante inquietação para sair 

do que nos pareceu por duas décadas uma mordaça de avanço tanto na aprendizagem 

individual quanto nos objetivos não alcançado durante as aulas. Em meio às tentativas de 

mudanças vale apena recuperar as investidas de melhoria, os esforços, a busca e 

principalmente a não desistência do conhecimento.  

Em 2013, durante a frustração ao perder a inscrição do Mestrado Profissional em 

Letras, após difícil seleção enfrentada em Paus dos Ferros, veio a angústia de não 

conseguirmos continuar o sonho por esse título. Mas em 2016, novamente, surgiu a 

oportunidade de ingressar no curso, daí a vontade de experienciar novos conhecimentos e pôr 

em prática todo aprendizado adquirido nesses dois anos de idas e vindas a Mossoró,fez-nos 

motivada e preparada para modificar a realidade da sala de aulana qual estamos inseridas.  

Realizar, mesmo em meio a tantos desafios, todas as tarefas acadêmicas e transpor 

esse aprendizado nessa dissertação é motivo de dever cumprido e, é chegada a hora de 

concluirmos nossas reflexões acerca dessa longa trajetória.  

Nossa intervenção se deu em meio a situação difícil enfrentada pelo município de 

Morada Nova, primeiro, foi a greve de professores, que ocasionou a interrupção da ação 

interventiva, segundo,a falta de transportes escolares, que nos fez enxugar o corpusda 

pesquisa. Mesmo assim, nos propomos a intervir, corporificando a figura de observador-

pesquisador das aulas de produção textual da turma do nono ano de uma escola pública de 

Morada Nova, do Estado do Ceará, na qual temos uma longa história de educação. 

Esta pesquisa parte do pressuposto de que, dos diversos desafios, que nós professores 

como um todo, enfrentamos, o baixo rendimento escolar de nossos alunos é o mais grave. Em 

se tratando de aulas de língua portuguesa, em especial, produção textual, vimo-nos 

amordaçados numa dinâmica docente, que por ora, não conseguia dar conta de salas 

extremamente heterogenias quanto às habilidades desta disciplina.  

Portanto, desbravar uma forma de melhorar essa dinâmica e aplicar uma metodologia, 

embasado nos aprendizados recebidos durante todo o curso do Profletras, e que alcançasse e 
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tocasse à aprendizagem dos alunos, pareceu-nos um caminho menos angustiante e prático. 

Sobre essa questão metodológica é importante considerar seu impacto quanto a mudança de 

situação presente, ou seja, se meu aluno não aprende, a aplicação de uma metodologia deve 

no mínimo, diminuir o abismo entre o educando e o conhecimento.  

Na tentativa de eximir o conformismo, propomo-nos ao desafio de elencar nosso 

objetivo principal quefoi intervir, através da aplicação da metodologia da aprendizagem 

cooperativa, no processo de produção textual dos alunos do nono ano de uma escola pública 

de Morada Nova- CE e traçar outrosobjetivos especificando o que queríamos em cada etapa: 

Primeiramente desenvolver aulas mais dinâmicas e diferenciadas de produção textual; 

segundo, aplicar uma sequência didática do gênero textual notícia e grades orientadoras de 

correção como instrumento para correção cooperativa das produções individuais e por último 

analisar a correção, a reescrita e o desempenho cooperativo dos alunos durante o processo de 

intervenção. 

Voltando aos objetivos específicos, compreendemos que esses merecem uma pausa de 

discussão a partir de agora. 

1.  Desenvolver aulas mais dinâmicas e diferenciadas de produção textual. 

Podemos dizer que esse objetivo foi contemplado satisfatoriamente, pois as aulas de 

fato saíram da rotina da leitura do livro didático e do recurso pincel e lousa, passando a ter um 

planejamento diferenciado através da sequência didática e das funções que cada aluno 

assumiria com a metodologia da aprendizagem cooperativa. As evidências foram as 

discussões traçadas durante as atividades realizadas em grupos e mesmo alguns alunos se 

desconcentrando durante as atividades, a maior parte da turma conseguiu manter a atenção 

nas atividades propostas.  

A observação à turma nos revelou que quanto mais dinâmicas as aulas eram, mais 

conseguíamos atenção dela. Outro fator que nos possibilitou êxito no objetivo foi a autonomia 

dos alunos frente às discussões durante as correções das produções textuais. Quanto a esse 

último fator, vale ressaltar a fala de Freire (1982) ao reconhecer o lugar do aluno na educação. 

O educador preocupado com o lugar do aluno em uma educação libertadora, acreditava que é 

possível acordar a consciência do aluno para que ele seja capaz de exercer seu papel de 

cidadão e se habilitar a revolucionar a sociedade.  

Assim, o letrado pode transcender a simples esfera do conhecimento de regras, métodos e 

linguagens, e ser então inserido na esfera socioeconômica e política da qual fora excluído. Na 

metodologia de Paulo Freire, os alunos se posicionam ao lado do mestre para que juntos, 
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possam organizar as atividades inerentes ao contexto que vivem. A escolha por essa paráfrase 

é enquadrar nosso trabalho na ideia de ‗se posicionar junto, ao lado...‘ que Freire tanto 

defendeu. 

2.Aplicar uma sequência didática do gênero textual notícia e grades orientadoras de 

correção como instrumento para correção cooperativa das produções individuais. 

Concluímos também que esse objetivo fora alcançado, a proposta da sequência foi 

integralmente aplicada assim como a grade de correção. No entanto, nem todos os alunos 

foram contemplados com vista a todos os obstáculos já citados. Os grupos selecionados para o 

corpusdo trabalho, passaram por todas as etapas e conseguiram desempenhar exitosamente 

todas elas. Para esse objetivo ser alcançado muitas foram as colaborações do professor 

enquanto mediador dos conflitos gerados no grupo. Conflitos, esses, ocasionados pela busca 

da melhor resposta e conclusão durante as montagens de atividades da sequência didática e 

das correções nos grupos cooperativos.  

3. Analisar a correção, a reescrita e o desempenho cooperativo dos alunos durante o 

processo de intervenção. 

            Sem dúvida esse foi o objetivo específico central ao longo de toda a pesquisa. 

Verificamos através das três seções de análise que o ensino-aprendizagem dos alunos se deu 

por meio da interação construída ao longo da formação dos grupos cooperativos. Nossa 

satisfação em alcançar esse último objetivo só nos instigou e revelou cada vez mais a busca 

por aulas mais significativas para nós, enquanto professores, e para nossos alunos.  

             Constatou-se que através da interação com seus pares, os alunos puderam evidenciar 

os cinco elementos propostos por Johnson e Johnson (1998), citados em Carvalho (2015, p. 

51): 

1.Interdependência positiva: Quando todos os membros do grupo sentem-se 

conectados uns com os outros na busca de um alvo comum. Todos os membros devem 

alcançar o sucesso para que o grupo seja bem-sucedido. 

2.Responsabilidade individual: Cada membro do gruo tem a responsabilidade 

individual de demonstrar como alcançaram o aprendizado. 

3.Funcionamento do grupo: Quando os membros asseguram os seus esforços de 

colaboração na melhoria da dinâmica de funcionamento do grupo. 

4.Habilidade sociais e valores: As habilidades de interação que tornam apto a 

funcionalidade efetivamente (revezando, encorajando, ouvindo, ajudando, clarificando, 

checando a compreensão sondando, investigando). Semelhantemente, habilidades que 



94 

 

aumentam a comunicação, confiança, liderança tomada de decisões e resoluções de conflitos. 

Vários valores serão desenvolvidos conjuntamente com as habilidades e com o funcionamento 

da dinâmica dos grupos. 

5.Interação face a face: Quando os membros do grupo estão juntos em 

aproximadamente uns com os outros e dialogando sobre maneiras para promoverem o 

aprendizado e o progresso contínuo.  

             Todos os elementos citados revelaram o efeito da aplicação da metodologia da 

aprendizagem cooperativa na influência do processo de rescrita do outro. O outro, tantas 

vezes incorporada nas palavras de Garcez (2010), foi corporificada por nós, pela equipe 

cooperativa. 

Contudo, para se chegar a essa conclusão, as bases conceituais e fundamentais deste trabalho 

são os construtos teóricos de Bakhtin e Vygotsky que tão claro nos trouxe a ideia de interação. 

A noção de interação social que se realizou durante as correções em grupos definiu o perfil 

deste trajeto e foi a partir desse processo de interferência da equipe que toda a nossa análise se 

desenhou. 

Nas palavras de Garcez, a aproximação entre os autores nos permite ―inferir que o que 

Bakhtin chama de monologização da consciênciae o que Vygotsky chama de internalização, 

possuem o mesmo pressuposto teórico da precedência do social sobre o individual e estão 

implícitos no processo de desenvolvimento e amadurecimento da escrita‖(GARCEZ, 2010, 

p.156). Esse conceito, de monologização da consciência, se constrói do social para o 

individual,de acordo com Bakhtin (1997, p. 111) ―exteriorizando-se, o conteúdo interior muda 

de aspecto, pois é obrigado a apropriar-se do material exterior, que dispõe de suas próprias 

regras, estranhas ao pensamento interior‖ e de internalização, se refere àreconstrução interna 

de uma operação externa, ou seja, para Vygotsky a consciência é internalizada através das 

interações que o indivíduo está exposto socialmente.  

Tratando-se de uma intervenção no âmbito escolar, propiciou-se uma investigação 

através da pesquisa-ação, pois ela facilita a busca de soluções de problemas por parte dos 

participantes, aspecto em que a pesquisa convencional tem pouco alcançado (THIOLLENT, 

2011). E essa consciência internalizada através das interações, proposta acima por Vygotsky 

tornou-se ponto chave pra o trabalho com a pesquisa-ação. 

Diante dessa metodologia de caráter participativo, os dados foram coletados em 

acordo com a turma do nono da cidade de Morada Nova, interior do Ceará, depois de 

realizada aulas preparatórias para que os alunos tivessem contato com o gênero textual 
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notícia, de forma a rever esse conteúdo, ora já estudado, no início do ano letivo. Essas aulas 

foram dinamizadas por uma Sequência Didática aplicada em quatro módulos.  

Esse conjunto de atividades que desenvolvemos, através da sequência possibilitou aos 

alunos desenvolver habilidades e conhecimentos sobre o gênero textual notícia. Nessa 

perspectiva, Schneuwly&Dolz (2004, p.97) apresentam a Sequência Didática(SD), como ―um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito‖, cuja finalidade é auxiliar os alunos no domínio do gênero.  

Durante a análise, pontuamos três minis seções que foram distribuídas dessa maneira: 

i) Correção da produção textual inicial pela equipe de aprendizagem cooperativa; ii) 

Reflexões acerca da reescrita após intervenção da equipe de aprendizagem cooperativa e iii) 

Desempenho da equipe cooperativa, nas quais detalharemos a seguir. 

Na primeira seção ‗Correção da produção textual inicial pela equipe de aprendizagem 

cooperativa‘ mostrou nossa intenção de detalhar aspectos que os alunos corrigiram na 

produção do colega.  Cada equipe colaborativa recebeu uma grade de correção que segundo 

Abaurre (2012, p. 58) ―[...] uma vez definidos os descritores, a condição essencial para um 

bom uso de uma grade é a plena compreensão dos aspectos associados a cada um dos 

critérios‖. 

Acerca dessa informação, nossa compreensão de usar a grade foi para ajudar o aluno a 

relembrar critérios formais como: o que deve-se ter numa notícia e se ao texto empregava 

formalmente a ortografia, a gramática e os parágrafos, ou seja, com essa atividade, 

exploramos a objetividade do texto, o que os alunos viam e reconheciam em desacordo com 

norma padrão formal da língua. Embora, reconheçamos que a maior concretude de nossa 

análise foi nas observações subjetivas que os alunos fizeram através dos ―bilhetes‖ 

orientadores, sugeridos por Ruiz (2015), durante a correção a que ela denominou de correção-

interativa e constatada nas correções dos alunos.  

Logo na primeira correção detectamos que os alunos corrigiram os textos dos colegas 

à maneira como seus professores de produção corrigiam os seus, circularam palavras, 

marcaram traços debaixo de trechos e escreveram bilhetinhos para explicação ou orientação 

de algumas sugestões. A essas formas, Ruiz (2015) elucida quatro tipos de correção, a 

correção indicativa, a resolutiva, a textual-interativa e a classificatória. Dessas, conseguimos 

reconhecer nas correções das equipes cooperativas pelo menos as três primeiras.  

Com a correção indicativa, os alunosao circularem as palavras em desacordo com a 

ortografia ou algum aspecto de gramática, apenas sinalizaram para o produtor que algo ali 

precisava ser modificado sem deixar nenhuma pista a mais. Esse tipo de correção não sendo a 
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mais recomendada, aparece de forma contundente e em demasia na maioria das correções de 

professores. Em consoante a Ruiz (2015, p. 40), nesse tipo de correção o professor ―[...] 

simplesmente não altera o texto, somente indica o local das alterações a serem feitas pelo 

aluno‖. Com relação a essa característica, nessa correção a equipe cooperativa também 

realizou o mesmo movimento.  

Um segundo tipo de correção encontrada na análise foi a resolutiva e apenas no 

primeiro texto, do Aluno A. Nas palavras de Ruiz (2015, p.41), a correção resolutiva é ―uma 

tentativa de o professor assumir, pelo aluno, a reformulação de seu texto [...]‖, em uma das 

marcações da equipe corretora detalhada em um dos bilhetes, verificamos que seu formato se 

deu através da correção resolutiva, visto que em nenhum momentoo bilhete propunha 

reflexão, mas o comando para o produtor retirar a palavra e a substituísse pela sugestão. O 

produtor assim, assumiria um papel passivo diante de sua produção. 

O terceiro tipo de correção encontrado foi a textual-interativa, tem a finalidade de 

manter um diálogo com o aluno a partir dos ―bilhetes‖ orientadores. As equipes cooperativas 

conseguiram desenvolver ―bilhetes‖ orientadores em quase todas as correções. Para Ruiz 

(2015, p.82) ―O professor orienta e encoraja o aluno a melhorar o texto, sem resolver o 

problema pelo aluno‖. Esse encorajamento, na nossa pesquisa, foi alimentado pela equipe de 

cooperação ao produtor. Os ―bilhetes‖ revelaram reflexões sobre as inadequações presentes no 

texto, sugestões de mudança de rota para a escrita e com alguns questionamentos acerca da 

coerência textual. 

Esse último ponto muito nos encheu os olhos, visto ser o aspecto mais privilegiado e 

almejado nessa nossa prática de tentativa de ajudar a formar produtores de texto competentes. 

Segundo Koch (2009, p. 26), o texto é ‚ ―resultado parcial de nossa atividade comunicativa‖ e 

para a escritora há três pontos de vista a serem analisados ao se considerar uma produção 

escrita: 

 

1. A produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins sociais e, portanto, 

inserida em contextos mais complexos de atividades.  

2. Trata-se de uma atividade consciente, criativa, que compreende o 
desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de meios adequados à 

realização dos objetivos; isto é, trata-se de numa atividade intencional que o falante, 

de conformidade com as condições sob as quais o texto é produzido, empreende, 

tentando dar a entender seus propósitos ao destinatário através da manifestação 

verbal;  

3. É uma atividade interacional, visto que os interactantes, de maneiras diversas, se 

acham envolvidos na atividade de produção textual (KOCH, 2009, p. 26).  
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Portanto, além de considerarmos os demais pontos, o terceiro ponto de vista, citado 

pela autora, é o resultado que buscamos em nossa intervenção, e que foi reconhecido em 

diversos momentos durante o processo de investigação e prática interventiva. 

Na segunda seção que trata das reflexões acerca da reescrita após intervenção da 

equipe de aprendizagem cooperativa se configurou pelas nossas análises quanto a mudança de 

texto inicial para o final. Conforme Ruiz (2015), a refacção textual é feita pelo aluno por meio 

da reescrita, da reelaboração, da reestruturação e da retextualização do seu texto a partir da 

correção proposta pelo professor (na presente pesquisa, pela equipe de correção cooperativa). 

A refacção textual é efetuada por dois meios: ‚in loco ‗isto é, no corpo da própria redação ou 

em ‚errata‘, no pós-texto, através dos ―bilhetes‖ orientadores.  

Essa seção nos demonstra claramente, a interferência do outro no resultado final da 

produção. De acordo com Garcez (2010, p. 38) ―A aprendizagem passa a ser vista como um 

processo que depende da participação ativa do outro‖. Esse outro, nessa pesquisa, sempre 

deixamos evidente, ser a figura da equipe cooperativa. O produto da reescrita revelou diversas 

vezes o quanto a interação aconteceu construtivamente durante a correção, os produtores 

conseguiram seguir a maior parte das sugestões dos colegas. 

A última seção, compreendemo-la como uma análise em que nossa pesquisa-ação se 

desenhou entre a prática e a observação. Fez-nos compreender as palavras de Thiollent (2002, 

p.49), quando diz que a pesquisa aplicada "exige conhecimentos, métodos e técnicas que são 

bastante diferentes dosrecursos intelectuais mobilizados em pesquisa básica. Em particular, 

são exigidas maiores habilidadesde comunicação e trato com pessoas e grupos".  

Foi imprescindível as diversas articulações e orientações que nós, como professores, 

realizamos durante todo o processo, sejam para corrigir alguma rota de planejamento, seja 

para orientação mais específica aos nossos sujeitos de pesquisa.  

O diálogo foi nosso aliado em todo o caminho percorrido e as interferências ou 

paradas durante o processo serviram para explicitar o conhecimento dos alunos e do próprio 

professor-pesquisador, através de aquisição reflexiva, principalmente no tocante à interação 

uns com os outros. Por isso, concordamos com Thiollent quando compreende a pesquisa-ação 

como um conjunto de ações que "(...) visa desvendar um leque aberto composto de 

possibilidades de ação progressivamentedescobertas, formuladas ou escolhidas pelos grupos 

que participam ativamente no processo"(THIOLLENT, 2002, p. 25).  

Em relação a aplicação da metodologia da aprendizagem cooperativa, concluímos que 

ela é uma quebra de paradigma de tantas outas outras metodologias que propomos em nossas 
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salas de aulas. Enxergar o outro num processo de aprendizagem conjunto torna não só 

professor como também alunos, empoderados do conhecimento conjunto. 

 E é com essa ideia que ousamos mudar a rotina de nossa escola e de nossas aulas. 

Haja vista, uma educação ainda pautada no individualismo e competitividade, insistir em 

investigações como essas já é uma aposta a uma tentativa de mudança. Todavia, sabemos que 

essa aplicação implica numa nova postura do professor face ao ensino, porém essa é uma 

reflexão que estarão em estudos e contribuições que pretendemos desenvolver futuramente.  

Não consideramos estaque ou momentânea nosso interesse por essa ação interventiva, 

toda semana, desenvolvemos atividades nas equipes cooperativa e entendemos que quanto 

mais aprimorada e acompanhada essa metodologia estiver sendo, mais resultados positivos 

acreditamos obter. As evidências das três seções mostraram a autorreflexão do aluno produtor, 

do empoderamento do conhecimento a ser compartilhado nas equipes cooperativas e o 

aumento pela consideração pelos outros.  

Para Carvalho (2003) vários são os ganhos com a metodologia da aprendizagem 

cooperativa comparada ao ensino com a metodologia tradicional, dentre eles estão: 

i).Autoestima, Interação Positiva, Habilidades Interpessoais de Relacionamento: ii). Melhores 

Resultados Acadêmicos;iii). Aprendizagem Ativa,participação do aluno na aquisição do 

próprio conhecimento, interação direta com os assuntos estudados e participação frequente e 

direta nas atividades da classe. 

Sendo assim, podemos avaliar nossa pesquisa-ação exitosa no que nos propomos 

desde o início. A busca pela interação através da aplicação da metodologia da aprendizagem 

cooperativa nos proporcionou a uma mudança de prática que continuará em nossa sala de 

aula. Nossa intenção é ampliar essa investigação, continuando a oportunizar a interação entre 

os alunos para que os mesmos se tornem mais autônomos de sua aprendizagem e futuramente 

possamos dar ênfase à participação da figura do professor nessa ação interativa. 
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