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RESUMO 

 

Nesta pesquisa, proponho-me a identificar e discutir os elementos que contribuem para a 

compreensão e produção escrita de textos literários, no ensino e aprendizagem de língua 

inglesa, a partir de práticas dialógicas e colaborativas. Trata-se de um estudo de caso 

desenvolvido com alunos do 8º ano do ensino fundamental, de uma escola pública da cidade de 

Goiânia, Goiás. Para a elaboração das atividades baseadas em quatro gêneros literários 

distintos, isto é, um poema, um livro literário infantojuvenil, uma fábula e uma canção, levei 

em consideração os pressupostos teóricos de Rees, Pereira e Mello (2018), que auxiliam o 

docente a planejar atividades baseadas em textos literários de forma a oportunizar aos discentes 

situações para que possam se engajar discursivamente. Como o objetivo era o de promover 

práticas dialógicas e colaborativas, tanto as atividades de compreensão quanto as discussões e 

as produções dos textos literários se deram de forma grupal ou em duplas, na escola, durante as 

aulas de língua inglesa. O processo de geração dos dados se deu entre os meses de setembro e 

dezembro de 2019 e utilizei os seguintes instrumentos de investigação: um questionário inicial, 

atividades de compreensão e discussão dos textos literários em língua inglesa realizadas pelos 

alunos, textos literários produzidos por eles de forma colaborativa, diário de campo e 

questionário final. Com esses instrumentos foi possível identificar, a partir dos participantes, as 

suas compreensões sobre o termo literatura; os pontos positivos e negativos quanto à utilização 

de textos literários para a promoção de um ensino de línguas como resposta responsável; 

discutir os elementos envolvidos nos processos de compreensão textual promovidos pelos 

alunos; e destacar quais elementos dialógicos, essencialmente culturais e interculturais, 

contribuem para a compreensão e produção de textos literários. A tese está fundamentada nos 

estudos de Vygotsky (1981, 1989, 1993) e Figueiredo (2001, 2006, 2018, 2019), para se discutir 

a teoria sociocultural e a aprendizagem colaborativa; nos estudos de Bakhtin (1997, 2009, 2011, 

2010), para discutir a essência dialógica da língua e a formação do sujeito dialógico; nos estudos 

de Figueredo (2007), Rocha (2009), Sousa e Figueredo (2017), Gonçalves-Penna e Padilha 

(2018) e Rodrigues e Figueredo (2019) para discutir a relevância de práticas de ensino 

dialógicas e colaborativas; e nos pressupostos teóricos de Lazar (2004), Kramer (2013) e 

Szundy (2014) para abordar as potencialidades do uso de textos literários com vistas à 

promoção de uma educação como resposta responsável. As atividades de compreensão textual 

baseadas nos textos literários apontaram que os participantes do estudo foram capazes não 

apenas de decodificar as palavras, mas de complementar as lacunas presentes ali com suas 

vivências e conhecimento prévio sobre os temas abordados. A produção de textos literários de 

forma colaborativa, por sua vez, possibilitou aos aprendizes um aperfeiçoamento linguístico-

discursivo e se configurou como um expressivo canal para que eles pudessem revelar suas 

subjetividades. As contribuições deste estudo se estendem aos docentes de língua estrangeira 

que buscam reformular as suas práticas de ensino e complementar o livro didático com 

atividades embasadas em textos literários com vistas a um posicionamento crítico-reflexivo dos 

aprendizes e não apenas um conhecimento gramatical da língua.  

 

Palavras-chave: Educação linguística. Inglês. Literatura. Educação básica. 
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ABSTRACT 

 

In this research, I propose to identify and discuss the elements that contribute to the 

comprehension and written production of literary texts, in English language teaching and 

learning, based on dialogic and collaborative practices. This is a case study developed with 8th 

grade students from a public school in the city of Goiânia, Goiás. The activities were designed  

based on four distinct literary genres, namely, a poem, a children's literary book, a fable and a 

song, I took into consideration the theoretical assumptions of Rees, Pereira and Mello (2018), 

which help teachers to plan activities based on literary texts in order to provide students with 

opportunities to engage themselves in discourse. As the objective was to promote dialogical 

and collaborative practices, both the comprehension activities and the discussions and 

productions of literary texts took place in groups or in pairs, at school, during the English 

language classes. The data generation process took place between September and December 

2019 and I used the following research instruments: an initial questionnaire, comprehension 

activities and discussion of literary texts in English carried out by the students, literary texts 

produced by them collaboratively, field diary and final questionnaire. These instruments 

enabled to identify, from the participants point of view, their understanding of the term 

literature; the positive and negative points regarding the use of literary texts to promote 

language teaching as a responsible response; discuss the elements involved in the textual 

comprehension processes promoted by the students; and highlight which dialogic elements, 

essentially cultural and intercultural, contribute to the understanding and production of literary 

texts. The thesis is based on Vygotsky (1981, 1989, 1993) and Figueiredo (2001, 2006, 2018, 

2019), to discuss the sociocultural theory and the collaborative learning principles; in the studies 

of Bakhtin (1997, 2009, 2011, 2010), to discuss the dialogical essence of language and the 

formation of the dialogical subject; on the studies of Figueredo (2007), Rocha (2009), Sousa 

and Figueredo (2017), Gonçalves-Penna and Padilha (2018) and Rodrigues and Figueredo 

(2019) to discuss the relevance of dialogic and collaborative teaching-learning practices; and 

on the theoretical assumptions of Lazar (2004), Kramer (2013) and Szundy (2014) to address 

the potential of using literary texts with a view to promoting education as a responsible 

response. The textual comprehension activities based on literary texts showed that the study 

participants were able not only to decode the words, but also to complement the gaps with their 

experiences and prior knowledge about the topics covered. The collaborative production of 

literary texts, in turn, enabled the learners to broaden their linguistic-discursive experiences, 

and it was an expressive tool for them to reveal their subjectivities. The contributions of this 

study extend to foreign language teachers who seek to reformulate their teaching practices and 

complement the textbook with activities grounded on literary texts so as to promote a critical-

reflective positioning of learners and not just a grammatical knowledge of the language. 

 

Keywords: Linguistic education. English. Literature. Basic education.  
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INTRODUÇÃO 

 

(...) ensinar literatura não salvará o mundo. Não 

irá colocar um fim na diferença cultural, mas 

pode nos ajudar a entender como opressões 

linguísticas e culturais funcionam. Então, 

ensinar literatura pode contribuir para a criação 

de um conceito crítico de cidadania e, dessa 

forma, deveria ser parte integral da sala de aula 

de língua inglesa (FESTINO, 2011, p.61). 

 

 

 A minha paixão por textos literários se deu logo cedo. Recordo-me de visitar 

semanalmente a biblioteca da escola quando ainda estava no ensino fundamental, para retirar 

um livro e poder devorá-lo no fim de semana. Até então, o meu contato era majoritariamente 

com literatura brasileira, sendo que as pouquíssimas obras estrangeiras a que tive acesso, de 

autores como Sidney Sheldon e Agatha Christie, eram todas traduzidas. 

 Certo tempo se passou até que comecei a cursar Letras Português-Inglês e esse padrão 

de leitura que se apresentava até então, começou a sofrer algumas alterações, isso porque, diante 

de disciplinas como Literatura Americana e Literatura Inglesa, comecei a ler alguns dos grandes 

clássicos no original. O contato com tais textos me despertou dois sentimentos distintos: alegria 

e angústia. Alegria, por poder ter acesso a tantos escritores e histórias que a mim causavam 

tanto encantamento, e angústia, por descobrir que minha proficiência em língua inglesa (LI), a 

qual eu considerava como avançada naquele momento, não era suficiente para que eu 

conseguisse ler e compreender bem as obras shakespearianas. Até o momento, eu desconhecia 

o uso de vocábulos como thee, thy, thou, por exemplo. Esse embate inicial me fez perceber que 

a minha concepção de língua, centrada em um sistema homogêneo e complexo de regras, 

deveria ser repensada.  

Fato é que muitas daquelas aulas de literatura ecoam em mim até hoje e o acesso que 

fui tendo a diversos gêneros, como contos, poemas e romances, alguns textos com vocábulos 

de fácil compreensão para aprendizes de línguas estrangeiras e com temas atuais que permitiam 

a discussão e reflexão em sala de aula, poderiam e deveriam, a meu ver, transpor os muros da 

universidade. Contudo, até aquele momento, eu não sabia como fazer e também não tinha a 

certeza se isso seria possível, pois ainda carecia de uma prática docente que soubesse explorar 

as potencialidades dos textos literários nas aulas de LI.  

 Recém-saída dos bancos da graduação, tive a possibilidade de ministrar aulas no ensino 

fundamental e médio em uma escola pública da cidade de Goiânia, e, então, fui desafiada por 
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outros professores que já ministravam a disciplina de LI na escola, a trabalhar com textos do 

gênero literário poético com as referidas turmas. O desafio me fez perceber que meus alunos 

não apenas eram capazes de ler os textos poéticos como também conseguiam criar seus próprios 

poemas em inglês. Impressionada com esse fato e buscando compreendê-lo melhor, decidi 

investigar, no meu curso de especialização, o processo de compreensão de textos poéticos em 

LI aliado a recursos tecnológicos. Os dados da pesquisa me revelaram que os textos poéticos 

ainda são pouco trabalhados na sala de aula de LI, apesar das inúmeras vantagens que eles 

apresentam, tais como melhora da produção escrita dos alunos e discussão de temas atuais 

presentes em tais textos. Pude ainda perceber que os recursos utilizados pelos alunos na internet 

se restringiam a jogos, redes sociais e mensagens instantâneas (SILVA, 2012).    

Mesmo diante de um uso limitado e alienante da internet, o desempenho dos alunos 

frente às atividades com os textos literários mostrava a oportunidade de se desenvolverem como 

sujeitos1 cientes de si e do outro no mundo, de interagirem com outras realidades e histórias. 

Por isso, no mestrado, decidi dar continuidade ao trabalho com textos literários, mas busquei 

promover a adoção de uma abordagem intercultural2 no processo de leitura e discussão de 

contos em LI. A leitura e discussão desses textos possibilitaram aos alunos debater temas de 

forma escrita e oral, refletir sobre a língua-cultura materna, a língua-cultura em LI e 

desconstruir alguns estereótipos (SILVA, 2014). 

 Compreendo que o excesso de foco na forma, a centralização do ensino na figura do 

professor e a utilização quase que exclusivamente do livro didático são insuficientes para 

atender às demandas reveladas pelos alunos neste momento histórico marcado, entre outros 

aspectos, por contatos interculturais variados e pelo amplo acesso à informação. É nesse 

contexto que compreendo que a leitura, a discussão e a produção de textos literários, os quais 

representam substancialmente as culturas de um povo, quando realizadas de forma colaborativa 

entre os alunos e direcionadas por relações dialógicas a envolverem tanto os leitores quanto os 

autores desses textos, tendem a revelar estratégias enriquecedoras que podem contribuir 

significativamente com as práticas de ensino dos professores de LI. Isso porque, como assevera 

                                                           
1 Neste trabalho adoto o termo sujeito ancorada nas premissas bakhtinianas. Assim sendo, ao utilizá-lo para me 

referir aos participantes deste estudo, reforço que não os percebo como sendo subordinados ou omissos, pelo 

contrário, são indivíduos únicos, ativos, sócio-historicamente situados e dialógicos, responsáveis pelos seus atos e 

que se desenvolvem no existir e agir. 
2 As relações culturais são construídas historicamente e, por isso, estão permeadas por relações altamente 

hierarquizadas de poder, com casos de preconceito e discriminação de determinados grupos. No Brasil, por 

exemplo, é possível citar o preconceito e discriminação aos indígenas e aos afrodescendentes. Uma educação 

calcada na interculturalidade crítica requer o ato de “questionar as diferenças e desigualdades construídas ao longo 

da história entre diferentes grupos sócio-culturais, étnico-raciais, de gênero, entre outros” (CANDAU, 2009, p.9). 
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Figueredo (2011), é através da prática dialógica e discursiva que os indivíduos mostram sua 

subjetividade, expondo sua compreensão deles mesmos e do mundo que os cerca. 

O ensino de língua estrangeira3 não deve se pautar apenas nos conteúdos, por isso, é 

primordial prover meios para desenvolver nos alunos um posicionamento crítico-reflexivo em 

relação ao mundo em que vivem e a escola, para bem cumprir o seu papel, deve valorizar os 

conhecimentos prévios e as experiências dos discentes, além de possibilitar meios para que o 

conhecimento seja construído e não apenas transmitido (FREIRE, 1996; FIGUEREDO, 2011). 

Conforme preconizam os PCNs (1998, p.15), a aprendizagem de uma língua estrangeira 

possibilita um aumento da autopercepção do aluno enquanto ser humano e cidadão e, por isso, 

ela deve “centrar-se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua capacidade de se 

engajar e engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social”. Tenho ciência de 

que essa não é uma tarefa simples, ainda mais se considerarmos as inúmeras outras demandas 

docentes que nos são atribuídas, tais como “ensinar nativos digitais, lidar com alunos com 

necessidades especiais, lidar com o tempo e manter uma boa saúde mental” (BORELLI, 

SILVESTRE, PESSOA, 2020, p.302). No entanto, sinto-me desafiada a repensar 

constantemente minha prática docente de forma a oportunizar aos discentes situações que lhes 

permitam refletir, com senso crítico, sobre o mundo e a localidade em que vivem. 

Foi pensando em compreender melhor o contexto em que atuo como docente de LI que 

desenvolvi, durante os meses de setembro e dezembro de 2019, um estudo de caso4 em turma 

do 8º ano do ensino fundamental, de uma escola pública, da cidade de Goiânia, Goiás. A 

pesquisa teve como objeto de investigação a leitura, a discussão e a produção escrita de textos 

literários no ensino e aprendizagem de LI com o intuito de discutir o engajamento discursivo 

dos alunos em suas produções escritas e refletir sobre a dialogia estabelecida a partir do contato 

                                                           
3 A utilização do termo língua estrangeira tem sido repensada nos últimos anos. Os próprios documentos 

norteadores educacionais já demonstram tal mudança, pois enquanto os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998) falavam de língua estrangeira, a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) reconhece 

que tal termo não atende mais as perspectivas de uma língua como a LI, que tem se mostrado cada dia mais presente 

nos diversos contextos em que nosso aprendiz participa. O documento reconhece a função política e social do 

inglês, validando assim seu status de língua franca. Neste estudo opto pelo uso do termo língua estrangeira mesmo 

ciente dessas discussões que já têm sido realizadas, isso porque o termo está sempre presente no currículo da 

escola, isto é, o aluno deve ter aulas de língua materna e língua estrangeira, que no caso do Brasil, é o inglês, 

escolhido e inserido aqui devido ao seu status de língua internacional da sociedade globalizada. Ao utilizá-lo, 

revelo que a LI não é tida como estranha, diferente ou ainda muito distante dos alunos, mas está presente em seu 

dia a dia nos mais diversos contextos. Vale frisar que os participantes deste estudo são capazes de estabelecer um 

diálogo com o conhecimento de outra(s) língua(s) que já possui, reestruturando e estabelecendo novas conexões; 

de reconhecer que as línguas são usadas para a comunicação transnacional; além de perceber o aprendizado de 

uma língua não para servir aos interesses de outros países, mas aos seus próprios interesses. 
4 Este estudo é parte do projeto de pesquisa intitulado “Literatura infantil e educação básica: diversidade, tradição 

e inovação”, e foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás, conforme Parecer n. 3.998. 

138.  
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entre aluno-aluno, entre aluno-professora e entre eles e os textos a serem trabalhados. A 

pesquisa tem como um de seus fundamentos teóricos basilares a aprendizagem colaborativa, 

que se refere a situações educacionais em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam 

aprender juntas, com sua ênfase recaindo na coconstrução do conhecimento dentro e a partir 

das interações desencadeadas nesse processo (FIGUEIREDO, 2006). Nesse sentido, a 

aprendizagem colaborativa desempenha um papel de fundamental importância no momento em 

que os textos literários em LI são apresentados aos alunos que, trabalhando em duplas, 

participaram deste estudo de caso. 

 Assim, além de participarem conjuntamente do processo de aprendizagem, no contato 

entre aluno-aluno e entre aluno-professora, discussões fundamentadas em textos literários 

podem promover o diálogo dos alunos com os autores dos textos, formando-se, pois, um 

ambiente propício para que sejam desencadeadas relações dialógicas. Afinal, mesmo em 

relação a textos literários produzidos em tempo e espaço distintos dos que se apresentam na 

realidade do leitor, a palavra aparece como o principal instrumento na formação de consciências 

e ideologias, sendo as pessoas, falantes e ouvintes, agentes transformadores da cultura e da 

história (FIGUEREDO, 2007).  

Após um primeiro momento de compreensão e discussão dos textos em sala de aula, 

dado de forma grupal ou em duplas, os alunos produziram, em pares, seus próprios textos 

literários, tendo como ponto de partida o texto trabalhado anteriormente. Assim, por exemplo, 

após a leitura e discussão de um poema em sala de aula, os alunos produziram seus próprios 

poemas. Nessa segunda etapa, foi dada ênfase às práticas colaborativas e dialógicas. 

Essas duas etapas, a de leitura e discussão de obras literárias em sala e a de produção de 

textos, foram objeto de avaliação contínua e tiveram como foco tanto a competência linguística 

dos aprendizes quanto o seu engajamento discursivo nas atividades propostas. As discussões 

estabelecidas a partir da leitura e análise desses textos e as produções escritas literárias 

realizadas pelos alunos fazem parte do corpus desta pesquisa. Durante todo esse processo, 

houve uma catalogação permanente dos dados parciais obtidos, a fim de compor um banco de 

dados que permitisse o desenvolvimento da tese.  

 Esta pesquisa possibilitou não somente investigar para compreender melhor minha 

prática docente, mas, sobretudo, possibilitou promover um maior envolvimento dos alunos com 

o processo de ensino e aprendizagem de LI, pois, ao atuarem em pares ou grupos, eles tiveram 

a oportunidade de ler, discutir, produzir textos literários, se engajar discursivamente e exercer 

sua criatividade e agência, isto é, a capacidade de agir para atingir seus objetivos de 

aprendizagem (MILLER, 2012). 
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Justificativa  

  

Esta pesquisa buscou a ampliação e a diversificação das práticas de ensino e 

aprendizagem de LI por meio de textos literários. Nesse sentido, este estudo apresentou como 

característica central a proposta de auxiliar os aprendizes em seu desenvolvimento linguístico, 

comunicativo e intercultural em LI de forma que não mais ocupassem apenas a posição de 

leitores, mas que se tornassem, também, autores de seus próprios textos, valendo-se, para tanto, 

de práticas dialógicas e colaborativas desencadeadas pela leitura e discussão de textos literários 

no contexto da sala de aula.  

Adoto o termo práticas dialógicas por estar alinhada com o conceito de dialogia 

concebido por Bakhtin (1997, p. 345-346) como “uma relação de sentido que se estabelece 

entre enunciados na comunicação verbal. Dois enunciados quaisquer, se justapostos no plano 

do sentido (não como objeto ou exemplo linguístico), entabularão uma relação dialógica”.  Em 

outras palavras, o princípio dialógico “revela-se por meio da produção e da compreensão dos 

significados, os quais estão impregnados de singularidades, sempre afetadas e alteradas pelas 

relações construídas entre o eu (locutor ou falante) e o outro (receptor ou destinatário)” 

(FIGUEREDO, 2012, p.70).  

De forma semelhante, adoto o termo práticas colaborativas com base em Swain (1995), 

Bruffee (1999) e Figueiredo (2001, 2018), para me referir às atividades em que os alunos atuam 

juntos a fim de atingir objetivos comuns de aprendizagem.  A certeza de que práticas 

colaborativas devem ser promovidas em sala de aula reside no fato de que elas ajudam não 

“apenas os alunos menos experientes: elas levam também os alunos mais experientes a 

descobrir novas formas de aprender” (FIGUEIREDO, 2006, p.17).  Assim sendo, o outro é 

primordial para o meu desenvolvimento, pois ele me auxilia não apenas a identificar onde há 

problemas, mas me propicia e facilita a reflexão (GARCEZ, 1998). Um exemplo disso é o 

estudo desenvolvido por Lago (2002) com dez alunos graduandos do curso de Letras, pelo qual 

se buscou analisar a autoestima e a atitude dos discentes quanto à escrita no processo de 

correção em pares. A autora verificou que alguns participantes se sentiram mais capazes de 

escrever na língua-alvo após práticas colaborativas.  

A proposta de aliar práticas dialógicas e colaborativas se faz possível já que Bakhtin e 

Vygotsky possuem inúmeras características em comum, compartilhando questões sobre “a 

importância e o uso da linguagem nas interações sociais, bem como os elementos que governam 

os processos comunicativos” (FIGUEREDO, 2007, p. 89). Ressalto, ainda, que um dos 

principais fios condutores entre Bakhtin e Vygotsky reside no enfoque à cultura, no contexto 
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social da fala e, mais especificamente, no papel do diálogo para a formação do sujeito. Diante 

dessas inúmeras semelhanças, proponho estabelecer um diálogo entre Bakhtin e Vygotsky na 

fundamentação teórica deste trabalho (FIGUEREDO, 2007; MARCHENKOVA, 2005). 

 

Pressupostos teóricos  

 

O presente estudo está apoiado pelas reflexões de vários autores que investigam o 

processo de compreensão e produção escrita de textos literários em LI e também nos estudos 

de Vygotsky e Bakhtin por abordarem o papel da colaboração e da dialogia na constituição do 

sujeito. Apresento, nos próximos três tópicos, um panorama dos pressupostos teóricos que 

guiam esta tese. 

 

A teoria sociocultural e a aprendizagem colaborativa  

 

 A teoria sociocultural teve sua origem nas ideias de Vygotsky (1896 – 1934) e seus 

colaboradores. Seu objetivo maior é investigar e explicar o desenvolvimento cognitivo das 

crianças e parte da premissa de que o processo de aprendizagem se dá através das interações e 

construção de significados dentro de um contexto sociocultural.  Vygotsky (1989) propôs o 

termo Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), o qual pode ser facilmente transposto para a 

educação, pois refere-se à diferença entre o que a criança é capaz de realizar quando atua 

sozinha, compreendida como nível de desenvolvimento real, e aquilo que realiza com o auxílio 

de indivíduos mais experientes, que é o nível de desenvolvimento potencial. Desse modo, estes 

indivíduos tendem a se beneficiar com a ampliação de seu conhecimento quando atuam de 

forma colaborativa5.  

 High (1993) e Aoki (1999), citados por Figueiredo (2001, p.69), atestam que a 

aprendizagem colaborativa favorece a aquisição de L2, na medida em que: 

 

a) maximiza o output do aprendiz – os alunos têm a oportunidade de praticar o que 

aprenderam com os colegas, por meio de interações significativas, diferentemente 

de uma abordagem tradicional na qual os alunos participam quando solicitados 

                                                           
5 Os termos aprendizagem colaborativa e aprendizagem cooperativa são por diversas vezes usados de forma 

intercambiável, no entanto, eles se diferenciam em alguns aspectos. Na aprendizagem cooperativa as atividades 

são organizadas de modo que o aprendizado é dependente das trocas de informações que são dadas entre os alunos 

para atingir um objetivo final, assim, os papéis de cada integrante são previamente definidos, enquanto na 

aprendizagem colaborativa, todos atuam juntos, sem papéis pré-estabelecidos e o foco reside em atingir objetivos 

comuns de aprendizagem. Logo, enquanto o foco da aprendizagem cooperativa está no produto e é centrada no 

professor, o da aprendizagem colaborativa está no processo e é centrada no aluno (OLSEN; KAGAN, 1992; 

BRUFFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2018).   
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pelo professor; b) promove interações com vistas à negociação de significado – a 

fluência numa língua ocorre quando ela é usada como veículo de comunicação. 

Durante o processo de comunicação, há a negociação de significado, uma vez que 

os alunos se esforçam para compreender uns aos outros, modificando ou 

parafraseando o que disseram, ou seja, os alunos têm a oportunidade de 

compreender e de se fazerem compreendidos; c) promove um ambiente de apoio 

– por intermédio do trabalho em grupo, há uma diminuição da ansiedade dos 

alunos em se expressar na língua estrangeira. Os alunos compartilham 

conhecimentos e informações e têm condições de aprender uns com os outros e 

de perceber que todos têm dificuldades e facilidades em certos aspectos da língua 

que estão aprendendo. Há a criação de um ambiente de interdependência positiva 

com vistas à autonomia dos alunos, pois, por meio do diálogo, há o favorecimento 

da passagem do estágio de regulação pelo outro para a auto-regulação. 

 

 Através da aprendizagem colaborativa, os alunos “terão a oportunidade de negociar, 

discutir, argumentar, apresentar seus pontos de vista e ouvir os dos colegas” (FIGUEIREDO, 

2006, p.29). Nesse sentido, o professor deixa de ser o “detentor do conhecimento”, papel 

atribuído a ele em aulas tradicionais, para atingir um papel de “mediador, de colaborador, de 

provedor de apoio cognitivo e afetivo para os alunos, na medida em que ele medeia o processo 

de aprendizagem, em vez de controlá-lo ou de apenas fornecer informações aos estudantes” 

(FIGUEIREDO, 2006, p.24). Tal prática tem sido muito utilizada e reconhecida pelos docentes 

porque os alunos passam a ser agentes da sua própria aprendizagem, em pares ou em grupos, 

além disso, eles se tornam coconstrutores do conhecimento na medida em que deixam de 

recebê-lo de forma passiva e passam a refletir sobre ele. Os alunos tendem a aprender melhor 

de forma colaborativa do que em ambientes altamente competitivos e hierárquicos, como os 

das salas de aula tradicionais (BRUFFEE, 1999). 

Em uma pesquisa desenvolvida em uma turma do 3º ano de uma escola pública da cidade 

de Goiânia, Sousa e Figueredo (2017) constataram que as atividades de interações grupais em 

sala de aula foram fundamentais para desenvolver os processos intra- e interpsicológicos. Em 

termos vygotskianos, qualquer desenvolvimento do indivíduo ocorre primeiro no plano social 

(interpsicológico) e, posteriormente, no plano psicológico (intrapsicológico). Para o autor, essa 

transição é possibilitada graças à mediação entre os pares. Sousa e Figueredo (2017) puderam 

constatar em sua pesquisa que a interação em sala de aula entre os alunos e a professora 

possibilitou o desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos, das habilidades orais, assim 

como uma melhora no relacionamento entre os alunos, que passaram a se conhecer melhor. 

A teoria sociocultural, ou seja, os estudos de Vygotsky (1981, 1989, 1993) e seus 

colaboradores, poderá me auxiliar a compreender de que maneira as discussões estabelecidas 

entre os pares a partir de gêneros literários favorecem um encontro entre o social e o individual. 

Além disso, a teoria sociocultural pode, também, me conduzir a uma percepção mais ampla do 
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papel de mediador exercido pelo texto literário no processo de ensino e aprendizagem de uma 

turma do 8º ano do ensino fundamental de uma escola pública. Apresento, no próximo tópico, 

as contribuições da teoria do Círculo de Bakhtin para o processo de ensino e aprendizagem de 

línguas. 

  

O Círculo de Bakhtin e suas implicações para o processo de ensino e aprendizagem de 

línguas 

 

 Os estudos do Círculo de Bakhtin têm contribuído consideravelmente para fundamentar 

as práticas educacionais; e isso se deve sobremaneira porque o Círculo se interessa “pela ação 

dos sujeitos falantes, em contraposição à linguagem como sistema fechado e ao texto como 

documento” (SOBRAL, 2009b, p.23). Para o Círculo de Bakhtin, a comunicação é tomada 

como realidade fundamental da língua, pois o indivíduo se expressa “em relação ao outro, e 

não simplesmente para o outro” (MOLON; VIANNA, 2012, p. 148). Isso implica dizer que o 

interlocutor, seja ele real ou presumido, ocupa simultaneamente uma posição ativa responsiva 

em relação ao locutor e jamais deve ser visto como um ser passivo.  

O sujeito visto pelo prisma do Círculo de Bakhtin é um indivíduo único, sócio-

historicamente situado e incompleto, pois necessita do “excedente de visão” do outro, ou seja, 

aquilo que ele é incapaz de ver sozinho para se constituir. O sujeito é um ser que está sempre 

em movimento em direção ao outro para atingir a demanda da completude, que é dada a partir 

de três relações: eu-para-mim (como eu me vejo), eu-para-o-outro (como o outro me vê) e o 

outro-para-mim (como eu vejo o outro). Assim sendo, os pressupostos bakhtinianos conferem 

ao outro um lugar central de todo o seu trabalho, um outro que, como foi possível verificar, é 

condição necessária para a constituição do eu (GERALDI, 2010; FREITAS, 2013). 

 Não apenas o sujeito, mas a própria concepção de linguagem e de discurso proposta pelo 

Círculo de Bakhtin é essencialmente ativa. Para o autor, “adquirimos a linguagem em contato 

com os usos da linguagem nas situações a que somos expostos (não nos dicionários ou nas 

gramáticas)” (SOBRAL, 2009b, p.36), o que implica dizer que o sentido nasce dos diálogos. 

Para o Círculo de Bakhtin, a linguagem está sempre imersa em um contexto cultural e social e 

o seu principal propósito é servir como meio de comunicação (MARCHENKOVA, 2005). 

Com base nos pressupostos bakhtinianos, defino os sujeitos da pesquisa em questão, 

alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola pública da cidade de Goiânia, Goiás, 

como sujeitos únicos, sócio-historicamente situados e que, em virtude disso, jamais devem ser 

vistos como seres passivos durante o processo de ensino e aprendizagem de LI. Tendo em vista 
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a necessidade de os sujeitos serem completados pelo excedente de visão do outro, almejei, ao 

longo da geração dos dados para esta tese, promover práticas colaborativas com o intuito de 

facilitar a interação entre os discentes e contribuir com a formação deles enquanto leitores e 

escritores em uma língua estrangeira. 

 

O dialogismo bakhtiniano 

 

O dialogismo se dá no agir humano, em nossos atos e por meio deles, pois, como postula 

Sobral (2009b, p.35), o “dialogismo designa em primeiro lugar a condição essencial do próprio 

ser e agir dos sujeitos. O sujeito só vem a existir na relação com outros sujeitos, assim como só 

age em relação aos atos de outros sujeitos, nunca em abstração desses sujeitos e desses atos”. 

Para a concepção dialógica, não há discurso sem outros discursos e, antes mesmo de falar, o 

locutor tende a modular sua fala, seu modo de dizer, de acordo com a imagem presumida do 

grupo ao qual se dirige. No que se refere especificamente à dialogia nos textos literários, tema 

abordado nesta tese, assumo que esses textos estão permeados de outros discursos que podem 

ser revelados pelo leitor ao assumir uma posição ativa responsiva em relação a eles. A dialogia 

também pode ser verificada nas produções escritas dos alunos, nas situações em que eles 

mobilizam os sentidos e relacionam os seus textos com o que já foi lido ou ouvido por eles.  

Em termos bakhtinianos, o diálogo “não tem nada de harmônico e é mais uma arena. 

Discussões, discordâncias, mas também um profundo entendimento” (AMORIM, 2006, p.107). 

É nessa arena que ocorrem as diversas lutas entre as vozes sociais, que pode ainda ser 

considerada como uma guerra de discursos, que são controlados pelas forças centrípetas, ou 

seja, forças que buscam impor certa centralização, e pelas centrífugas, aquelas que tendem a 

descentralização, à desunificação (FARACO, 2009). 

Em O problema do texto, Bakhtin (1997) caracteriza as relações dialógicas, como já 

mencionei anteriormente, como relações de sentidos que se estabelecem entre enunciados. Para 

o autor, “mesmo enunciados separados um do outro no tempo e no espaço e que nada sabem 

um do outro, se confrontados no plano do sentido, revelarão relações dialógicas” (BAKHTIN, 

1997, p.124). Portanto, o caráter dialógico da linguagem é atemporal, uma vez que ele não se 

limita ao aqui, mas pode decorrer de diálogos retrospectivos, ou seja, através das interseções 

com o passado, ou ainda, de diálogos prospectivos, lançando-se assim, a diálogos futuros. Além 

da atemporalidade, característica intrínseca ao processo dialógico da linguagem, 

Bahktin/Volochinov (2009, p. 137) inclui a compreensão, seja ela verbal ou escrita, como sendo 

uma forma de diálogo, uma vez que “ela está para a enunciação assim como uma réplica está 
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para a outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do outro uma contrapalavra”. Com base 

nessas premissas, defendo que o trabalho de compreensão e discussão dos textos literários pode 

servir como uma ferramenta no estabelecimento de relações dialógicas entre os sujeitos dos 

textos literários e os leitores (alunos). 

 

A utilização de textos literários para a promoção de uma educação como resposta 

responsável 

 

O termo educação como resposta responsável é apresentado por Kramer (2013), que, 

embasada nos estudos de Bakhtin, o define como sendo uma educação que tem o aluno como 

prioridade, que possibilite que sua voz seja ouvida e que garanta o conhecimento do mundo. 

Para a autora, assumir a educação como resposta responsável exige “atuar contra qualquer tipo 

de preconceito, discriminação, estereótipo, negação, exclusão ou eliminação de alguém 

(criança, jovem ou adulto) pelas ideias que expõe” (KRAMER, 2013, p.34). Nesse sentido, a 

educação como resposta responsável não deve apenas condenar essas práticas de negação e 

inviabilização do sujeito, mas, acima de tudo, agir contra qualquer tipo de injustiça social. 

Szundy (2014), por sua vez, fala em educação responsivo-responsável baseada no ensaio 

filosófico “Para uma filosofia do ato responsável” (BAKHTIN, 1920-24/2010), texto este que 

a fez refletir sobre o que de fato significaria educar como ato responsável. Para a autora, “é 

imprescindível que uma educação responsivo-responsável esteja aberta às contradições e à 

alteridade” (SZUNDY, 2014, p. 22), isso porque, tanto o embate quanto a desestabilização, isto 

é, os momentos que propiciam aos alunos refletir sobre as situações e práticas capazes de causar 

algum sofrimento ao outro, quer seja físico ou psicológico, e a agir em prol de mudanças, são 

essenciais para a transformação e, por isso, tais elementos devem fazer parte da realidade 

escolar. A meu ver, um bom espaço para se promover tais práticas é a partir do diálogo e do 

contato com textos literários, pois, “ao se aproximarem do eu poético e suas angústias; das 

personagens com suas falas, expressões e cotidiano próprio; de determinada realidade política 

e de certo momento histórico, os leitores são apresentados, de forma sutil, à experiência cultural 

do outro” (SILVA, 2014, p. 22). As temáticas abordadas nos textos literários selecionados para 

este estudo possibilitaram aos alunos refletir sobre diversos temas, tais como respeito mútuo, 

diálogo, solidariedade, pluralidade, vida coletiva e direitos humanos, com vistas a 

transformação desses sujeitos. Logo, afirmo se tratar de uma proposta de educação responsiva-

responsável.    
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Kleiman (2001, p.60), por exemplo, atesta a importância do trabalho colaborativo 

durante o processo de compreensão escrita, pois segundo ela, “é na interação que se dá a 

compreensão”. As Orientações Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006, p.49), por seu turno, 

atestam que um ponto positivo de se lançar mão de textos literários para trabalhar a 

compreensão escrita é que eles proporcionam o “exercício da liberdade”, que é acionado pelo 

leitor ao participar do “jogo da leitura literária”. Tais textos, em sua maioria, não trazem todas 

as informações prontas aos alunos, mas requerem que eles reflitam sobre as lacunas presentes 

ali e as completem de acordo com suas experiências sócio-históricas e culturais (ISER, 1978).  

Na perspectiva de Lazar (2004, p. 15), o uso de textos literários para se ensinar língua é 

válido porque a literatura “expõe o aluno a temas complexos, novos e formas não esperadas da 

língua”. Para a autora, um romance ou um conto podem ser fascinantes, já que envolvem os 

alunos a desenrolar o enredo, algo bem mais interessante, criativo e que pode ser melhor 

assimilado por eles do que os falsos diálogos comumente encontrados nos materiais didáticos. 

Esclareço, no entanto, que não advogo pelo abandono do uso do livro didático nas escolas, até 

porque reconheço a relevância do seu papel para o processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente nos contextos em que ele continua sendo o único material de apoio para 

professores e alunos. A minha proposta reside, portanto, em problematizá-lo e complementá-lo 

com atividades embasadas em textos literários. Diversos estudos já demonstraram que os textos 

literários representam a linguagem em uso, auxiliam os alunos no trato da escrita e no 

conhecimento de novos vocábulos, além de possibilitarem uma reflexão tanto sobre a língua-

cultura materna quanto sobre a língua-alvo (ANSPACH, 1998; REES, 2003; LAGO, 2017). 

Tais pressupostos levam-me a crer que, ao incentivar o aluno a produzir seus próprios textos 

literários com base nos textos trabalhados anteriormente, o professor estará contribuindo para 

aguçar a criatividade dos discentes e para proporcionar meios de atuarem como cidadãos 

críticos, reflexivos e responsivos.  

Parto da premissa de que saber ler e escrever textos é um exercício de cidadania, pois é 

a partir dessas práticas que os indivíduos podem se expressar e atuar no mundo. Desse modo, 

oportunizar momentos de efetivação de práticas de leitura e escrita se torna essencial em todas 

as disciplinas. Dentre os inúmeros aspectos que devem ser levados em consideração para a 

efetivação de práticas de letramento na escola, mister se faz, além de repensarmos as práticas 

didáticas e o próprio currículo, o que por si só já demanda grande esforço, é refletirmos se são 

oportunizados momentos para que os alunos atuem de forma coletiva, reflexiva e dialógica, já 

que essas premissas, no meu entendimento, são capazes de ressignificar o espaço da sala de 

aula em um ambiente mais significativo com vistas a valorizar as singularidades do processo 
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ensino e aprendizagem. Comungo do pensamento de Nogueira (2007, p.16), o qual atesta que 

“proporcionar aos leitores a oportunidade de repensar a realidade social em que estão inseridos, 

visualizando uma nova forma de concebê-la, é pensar sobre uma possível reestruturação dos 

espaços e do tempo por meio do uso da palavra”. 

 Como bem destaca Zilberman (1994, p.88), “compete ao ensino de literatura não mais 

a transmissão de um patrimônio já constituído e consagrado, mas a responsabilidade pela 

formação do leitor”. Apesar de se referir à literatura na sala de aula de língua materna, tais 

preceitos podem e devem ser promovidos na sala de aula de língua estrangeira. Ao invés de 

utilizar textos literários apenas como pretexto para se ensinar alguma estrutura gramatical, o 

professor deve reconhecer que eles possibilitam explorar os diversos sentidos ali presentes e 

também a formar leitores, pois o contato com tais textos pode ser um motivador para a leitura 

não só de outros textos literários como também de outros gêneros. 

Concordo com Candido (2011, p. 182) quando ele diz que a literatura é humanizadora, 

pois ressalta no homem aqueles traços que consideramos como essenciais, “como o exercício 

da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 

emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da 

complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor”. Além desses diversos benefícios, a 

utilização de textos literários na sala de aula expande a visão dos alunos e possibilita o 

desenvolvimento do pensamento crítico (OSTER, 1989). 

O termo crítico tem sido utilizado nas mais diversas áreas, tais como Sociolinguística 

Crítica, Letramentos Críticos, Análise do Discurso Crítica, Linguística Aplicada Crítica, o que 

na opinião de Pennycook (2010), tem contribuído para levar a um esgotamento do termo. O 

autor (PENNYCOOK, 2006, p.67), no entanto, nos revela ao menos quatro distinções do termo 

crítico, quais sejam: a) “crítico no sentido de desenvolver distância crítica e objetividade”; b) 

“crítico no sentido de ser relevante socialmente”; c) “crítico seguindo a tradição neomarxista 

de pesquisa”; e, d) “crítico como prática pós-moderna problematizadora”. Neste estudo, assumo 

o termo crítico como prática problematizadora por perceber a importância de nos questionarmos 

continuamente sobre nossas formas de ser, agir e perceber o mundo, e de buscarmos questionar 

e romper com estruturas e práticas que reforçam a desigualdade e discriminação de indivíduos.  

Com base nos autores mencionados anteriormente e considerando que os sujeitos desta 

pesquisa, alunos do 8º ano do ensino fundamental, estão em um constante processo de 

construção de suas identidades linguísticas e socioculturais, defendo que, ao lançar mão de 

textos literários para promover o ensino, estarei contribuindo para a formação de um sujeito 
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crítico e reflexivo, capaz não apenas de expressar seu conhecimento linguístico, mas também 

de expressar sua sensibilidade e liberdade por meio da escrita. 

 

Objetivos e perguntas de pesquisa  

 

Objetivo Geral 

 

 Esta pesquisa tem como objetivo identificar e discutir os elementos que contribuem para 

a compreensão, discussão e produção escrita de textos literários no processo de ensino e 

aprendizagem de LI, a partir de práticas dialógicas e colaborativas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos desta pesquisa podem ser assim descritos: 

a) identificar a partir dos participantes os pontos positivos e negativos da utilização de 

textos literários para a promoção de um ensino de línguas como resposta responsável; 

b) discutir os elementos envolvidos nos processos de compreensão textual promovidos 

pelos alunos;  

c) destacar quais elementos dialógicos, essencialmente culturais e interculturais, 

contribuem para a compreensão e produção de textos literários. 

 

Perguntas de pesquisa 

  

 As perguntas que direcionam esta tese podem ser assim apresentadas: 1) Quais são as 

relações dialógicas e interculturais desencadeadas a partir da leitura, discussão e produção 

escrita de textos literários? 2) De que forma as visões de mundo dos alunos, sujeitos únicos e 

sócio-historicamente situados, são representadas em suas produções escritas em LI? 3) De que 

maneira as práticas colaborativas auxiliam na leitura, na discussão e na produção escrita de 

textos literários em LI?  

 

Organização da tese 

 

 O presente trabalho está organizado em cinco capítulos, seguindo o que já foi esboçado 

nesta introdução. No primeiro capítulo, abordo os fundamentos teóricos deste estudo e 

apresento, primeiro, as multifaces do termo literatura; em seguida, discorro sobre os tipos de 
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textos; e, por fim, abordo outros estudos que foram desenvolvidos a partir de diversos gêneros 

literários. Ao fim do primeiro capítulo, discuto sobre os pressupostos teóricos de Bakhtin e 

Vygotsky no que concerne à concepção de língua, sujeito, dialogia, interação e colaboração. 

  No segundo capítulo, descrevo o contexto em que a pesquisa foi desenvolvida, 

apresentando os participantes e os instrumentos de investigação que foram utilizados para a 

geração dos dados (MASON, 1997), e, apresento, também, os percursos adotados no processo 

de categorização e análise dos dados. 

 No terceiro capítulo, relato a compreensão que os participantes deste estudo têm sobre 

o termo literatura e revelo as etapas do processo de compreensão escrita de quatro gêneros 

literários distintos, a saber: um poema, um livro literário infantojuvenil, uma fábula e uma 

canção.  

 No quarto capítulo, discuto, também, o processo de produção escrita de textos literários 

desenvolvidos pelos alunos e apresento suas avaliações acerca de sua participação neste estudo. 

É importante destacar que, apesar de o processo de compreensão dos textos literários e o 

processo de produção dos textos literários serem apresentados neste estudo em capítulos 

distintos, não visualizo tais processos como sendo independentes, pelo contrário, são 

complementares e por diversos momentos se apresentam como sendo interdependentes. O 

processo de produção textual literário sempre se deu embasado e após a leitura e discussão de 

textos literários previamente selecionados. A minha opção por apresentar esses processos em 

dois capítulos e não apenas em um, se justifica, exclusivamente, pelo fato de tentar elucidar ao 

leitor as atividades e discussões que foram desenvolvidas com os participantes em cada umas 

das etapas. 

 Por fim, no quinto capítulo, trago as considerações finais desta tese, retomando as 

perguntas de pesquisa que foram apresentadas no esboço da pesquisa e estabeleço suas 

implicações para o processo de compreensão e produção escrita de textos literários. Ao final, 

reflito quanto às limitações deste estudo e faço projeções para futuras pesquisas. 

 Passo agora à exposição do primeiro capítulo.  
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A arte me dá a possibilidade de vivenciar, em 

vez de uma, várias vidas, e assim enriquecer a 

experiência da minha vida real, comungar de 

dentro com outra vida em prol desta, em prol de 

sua significação total (BAKHTIN, 2011, p. 73-

74). 
 

1.1 AS MULTIFACES DO TERMO LITERATURA: UM BREVE PANORAMA HISTÓRICO 

 

É fato que ainda não há um consenso sobre os termos literário e literatura, isso porque 

eles são altamente polissêmicos.  Em A República, por exemplo, escrita por Platão (2008), no 

século IV a. C., o autor menciona o termo literatura, busca por uma definição do termo justiça, 

discute diversos temas éticos, políticos, epistemológicos, dentre outros, e propõe a criação de 

uma cidade ideal, designada como “Kallipólis”, ou seja, cidade bela. Para ele, seria essencial 

educar os homens com imaginação, incluindo assim a música e a literatura, mas o autor aponta 

para o perigo desta, já que existiriam dois tipos de literatura, uma verdadeira e uma falsa. Para 

Platão, todas as obras que não se orientassem para o bom funcionamento do Estado, ou ainda, 

todas aquelas que induzissem a um mau comportamento dos seres humanos, eram consideradas 

falsas. Por isso, seria necessário que se fizesse uma seleção cuidadosa dos textos a serem 

apresentados para o povo, pois acreditava-se que, para o bom funcionamento do Estado ideal, 

era imprescindível que tudo se orientasse pela verdade. O que não se enquadrasse nesse padrão 

poderia gerar desmoronamento desse Estado em termos políticos, sociais e administrativos, 

motivo pelo qual deveria ser simplesmente banido. 

Da Antiguidade à metade do século XVIII, a literatura foi geralmente definida “como 

imitação ou representação (mimésis) de ações humanas pela linguagem” (COMPAGNON, 

2006, p. 38). Tal definição é fundamentada num dos mais antigos textos sobre o conceito de 

literatura, intitulado Poética, do filósofo grego, Aristóteles. Reale e Antiseri (1990, p. 221) 

esclarecem que, enquanto Platão “condenara a arte também pelo motivo de que ela desencadeia 

sentimentos e emoções, reduzindo o elemento racional que os domina”, Aristóteles, apesar de 

ser discípulo de Platão, subverte a interpretação platônica de arte, pois, para ele, “a arte não se 

encarrega da emotividade, mas sim se descarrega; ademais, aquele tipo de emoção que ela nos 

proporciona (que é de natureza inteiramente particular) não apenas nos prejudica, mas até nos 

recupera” (REALE; ANTISERI, 1990, p. 221). 

Matos (2001, p. 200-201), por seu turno, defende que o conceito de literatura, 
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só em época relativamente recente – desde meados do século XVIII – tem o 

significado que hoje lhe damos. Até aí, a palavra existia, mas com um sentido 

diferente: designava, de modo geral, o que estava escrito e o seu conteúdo, o 

conhecimento. (...) O vocábulo “literatura” durante o século XVIII, continuando ainda 

a designar o conjunto das obras escritas e dos conhecimentos nelas contidos, passa a 

adquirir uma acepção mais especializada, referindo-se especialmente às ‘belas artes’, 

ganhando assim uma conotação estética e passando a denominar-se a arte que se 

exprime pela palavra.  

 

Reconhecer a literatura como uma arte que se exprime pela palavra possibilita a sua 

descrição de forma ampla ou restrita. Literatura no seu sentido amplo diz respeito a “tudo o que 

é impresso (ou mesmo manuscrito), são todos os livros que a biblioteca contém (incluindo-se 

aí o que se chama de literatura oral, doravante consignada)”, enquanto a literatura no seu sentido 

restrito pode ser representada na fronteira entre o literário e o não literário, o que, portanto, 

“varia consideravelmente segundo as épocas e as culturas” (COMPAGNON, 2006, p.31-32).  

Tal variação de um mesmo conceito se deve ao fato de inúmeros estudiosos terem se 

debruçado sobre o tema. Compagnon (2006), por exemplo, aponta que o critério de valor 

utilizado na ampliação contemporânea, que abrange dos clássicos escolares às histórias em 

quadrinhos, não se enquadra no nível “literário nem teórico, mas ético, social e ideológico, de 

qualquer forma extraliterário” (COMPAGNON, 2006, p.34). O autor conclui seu pensamento 

apontando para a inexistência de uma essência da literatura, já que “ela é uma realidade 

complexa, heterogênea, mutável” (COMPAGNON, 2006, p.44) e é a sociedade, pelo uso que 

faz dos textos, que “decide se certos textos são literários fora de seus contextos originais” 

(COMPAGNON, 2006, p. 45). 

Ainda nesse sentido, Eagleton (2006) defende a não existência de uma “essência” da 

literatura, pois, para o autor, a literatura é um discurso não-pragmático e qualquer texto pode 

ser lido tanto “pragmaticamente” como “poeticamente”. Ele exemplifica seu posicionamento 

com o caso do leitor que, ao examinar o horário dos trens, pode fazê-lo tanto com o intuito de 

descobrir uma conexão (“pragmaticamente”), ou, ainda, para estimular suas reflexões sobre a 

velocidade e complexidade da vida moderna (“poeticamente”). Assim, a definição do que é 

literatura recai mais no modo como alguém decide ler determinado texto do que em sua natureza 

propriamente dita.  

A literatura “é um fenômeno complexo e por demais multifacetado” (BAKHTIN, 2017, 

p.13) e ela “é parte inseparável da cultura, não pode ser entendida fora do contexto pleno de 

toda a cultura de uma época” (BAKHTIN, 2017, p.11). Tal afirmação não permite inferir que 

para compreender um fenômeno literário deve-se ater somente ao período de sua criação, pois 
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o leitor, sujeito único e situado socialmente e historicamente, acaba por atribuir ao texto literário 

sentidos, em outros termos, “a obra é, em muitos aspectos ‘inconsciente e polissêmica’ e a 

interpretação é ‘ativa e criadora’” (BEZERRA, 2017, p.94).   

Iser (1978), em sua obra The act of reading, traça uma definição dos termos literatura 

e textos literários para, posteriormente, revelar os processos intrínsecos ao ato de leitura. Para 

o autor, “a literatura envolve uma aplicação diferenciada da linguagem e é, nessa aplicação, que 

nós podemos apontar as singularidades da linguagem literária” (ISER, 1978, p.63). A 

linguagem literária, segundo ele, se distingue da cotidiana por apresentar uma imprevisibilidade 

e os textos literários são capazes de transmitir informações distintas para leitores distintos.  

Na visão de Cosson (2018, p. 17), por exemplo, “a literatura nos diz o que somos e nos 

incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é 

uma experiência a ser realizada, (...) ela é a incorporação do outro em mim sem renúncia da 

minha própria identidade”. Essa proximidade trazida pelo texto literário se deve à sua profunda 

inserção na sociedade e ao diálogo que ele oportuniza manter tanto com o mundo quanto com 

os outros. O autor revela ainda que essa experiência pode parecer única para nós em 

determinadas situações, e tal fato está relacionado, segundo ele, mais no que levamos ao texto, 

do que de fato o que o texto nos oferece. Isso justifica a razão pelo qual lemos o mesmo livro 

de forma diferente em diferentes fases da nossa vida.  

Em Como encontrar-se e outras experiências através da leitura de textos literários, 

Prigol (2010, p. 19-20) busca responder a seguinte questão: o que os textos literários oferecem 

para a formação do sujeito? Dentre as inúmeras possíveis respostas a esse questionamento, o 

autor aponta para a dimensão da experiência como sendo de maior relevância, isso porque, cada 

livro tem o poder de nos colocar “em experiência com o outro e isso nos ajuda a nos vermos, 

nos narrarmos, nos expressarmos, nos encontrarmos, ou, em outras palavras, a partir da 

experiência com os sujeitos dos textos, parece que nos tornamos um pouco mais autores de 

nossas vidas”. Nesse sentido, percebo que a leitura de textos literários possibilita ao leitor ser 

outra coisa além de si mesmo, ou ainda, de encontrar com outros modos para narrar a sua vida.  

 Essa possibilidade do leitor de assimilar outro modo de ser faz com que ele amplie seu 

horizonte existencial. Como salienta Castro Rocha (2011, p.28), tal processo de assimilação 

“não se trata de identificação pura e simples, pois, sem deixar de ser quem é, o leitor 

temporariamente vivencia outras formas de compreender o mundo”. Além de poder encontrar 

novas formas para ser e atuar no mundo, o leitor tem a possibilidade de aguçar o par 

experiência/sentido, tal como proposto por Larrosa (2002). A experiência, segundo ele, é o que 

nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, ressaltando aqui a necessidade de relação desses 
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três itens para que a experiência se efetive de fato. Isso porque, no mundo atual, marcado entre 

outros aspectos por uma globalização intensa e por acesso à inúmeras fontes de informações, 

muitas coisas nos passam, porém, poucas coisas nos acontecem, tornando-se assim, cada vez 

mais rara a experiência. 

Essa experiência tem sido cada vez mais excepcional na escola porque o aprendiz é um 

indivíduo que mercantiliza o tempo. A obrigação constante de aproveitar seu tempo da melhor 

forma possível e de buscar seguir o ritmo veloz do que se passa na ânsia de não ficar para trás, 

faz com que esse indivíduo se torne cada dia mais acelerado e, assim, inúmeras coisas lhe 

passam, porém, poucas lhe acontecem. Para que essa experiência aconteça no ambiente escolar, 

Larrosa (2002) aponta que é necessário um gesto de interrupção, gesto esse que é  

 

quase impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, 

parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 

parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, 

suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a 

delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 

lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e 

dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 24). 

 

Desse modo, argumento que os textos literários são uma ferramenta de singular 

importância para aguçar o par experiência/sentido, proposto por Larrosa (2002). Ao trabalhar 

com tais textos numa aula de língua estrangeira, o professor poderá promover uma reflexão não 

apenas linguística, mas também estética, ou seja, investigar as reações, emoções e juízos de 

valor que são despertados nos alunos quando interagem com textos literários. Uma apreciação 

estética literária requer, portanto, um cuidado e atenção por parte do leitor para apreciar as 

singularidades presentes ali. Levando em consideração as definições já mencionadas pelos 

diversos autores, considero, neste trabalho, que o texto literário é toda produção escrita em que 

prevalece a criatividade na organização e na escolha das palavras. Sendo assim, os textos 

literários serão classificados prioritariamente por sua função estética, por serem subjetivos e 

por serem capazes de produzir diferentes emoções tantos nos autores quanto nos leitores.  

Após discutir sobre o caráter multifacetado da literatura e compreender que ela é parte 

inseparável da cultura de um povo, vislumbro a possibilidade de adotar os textos literários para 

aguçar o par experiência/sentido com meus alunos. Para isso, tenho como premissa de que os 

textos literários não devem ser utilizados apenas como pretexto para se abordar aspectos 

gramaticais, mas, principalmente, que sejam instrumentos que possibilitem aos alunos uma 

desaceleração do ritmo frenético em que se encontram, para que, assim, possam refletir sobre 
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os repertórios linguísticos apresentados nos textos, sobre o contexto em que estão inseridos e 

sobre suas ações, de forma a agir mais conscientemente e criticamente. 

No próximo tópico, discuto sobre a divisão da literatura em gêneros e, mais 

especificamente, sobre os gêneros textuais e os gêneros discursivos, temas esses que 

fundamentam documentos norteadores educacionais como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

  

1.2 A LITERATURA E SEUS GÊNEROS 

  

A divisão clássica da literatura em gêneros se deu no período helenístico grego e vigorou 

até o século XVIII. Assim, os gêneros eram considerados como fixos e imutáveis, podendo ser 

classificados em: épico, lírico e dramático (FARACO; MOURA, 2000). Compagnon (2006) 

adota um posicionamento díspar ao defender que, na Idade Clássica, a epopeia e o drama 

constituíam os dois grandes gêneros e a literatura, no sentido restrito (a arte poética), era o 

verso. Ao longo do século XIX, os dois grandes gêneros, a narração e o drama, abandonavam 

cada vez mais o verso para adotar a prosa. Para o autor, foi justamente no século XX que a 

literatura reconquistou novos espaços e “ao lado do romance, do drama e da poesia lírica, o 

poema em prosa ganhou seu título de nobreza, a autobiografia e o relato de viagem foram 

reabilitados” e “sob a etiqueta de paraliteratura, os livros para crianças, o romance policial, a 

história em quadrinhos foram assimilados” (COMPAGNON, 2006, p.34). 

A divisão clássica que era feita dos gêneros literários em épico, lírico e dramático, não 

é ratificada por todos os autores. Bakhtin (2011, p.262-263), por exemplo, argumenta que os 

gêneros literários foram estudados desde a Antiguidade até tempos recentes, de forma 

inapropriada, isso porque eles eram estudados “num corte da sua especificidade artístico-

literária, nas distinções diferenciais entre eles (no âmbito da literatura) e não como 

determinados tipos de enunciados, que são diferentes de outros tipos mas têm com estes uma 

natureza verbal (linguística) comum”. Para o autor, na Antiguidade, já se estudavam, além dos 

gêneros literários, os gêneros retóricos (jurídicos, políticos), focalizando a natureza verbal 

desses gêneros como enunciados e também os gêneros discursivos do cotidiano (réplicas do 

diálogo cotidiano). Assim, todos os campos da atividade humana estão associados ao uso da 

linguagem e o emprego da língua se dá em forma de enunciados. Tais enunciados são diversos, 

pois também são diversas as possibilidades de atividade humana. 

Passo agora a uma explanação a respeito dos gêneros textuais e dos gêneros discursivos 

embasada, majoritariamente, nos estudos de Marcuschi (2008) e Bakhtin (2011). 
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1.2.1 Gêneros textuais e gêneros discursivos 

 

É inquestionável a quantidade de trabalhos voltados para os gêneros textuais e sua 

utilização no ensino no Brasil. Esses trabalhos são amparados por documentos norteadores 

educacionais, como os PCNs e a BNCC, que, em sua essência, apontam para o ensino de línguas 

aliado aos gêneros textuais. 

  Marcuschi (2008), em Produção textual, análise de gêneros e compreensão, descreve 

de forma detalhada os gêneros e os elementos que a ele estão relacionados, tais como tipos, 

eventos, suportes e serviços. Ele defende que a manifestação verbal ocorre sempre através de 

textos realizados em algum gênero e elenca diversos estudos recentes que têm os gêneros 

textuais como tema central, cuja leitura nos possibilita identificar as teorias preponderantes nos 

mais diversos países. O autor, no entanto, assevera que, apesar da valorização do referido tema, 

o estudo dos gêneros não é algo novo, iniciou há mais de vinte e cinco séculos, com Platão, que 

cunhou o termo gênero literário. Houve, no entanto, uma ressignificação do termo na 

atualidade, que passa a se vincular não apenas à literatura, mas à categoria distintiva de discurso 

falado ou escrito, podendo, assim, contemplar ou não textos literários.  

Em sua obra, Marcuschi (2008) também discute as diferenças entre os termos tipo 

textual, gênero textual e domínio discursivo. O tipo textual, segundo o autor, indica uma espécie 

de construção teórica que se qualifica pelo caráter linguístico da sua composição e se limita às 

categorias de narração, descrição, argumentação, injunção e exposição. O gênero textual, por 

sua vez, é um texto que se materializa nas situações comunicativas e apresenta padrões 

sociocomunicativos definidos por “composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 

concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas” 

(MARCUSCHI, 2008, p.155). Inúmeros são os gêneros textuais, pois inúmeras são as situações 

comunicativas nas quais participamos em nosso dia a dia. A título de exemplificação temos as 

aulas expositivas, resenhas, piadas, listas de compras etc. Quanto ao domínio discursivo, ele se 

refere às instâncias discursivas relacionadas ao uso da língua, tais como discurso médico, 

discurso jornalístico, discurso religioso etc. 

 O estudo dos gêneros textuais é uma área interdisciplinar fecunda. Com o intuito de 

sintetizar algumas das perspectivas teóricas embasadas no tratamento dos gêneros textuais, 

tanto no Brasil quanto no exterior, é que Marcuschi (2008, p. 152-153) elenca sete delas, a 

saber: a) perspectiva sócio-histórica e dialógica (Bakhtin), b) perspectiva comunicativa (Steger, 

Gülich, Bergmann, Berkenkotter), c) perspectiva sistêmico-funcional (Halliday), d) perspectiva 

sociorretórica de caráter etnográfico voltada para o ensino de segunda língua (Swales, Bhatia), 
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e) perspectiva interacionista e sociodiscursiva de caráter psicolinguístico e atenção didática 

voltada para a língua materna, f) perspectiva análise crítica (N. Fairclough, G. Kress), e g) 

perspectiva sociorretórica/sócio-histórica e cultural (G. Miller, Bazerman, Freedman). Cada 

uma dessas perspectivas adota um posicionamento diferenciado perante a linguagem, ao texto 

e ao contexto. 

 Adoto a perspectiva sócio-histórica e dialógica nesta tese por me alinhar às ideias de 

Bakhtin e seus colaboradores. De acordo com essa perspectiva, os campos da atividade humana 

estão associados ao uso da linguagem e o emprego da língua se dá em formas de enunciados 

concretos e únicos, sejam eles orais ou escritos, proferidos por falantes que integram um campo 

da atividade humana. Assim, apesar de cada enunciado particular ser individual, é preciso 

ressaltar que cada “campo da utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2011, p. 262). Para o 

autor em questão, tais gêneros são incontáveis, pois são infinitas as possibilidades da atividade 

humana. Nesse sentido, ao mencionar gêneros do discurso ou gêneros discursivos, Bakhtin não 

se limitava à fala unicamente, mas também englobava a comunicação escrita (BRAXLEY, 

2005). 

 Todo enunciado proferido por um falante é individual e, portanto, pode apresentar estilo 

individual, ou seja, refletir a individualidade daquele que fala ou escreve. No entanto, Bakhtin 

(2011) nos alerta para o fato de existirem gêneros que sejam menos propícios ao reflexo da 

individualidade na linguagem, como os documentos oficiais e de ordens militares, por exemplo, 

porque são gêneros do discurso que requerem certa padronização. Já os gêneros literários, 

segundo o autor, são mais propícios ao reflexo da individualidade, pois permitem uma maior 

liberdade enunciativa. Outro fato apresentado pelo autor é que a compreensão ativamente 

responsiva do que é ouvido pode-se dar de inúmeras maneiras e alguns gêneros, tais como os 

escritos, foram concebidos para uma compreensão ativamente responsiva de efeito retardado. 

Nesse sentido, diferentemente do diálogo face a face em que os indivíduos se encontram 

situados em um mesmo espaço físico ou temporal, possibilitando assim, uma resposta imediata 

ou quase imediata por parte do interlocutor, nos gêneros escritos, na maioria das vezes, o que o 

autor escreve só irá surtir efeito de compreensão quando o leitor entrar em contato com tal 

gênero. Por conseguinte, o que foi ativamente compreendido se revela nos discursos 

subsequentes ou ainda no comportamento do ouvinte (BAKHTIN, 2011). Os contos de Edgar 

Allan Poe, por exemplo, apesar de terem sido redigidos no século XIX, ainda interagem com 

os leitores do século XXI, que, responsivamente, os compreendem, mesmo que tardiamente, se 

considerarmos a época em que foram escritos.  
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 Nessa mesma perspectiva sócio-histórica e dialógica, Bakhtin considera que os gêneros 

discursivos podem ser classificados como primários (simples) ou secundários (complexos). 

Enquanto os primários surgem em condições de comunicação discursiva imediata, como os 

diálogos, situações de interação face a face, os secundários, tais como romances, dramas, 

gêneros publicísticos, “surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) – artístico, 

científico, sociopolítico etc.” (BAKHTIN, 2011, p. 263). Portanto, o ensino e aprendizagem 

dos gêneros secundários carece de desenvolvimento de estratégias didáticas, pois, enquanto 

usuário de uma língua, devo reconhecer essas estratégias, ou melhor, esses recursos, para deles 

fazer uso em minhas produções (NOGUEIRA, 2007).  

 Marcuschi (2008, p.206), ciente da multiplicidade de gêneros existentes, levanta o 

seguinte questionamento aos docentes: “será que existe algum gênero ideal para tratamento em 

sala de aula?” Certo da inexistência de uma resposta consensual para o seu questionamento, o 

autor pontua que parece haver textos mais propícios à leitura de todos os cidadãos, como uma 

notícia de jornal, enquanto outros são mais propícios à escrita, como um bilhete ou uma 

listagem, isso porque, em certos casos, somos confrontados apenas com um consumo receptivo, 

enquanto em outros temos que produzir determinados textos. O autor acrescenta ainda que, 

apesar de não acreditar na existência de gêneros textuais ideais para o ensino de língua, é 

provável que se possa identificar gêneros “com dificuldades progressivas, do nível menos 

formal ao mais formal, do mais privado ao mais público, e assim por diante” (MARCUSCHI, 

2008, p. 207), e menciono ainda as diferenças entre os textos referenciais e os textos 

representacionais. Os referenciais têm por objetivo principal informar o leitor sobre algo, tais 

como uma notícia, uma bula de remédio, um manual, e por isso, já trazem todas as informações 

prontas ao leitor, ao passo que os textos representacionais, tais como os literários, são textos 

mais complexos, uma vez que se caracterizam pela imprevisibilidade e requerem do leitor um 

maior engajamento durante o processo de leitura, que deve completar as lacunas ali presentes 

de acordo com suas experiências (ISER, 1978). Desse modo, cabe ao docente, pelo menos 

inicialmente, direcionar o leitor para esses pontos de imprevisibilidade e para as lacunas ali 

presentes, incentivando-os a participar efetivamente do processo de leitura e não apenas 

decodificar as letras ali presentes. 

 Azarri e Custódio (2013), por sua vez, discorrem sobre uma experiência de produção 

textual colaborativa a partir de fanfics, “gênero textual que engloba a escrita criativa, a 

metalinguagem e o pertencimento a uma base de fãs (fandom) em meios eletrônicos” e da 

escrita colaborativa de tragédias, em turmas do 7º e 8º ano do ensino fundamental, com o uso 
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da ferramenta Google Docs (AZZARI; CUSTÓDIO, 2013, p.74). Os dados revelaram que os 

textos e vídeos produzidos pelos alunos refletiram a multimodalidade, ou seja, o uso de 

diferentes linguagens, como a combinação de linguagem escrita e visual, por exemplo, e 

também indicaram manifestações culturais que permeiam o contexto social dos alunos. Para 

Silva (2016, p.38), a escola deve promover o trabalho com novos “gêneros textuais mediados 

pelas TICS, tais como blogs, fanfics, mashups e remixes”, pois eles aliam recursos visuais e 

sonoros ao uso da escrita. 

 Entendo que nossos alunos estão cada vez mais imersos no mundo digital e que cabe a 

nós, professores, oportunizar a eles um letramento digital. Estou ciente de que a produção 

colaborativa de fanfics pode se tornar um frutífero instrumento de ensino e aprendizagem na 

sala de aula. Neste estudo, no entanto, enfatizarei a escrita colaborativa de textos literários em 

ambientes presenciais porque minha prática didática tem revelado a necessidade de 

compreender melhor esse processo. Os dados aqui apresentados neste estudo poderão 

contribuir, também, como suporte para pensarmos sobre futuras propostas didáticas de escrita 

colaborativa de textos literários, incluindo o ambiente virtual. 

A partir do exposto, concluo que o emprego da língua ocorre através de enunciados e 

que os gêneros discursivos são inúmeros porque são infinitas as possibilidades de atividade 

humana. Percebo os textos literários como propícios ao reflexo da individualidade e concebidos 

para uma compreensão ativamente responsiva de efeito retardado. Defendo que ao abordar os 

gêneros literários na sala de aula, o docente deve se conscientizar de que há textos acessíveis a 

níveis diferentes de compreensão da língua, com extensões diversificadas e também com 

ilustrações que apoiam a compreensão textual. Nesse sentido, uma análise prévia do contexto é 

fundamental para que se possa encontrar os gêneros que sejam mais apropriados ao perfil e a 

realidade dos aprendizes/leitores. 

Passo agora à descrição dos gêneros literários que foram utilizados na geração dos dados 

desta pesquisa e os critérios que me nortearam quanto à escolha de cada texto. 

  

1.2.2 Os gêneros textuais literários 

 

Selecionei quatro gêneros literários distintos para serem trabalhados com uma turma do 

8º ano do ensino fundamental de uma escola pública na cidade de Goiânia, Goiás. Desse modo, 

passarei a uma breve definição acerca de cada gênero específico para, em seguida, apresentar 

estudos que evidenciam a possibilidade de se trabalhar com gêneros textuais literários na sala 

de aula de língua estrangeira, a saber: poemas, literatura infantojuvenil, fábulas e canções. 
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Embasei-me nos pressupostos teóricos de Rees, Pereira e Mello (2018) durante a etapa 

de planejamento para a utilização de textos literários no ensino de LI. Segundo os autores, além 

de definir o nível linguístico e selecionar um gênero para ser trabalhado, o docente ainda deve 

se questionar se o texto literário apresenta muitas palavras novas; quais os tempos verbais 

prevalecem nele; e quais os tipos de atividade (pré-leitura, pós-leitura, atividades para serem 

realizadas durante a leitura) podem ser desenvolvidas com os discentes para que possam se 

engajar discursivamente e emitir seu ponto de vista, de modo a revelar como a obra se assemelha 

ou se distingue da sua vivência. Rees, Pereira e Mello (2018) reconhecem que fatores como 

uma turma com nível linguístico heterogêneo e carga horária reduzida da disciplina podem 

dificultar ou até impossibilitar a leitura e discussão de obras literárias completas e extensas, tal 

como romance, no ensino de LI no contexto brasileiro. No entanto, isso não impede, segundo 

os autores, que o docente lance mão de trechos de obras literárias ou escolha gêneros mais 

curtos, tais como contos, poemas e fábulas para ler, discutir e refletir em sala de aula. Isso 

porque, como bem eles bem pontuam, a utilização de textos literários curtos, com linguagem 

de fácil compreensão por aprendizes de uma língua estrangeira e se possível, ilustrados, 

possibilita que eles sejam lidos e discutidos mesmo em turmas com nível linguístico básico. 

Desse modo, tomando os pressupostos de Rees, Pereira e Mello (2018) como 

norteadores foi que, em relação ao nível linguístico, tive o cuidado de selecionar textos de 

autores contemporâneos e cuja linguagem se assemelhasse à linguagem utilizada pelos 

participantes deste estudo. Ressalto que, dos quatro textos literários que selecionei para abordar 

com meus alunos, apenas um deles, a fábula, foi escrita na Antiguidade, mas a linguagem em 

que foi escrita, assim como a lição moral que apresenta, podem ser facilmente aplicadas ao 

contexto dos alunos. Quanto às temáticas, optei por textos que possibilitassem a discussão e 

reflexão de temas atuais. Por fim, considerei que os textos mais curtos se adequariam melhor 

ao tempo de sala de aula, pois poderiam ser lidos e produzidos durante as aulas. O gênero 

canção, especificamente, foi escolhido tendo em vista o fato de que, em 2016, Bob Dylan 

recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pela expressão poética em suas canções. Além disso, 

Chico Buarque recebeu no ano de 2019 o Prêmio Camões de Literatura, dada a contribuição do 

conjunto da sua obra para o enriquecimento literário e cultural da língua portuguesa, obra essa 

que contempla peças de teatro e romances, mas que tem nas composições musicais sua parcela 

mais marcante. Em vista disso, acredito ser primordial discutir e refletir com os alunos o fato 

de que uma canção também pode ser considerada um texto literário. 
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1.2.2.1 Poema  

 

Segundo o Dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 592), poema é “1. obra 

de poesia em verso; 2. composição poética em que há enredo e ação, epopeia; 3. aquele ou 

aquilo que tem poesia ou que merece ser cantado em um poema”. As três definições 

apresentadas apontam para as características formais do gênero literário. Devido à sua 

variabilidade em forma e conteúdo, o poema tende a ser abordado “mais como um tipo textual 

e sob a perspectiva de que um trabalho sistemático compromete o prazer estético que deve gerar 

no leitor” (OLIVEIRA, 2011, p.160). Acentuo que, ao tratar o poema apenas como tipo textual, 

limita-se sobremaneira as inúmeras oportunidades de compreensão e construção de sentidos 

que o texto possibilita ao leitor.  

 Como características do gênero poema, é possível citar: a) “a dispersão do conteúdo” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 166), uma vez que impera a legitimidade de tratar de todo e qualquer 

tema; b) é marcado pela presença de um sujeito lírico, portanto de um eu que se diferencia do 

autor, não tendo compromisso com a objetividade e que permite a expressão de subjetividade 

(MELLO, 1995); e, c) pode-se realizar em prosa, mas “predomina a sua forma em verso que é 

a sucessão de sílabas formadoras da unidade rítmica e melódica” (MELLO, 1995, p. 149). 

 Por privilegiar a linguagem simbólica, o poema exige certa “maturidade por parte dos 

leitores, uma sensibilidade para perceber imagens, metáforas, efeitos sonoros” (RAMALHO, 

2014, p.336). Essa maturidade não é atingida naturalmente e no que tange ao contexto da sala 

de aula de línguas estrangeiras, é necessário um preparo e cuidado por parte do docente a fim 

de demonstrar ao discente/leitor as potencialidades de um texto sedutor e que é capaz de 

provocar-lhe inúmeros sentimentos. Para tanto, mister se faz explorar todas as possibilidades 

de inventividade que, por sua vez, pressupõe a valorização e utilização de “elementos visuais 

como os desenhos, os jogos visuais, as representações plásticas variadas, as atividades rítmicas, 

os jogos com as palavras do poema” (AVERBUCK, 1986, p.76). Entendo que, ao aliar e 

valorizar as diferentes formas de expressão, como os desenhos, por exemplo, que podem ser 

solicitados para complementar, resumir ou ilustrar um texto escrito, o docente estará 

valorizando a criatividade dos seus alunos ao passo que poderá ainda descobrir talentos que 

ainda não foram revelados na turma. 

 Considerando o que foi dito, o poema “to hate is an easy lazy thing, presente na obra 

The Sun and her Flowers (KAUR, 2017b), de Rupi Kaur, poeta canadense nascida na Índia, foi 

selecionado a fim de discutir e refletir com os alunos sobre a importância de se respeitar o outro 

e as diferenças. O poema é curto e ilustrado, o que facilita a compreensão de aprendizes de 
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língua estrangeira. O meu intuito aqui não era o de focalizar em terminologias técnicas 

associadas ao gênero poema, mas antes favorecer a aproximação, a sensibilização, a leitura e a 

discussão do gênero. Tenho ciência de que mesmo não abordando diretamente esses aspectos, 

os aprendizes são capazes de identificá-los, uma vez que são extremamente sensíveis aos jogos 

verbais e às particularidades sonoras das palavras (AVERBUCK, 1986). 

 

1.2.2.2 Literatura infantojuvenil 

 

A literatura infantojuvenil passou a ser reconhecida como um gênero por volta do século 

XVII, época em que a sociedade percebe a importância de se tratar as crianças não como adultos 

em miniatura, mas como um público específico que carece de maior atenção, enfim, de uma 

educação que seja apropriada à sua faixa etária. E foi no século XX que o Brasil vivenciou um 

período de grande impulsionamento das produções literárias infantis, com a circulação, por 

parte das escolas, de obras que divulgavam tanto os projetos educacionais do governo quanto 

as ideologias dominantes (ARIÈS, 1981; CURIA, 2012). 

 O gênero literatura infantojuvenil tende a ser considerado como um gênero polêmico, 

pois as obras contemporâneas de literatura voltada para jovens e crianças trazem em si 

transgressões, hibridismos e rupturas do sistema literário como um todo (SEGABINAZI; 

SOUZA; OLIVEIRA, 2018). Tais mutações se configuram na materialidade, no suporte, na 

textualidade, na forma e no conteúdo, envolvendo ainda concepções de arte, educação, 

psicologia, sociologia, mercado editorial etc. Segabinazi, Souza e Oliveira (2018, p.50-51) 

revelam algumas características do gênero literatura infantil contemporâneo: 

a) o processo de reescrita da tradição oral (p.50), estabelecido por meio de recursos como 

paródia e intertextualidade, a fim de estabelecer um diálogo com os textos clássicos; 

b) a experimentação com a linguagem (p.50), dada por meio de jogos verbais, ritmo e 

sonoridade das palavras e também pela mistura de elementos próprios de diversos gêneros 

literários e pelo uso de recursos não-verbais; 

c) os diversos modos de narrar (p.51), que se aproximam, por sua vez, dos processos narrativos 

que a pós-modernidade têm revelado, em que os narradores não conseguem mais abarcar a 

totalidade de um enredo de forma onipresente e onisciente; 

d) a oralização do discurso (p.50), o que promove um distanciamento do padrão formal culto, 

ao mesmo tempo que se torna coesa com o universo de crianças marginalizadas e indígenas; 
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e) a valorização das ilustrações (p.50), que estão presentes em todas as páginas e de forma 

plural, contribuindo, assim, para uma interação cada vez mais elaborada e complexa do leitor 

com o texto. 

 Evidencio que todas essas características do gênero contemporâneo servem para 

corromper a ideia de estabilidade de gêneros fixos e também para beneficiar os leitores. Esse 

diálogo entre o verbal e o não-verbal e a variedade de gêneros textuais em uma mesma obra 

colocam em “confronto dialógico diferentes pontos de vista, diferentes vozes e diferentes 

linguagens, gerando no leitor diversos horizontes de expectativas e encaminhando-o para uma 

leitura mais autônoma” (SEGABIZANI; SOUZA; OLIVEIRA, 2018, p.58). 

 Katherena Vermette é uma escritora canadense métis, isto é, integrante de um dos três 

grupos nativos canadenses. Métis, que em francês significa mestiço, é utilizado para se referir 

aos descendentes gerados a partir do casamento de europeus com mulheres indígenas. O livro 

Kode’s Quest(ion): a story of respect (VERMETTE, 2014a) foi escolhido para ser trabalhado 

com os participantes de minha pesquisa porque possibilita a reflexão sobre a importância do 

respeito nos mais diversos níveis (autorrespeito, respeito ao outro e respeito à natureza) e por 

ser ilustrado, o que facilita a compreensão de aprendizes de língua estrangeira. É preciso 

ressaltar que Katherena Vermette explora em seus trabalhos algumas das questões mais 

relevantes que o Canadá enfrenta na atualidade: a busca por identidade e os efeitos contínuos 

do preconceito enfrentados pelos indígenas (LEWIS, 2018). 

 

1.2.2.3 Fábula 

 

Segundo o Dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1297), a fábula é uma 

“narração popular ou artística de fatos puramente imaginados; 1. curta narrativa, em prosa ou 

verso, que tem entre os personagens animais que agem como seres humanos, e que ilustra um 

preceito moral”. A definição revela as características do gênero, as quais variam de acordo com 

o contexto e o propósito para o qual são produzidos. Destaco aqui que, apesar de ser uma 

história com a personificação de animais, portanto, baseada em fatos imaginários, a fábula não 

ter por intuito enganar o leitor, mas fazer com que ele acredite na realidade dos acontecimentos 

(COELHO, 2000). Além disso, ela tem uma estreita ligação com a sabedoria popular e sua 

origem latina, derivada do verbo fabulare, isto é, conversar e/ou narrar, nos revela que o gênero 

tem sua origem na tradição oral. Fato é que a moral de algumas fábulas acabou se tornando 

provérbios e expressões idiomáticas em muitas línguas do Ocidente, como é o caso de “quem 

ama o feio bonito lhe parece”, proveniente da história da águia que devora os filhotes da coruja. 
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Acredita-se ainda que as expressões idiomáticas “pai coruja” ou “mãe coruja” tenham surgido 

dessa mesma fábula (BAGNO, 2006). 

 Para Lima e Rosa (2012, p.160), a fábula é  

 
uma fórmula específica de comunicar pensamentos críticos. Ela dirige-

se à inteligência, provoca discussões, desafia a crítica e fomenta a 

capacidade dos alunos de analisar e julgar. As fábulas fazem o aluno 

observar situações de conflito, que os levam a afastar-se delas sob 

determinadas circunstâncias e a oferecer situações estratégicas para 

resolvê-las; as fábulas desafiam a fazer exames críticos de 

comportamentos e, ao mesmo tempo, à autocrítica, ao rever os próprios 

modos e posturas. Essa reflexão dos próprios pensares possibilita ao 

aluno uma avaliação do agir, de sua própria pessoa e de seu modelo de 

comportamento em situações específicas, aquelas que fundamentam 

hipóteses para a capacidade de comunicar-se e inteirar-se socialmente. 

Significa a capacidade de avaliação de conflito no dia a dia do aluno, 

pois os problemas e os conflitos da fábula apresentam soluções 

estratégicas análogas aos diferentes aspectos da vida. 

 

 Além disso, é preciso mencionar que as fábulas tendem a ser narrativas curtas, muitas 

delas ilustradas e que fazem parte do nosso imaginário comum, o que favorece a compreensão 

dos aprendizes/leitores. Para Bagno (2006, p. 52), as fábulas podem ser um grande aliado do 

professor no processo de ensino e aprendizagem porque podem auxiliar “tanto para o trabalho 

pedagógico com a língua oral, a leitura e a língua escrita, quanto para um trabalho numa 

perspectiva sociológica e antropológica, já que oferecem esquemas de análise e/ou explicação 

para um sem número de comportamentos sociais e traços de personalidade”. 

Tendo em vista os pressupostos mencionados, escolhi a fábula The Lion and the Four 

Bulls, de Esopo, com o intuito de conduzir os alunos à discussão e reflexão sobre a relevância 

do trabalho em grupo. Como neste trabalho de doutoramento a aprendizagem colaborativa e as 

relações dialógicas desencadeadas a partir da leitura, compreensão e produção textual de textos 

literários são temas investigados e todas as atividades de compreensão e produção escrita foram 

desenvolvidas pelos discentes em grupos e em pares, foi de extrema valia proporcionar aos 

alunos um momento de reflexão sobre o referido tema. 

 

1.2.2.4 Canção 

 

A canção é uma rica fonte de expressão artística, histórica e literária. De acordo com o 

Dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR, 2001, p.592), canção é “[...] 2. cada uma das 

diversas modalidades de composição musical para ser cantada, de caráter erudito ou popular; 

2.1 composição escrita para musicar trecho literário, especialmente poemas, e destinada ao 

canto, com ou sem acompanhamento de instrumentos musicais”. Essas definições ilustram o 



46 
 
 

caráter multifacetado desse gênero, o fato de ele atingir diversos públicos e a sua estreita relação 

com a literatura. 

 As canções já são utilizadas na sala de aula de língua estrangeira há um bom tempo 

porque possibilitam o desenvolvimento das habilidades de compreensão oral, além de 

despertarem o interesse e motivação dos alunos para o aprendizado. Para Pereira (2007, p.123), 

a utilização da música na sala de língua estrangeira pode “variar desde a simples recreação à 

interpretação de sentidos ocultos e ideologias implícitas”. Assim, lançar mão desse recurso na 

sala de aula possibilita ao professor o estabelecimento de uma atmosfera positiva de 

aprendizagem e a prática de compreensão oral, gramática, léxico e pronúncia. 

 A estreita relação entre a canção e literatura ainda não é facilmente percebida por todos 

os docentes. Averbuck (1986), por exemplo, em um estudo realizado no fim da década de 1980, 

já alertava para a necessidade de se repensar o conceito literatura com o intuito de ampliá-lo. 

Para isso, ao abordar a “poesia” na sala de aula, o docente deveria validar as diversas formas 

de arte e comunicação. O autor reforça sua convicção sobre a necessidade de incluir as canções 

no escopo da literatura baseado nos processos poéticos de alta elaboração presentes em diversas 

letras de canções da música popular brasileira.   

A validação da canção como literatura se deu apenas recentemente. Em 2016, o tema 

ganhou notoriedade mundial quando o cantor e compositor estadunidense, Bob Dylan, ganhou 

o Prêmio Nobel de Literatura pela expressão poética em suas canções. No Brasil, o tema voltou 

a ser bastante discutido em 2019, quando Chico Buarque de Holanda recebeu o Prêmio Camões 

de Literatura. Desse modo, aproveitei o fato de o tema estar em voga para trabalhar com os 

alunos a canção Blowing in the Wind, de Bob Dylan, para que pudéssemos discutir sobre a 

possibilidade de uma canção ser considerada um texto literário e sobre a crítica política e social 

feita pelo artista.   

 Passo agora a algumas práticas pedagógicas ancoradas na utilização de textos literários 

em língua estrangeira. 

 

1.3 GÊNEROS TEXTUAIS LITERÁRIOS NA SALA DE AULA DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

 

A proposta dos documentos oficiais para o ensino de língua materna e estrangeira está 

fundamentada na abordagem de diferentes gêneros textuais. Carlos e Bordini (2012), cientes do 

desafio imposto aos docentes, investigaram a percepção dos professores em formação quanto à 

utilização dos gêneros textuais em sala de aula, mais especificamente, se tais docentes estão 
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sendo preparados para trabalhar com eles. A pesquisa foi desenvolvida em três turmas do 

terceiro ano de Letras, língua estrangeira, sendo uma de inglês, uma de espanhol e uma de 

francês, de uma Universidade Estadual do Paraná. Os dados revelaram que os gêneros eram 

utilizados somente “como pretexto para o ensino de gramática, tradução, variação e não como 

ferramentas capazes de mediar ações socialmente elaboradas pelos sujeitos no momento da 

interação” (CARLOS; BORDINI, 2012, p.1). Assim, as autoras acreditam na necessidade de se 

repensar o currículo dos cursos de Licenciatura em Letras, pois não estão sendo preparados 

professores que sejam capazes de atuar conforme preconizam os documentos norteadores. Elas 

apontam, ainda, para a urgência, no referido caso, onde a pesquisa foi realizada, de se oferecer 

aos docentes uma disciplina específica que alie gêneros textuais, ensino e formação de 

professores. 

Dedi Irwansyah (2017), no artigo “Utilizing Islamic Literature in EFL Classroom”, 

afirma que a educação superior na Indonésia é um espaço que procura aliar valores islâmicos a 

todas as disciplinas. Desse modo, ele aponta os textos literários como uma ferramenta singular 

para trabalhar com os alunos, aprendizes de inglês como língua estrangeira, não apenas aspectos 

linguísticos, mas também valores islâmicos universais.  Irwansyah (2017) apresenta dois planos 

de aulas elaborados a partir de dois gêneros distintos: um conto e uma canção. Para o autor, o 

conto “A linguist” poderia ser utilizado, dentre vários outros aspectos, para se discutir a 

importância de se dominar uma língua estrangeira. A canção islâmica, por sua vez, que seria 

apresentada em uma versão bilíngue, auxiliaria os alunos na apreciação da literatura étnica e 

local, e também seria uma alternativa para trabalhar algo familiar aos alunos e, posteriormente, 

passar para algo não familiar, portanto, mais complexo. 

Rees (2011), por sua vez, revela sua experiência em ministrar a disciplina Poesia 

Canadense aos alunos de graduação em Letras-Inglês da Universidade Federal de Goiás. A 

autora destaca os pontos positivos e os desafios encontrados por alunos brasileiros quando em 

contato com a leitura e interpretação de um poema de Margaret Avison, poeta modernista. 

Verificou-se com o estudo um crescimento em termos de compreensão textual por parte dos 

alunos que, apesar de no início terem demonstrado medo em lidar com o texto poético, 

conseguiram ao final ler poemas com tranquilidade. No entanto, a autora também percebeu que 

os participantes precisavam se atentar mais quanto à linguagem utilizada nos textos poéticos de 

modo a encontrar os pontos de desfamiliarização, pois “são nesses momentos de ruptura que a 

mensagem poética se distancia do senso comum” (REES, 2011, p.44). 

Lima e Batista (2019) compartilham uma sequência didática com duração de três aulas 

a partir do trabalho com o gênero poema na aula de LI. A proposta foi elaborada para a 
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utilização em uma escola pública de ensino, no entanto, os autores apontam a possibilidade de 

utilização em outros contextos, necessitando, para isso, que seja adaptada e complementada 

com mais textos do mesmo gênero. O intuito da sequência didática consistiu em expor o aluno 

ao gênero literário e promover, assim, a leitura, a reflexão crítica dos textos e a prática da 

criatividade por meio da escrita de poemas em LI. 

O gênero poema também foi tema de uma pesquisa desenvolvida com alunos do ensino 

fundamental de uma escola municipal no estado de Santa Catarina. Fontana (2015) desenvolveu 

um projeto que teve por intuito promover o conhecimento da língua através de compreensão de 

textos poéticos, evitando-se a tradução literal. Para ela, além de possibilitar o desenvolvimento 

da habilidade de leitura em língua estrangeira, a experiência com textos poéticos pode ser útil 

para o desenvolvimento da sensibilidade, do senso estético, da compreensão do outro e de si 

mesmo. 

Outra sequência didática também fundada em gêneros literários nos é revelada, só que 

baseada em fábulas (BORELLA; DENARDI, 2014). Os autores partem da premissa de que 

raramente os alunos têm a oportunidade de ler textos literários autênticos em LI. Por isso, eles 

organizaram uma oficina extraclasse para ser ofertada aos alunos dos 8º e 9º anos de uma escola 

pública no estado do Paraná. Duas fábulas de Esopo foram selecionadas: “The fox and the stork” 

e “The boy who cried Wolf” e, a partir delas, os alunos puderam refletir sobre as características 

do gênero fábula e, em seguida, dar início ao processo de escrita de fábulas, que foram 

posteriormente divulgadas em um blog. Assim, por meio da conscientização de que os colegas 

e outras pessoas pudessem ter acesso às suas produções, os alunos puderam repensar sobre a 

responsabilidade quanto à autoria do texto e tiveram a oportunidade de revisar seus textos por 

diversos momentos com o auxílio do professor. Os autores acreditam que atividades como essa 

contribuem para tornar o exercício da escrita na aula de língua estrangeira menos sombrio e 

obscuro. 

Tonelli (2005), por sua vez, expõe o seu trabalho com histórias infantis no ensino de LI 

para crianças de sete a nove anos de idade, aliando jogos de leitura. A autora assevera que as 

histórias infantis possibilitam o ensino de uma língua estrangeira de maneira rica. Tais histórias 

fazem parte do imaginário das crianças e elas tendem a transpor as barreiras linguísticas porque 

almejam compreender o que está sendo contado. Quanto aos jogos elaborados a partir das 

histórias trabalhadas em sala com os alunos, a autora destaca a necessidade de se atentar para 

as capacidades de linguagem a serem desenvolvidas nos discentes durante a etapa de 

planejamento e elaboração dos jogos. 



49 
 
 

Uma experiência pedagógica com contos de fadas em turmas de inglês para iniciantes 

nos é revelada. A proposta de Pereira e Duarte (2006) reside em não utilizar os textos literários 

como pretexto para a introdução de itens gramaticais, mas valer-se de textos orais e escritos, 

cuja história e estrutura formal já sejam conhecidas previamente pelos alunos, objetivando, 

assim, instaurar um momento prazeroso entre eles. Além de oportunizar o contato do aluno com 

textos autênticos e de potencializar sua criatividade, a fantasia presente nos contos de fada 

auxilia os pequenos leitores “a organizar suas percepções e a vivenciar e a resolver emoções 

que lhe parecem complexas e de difícil compreensão” (PEREIRA; DUARTE, 2006, p. 29). 

Por fim, cito o trabalho de Polidório (2012), em que o autor compartilha possibilidades 

de se abordar o gênero literário tragédia no ensino de línguas na escola. O autor sugere o 

trabalho com quatro obras shakespearianas: Hamlet, Macbeth, Otelo e Rei Lear; obras essas, 

cujos textos são atemporais, polissêmicos e voltados à natureza humana. Segundo ele, a leitura, 

discussão e encenação de tais textos podem oferecer aos alunos momentos de entretenimento e 

estabelecimento de um diálogo com sua realidade, o que contribuirá, de certo modo, para a sua 

formação enquanto indivíduo crítico. 

É possível perceber, portanto, que os textos literários podem ser utilizados nos mais 

diversos contextos e para fins distintos, tais como o trabalho com aspectos linguísticos; com 

valores; desenvolvimento da sensibilidade, do senso estético; a compreensão do outro e de si 

mesmo. Noto que, apesar de já haver diversos estudos que tratam sobre a utilização de gêneros 

literários no ensino de LI, como poemas, fábulas, contos de fadas e tragédias, este estudo de 

doutoramento se mostra relevante pois possibilita que os alunos passem da figura 

exclusivamente de leitores para atuar também como autores de textos literários. Os trabalhos 

de Lima e Batista (2019) e Borella e Denardi (2014) são os que mais se assemelham à minha 

proposta de promover espaços para que os alunos atuem tanto como leitores quanto como 

autores de seus próprios textos literários, no caso poemas e fábulas. Meu estudo, porém, se 

distingue das pesquisas mencionadas por ter, sobretudo, o intuito de investigar as práticas 

dialógicas e colaborativas durante esse processo de leitura e escrita. 

 Assim, foi partindo dos pressupostos teóricos já apresentados por esses autores e, com 

base no mais recente documento educacional, a BNCC (BRASIL, 2017), que as propostas 

pedagógicas elaboradas a partir de quatro gêneros literários distintos (poema, fábula, literatura 

infantojuvenil e canção) foram desenvolvidas em uma turma do 8º ano de uma escola pública 

da cidade de Goiânia, Goiás. Não almejo com a seleção prévia desses gêneros literários e desses 

textos, em específico, esgotar as inúmeras possibilidades do trabalho em sala de aula, mas 

contribuir com os docentes que estão buscando alternativas para repensar o currículo de suas 
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escolas e, consequentemente suas práticas pedagógicas, a fim de possibilitar a promoção da 

leitura, produção escrita e fruição estética do texto literário em língua estrangeira.  

 

1.4 GÊNEROS TEXTUAIS LITERÁRIOS NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA (LI): O 

QUE DIZ A BNCC? 

 

A BNCC é um referencial nacional obrigatório que, de acordo com o documento, tem 

por intuito definir o que os alunos têm direito de aprender e desenvolver na escola. Ela já era 

prevista na Constituição Federal (BRASIL, 1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996), no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) e foi desenvolvida 

por profissionais especialistas da área que levaram em consideração tanto as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013), quanto os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997).  

O documento é uma referência nacional para a elaboração de currículos e propostas 

pedagógicas de escolas públicas e privadas. Assim que a BNCC foi homologada, em dezembro 

de 2017, as escolas tiveram um prazo de dois anos para incorporá-la nos seus currículos. Na 

escola em que esta pesquisa foi desenvolvida foram organizadas Comissões de Reestruturação 

Curricular do Ensino Fundamental e Médio, e eu atuei como membro da Comissão do ensino 

fundamental. Inicialmente, realizamos encontros na escola com os professores e coordenação 

pedagógica para lermos e nos inteirarmos sobre o documento. Posteriormente, incluímos os 

alunos e pais na discussão, para tanto, realizamos ciclos de debate e convidamos professores de 

outras Instituições para que também pudessem nos auxiliar a pensar e avaliar as novas propostas 

pedagógicas. Por isso, passo agora a esboçar uma reflexão sobre a organização do documento, 

dando ênfase ao 8º ano do ensino fundamental, que é a turma investigada neste estudo. 

 A BNCC do ensino fundamental é organizada em cinco grandes áreas do conhecimento: 

Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso, e não 

mais em disciplinas. Cada área tem sua competência específica, que vai dizer aquilo que precisa 

ser trabalhado ao longo dos nove anos de ensino. Depois, tem-se os componentes curriculares 

de cada área; para a área de Linguagens, há: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte e 

Educação Física. Assim, cada componente curricular apresenta sua própria competência 

específica, a qual descreve o que deve ser trabalhado nesse componente e, por sua vez, está em 

diálogo com a competência geral. Percebo, assim, que a BNCC é estruturada a serviço do 

desenvolvimento de competências e os objetivos são apresentados no documento em forma de 

habilidades.  
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Para o 8º ano do ensino fundamental, que é o grupo investigado nesta tese, o documento 

aponta vinte habilidades, isto é, vinte objetivos a serem contemplados ao longo de um ano 

letivo. Destaco, ao longo deste tópico, as habilidades que, no meu entendimento, podem ser 

alcançadas em sala de aula de LI a partir do trabalho com textos literários. Quanto às 

competências que devem ser trabalhadas no ensino fundamental, elas se resumem a apenas seis 

e são assim descritas no documento: 

 

1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, 

refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para 

a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo 

do trabalho. 

2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias 

impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, 

de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e 

interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. 

3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua 

materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em 

uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. 

4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes 

países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer 

a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e 

multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. 

5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para 

pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de 

letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na 

língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no 

contato com diferentes manifestações artístico-culturais (BRASIL, 2017, p.244). 

  

 Essas competências apontam para a necessidade de se repensar sobre o lugar que o 

sujeito ocupa no mundo, qualificado no documento por ser multicultural e plurilíngue, daí a 

importância de se conscientizar sobre a existência e relevância do outro. Em um mundo 

globalizado, em que as fronteiras se tornam cada vez mais fluidas e a comunicação pode se dar 

de diferentes maneiras, a BNCC estabelece que devemos preparar nossos alunos para o uso das 

novas tecnologias e para saber utilizar a LI em diferentes mídias, favorecendo o contato deles 

com diferentes repertórios linguísticos-discursivos.  

Percebo os textos literários como um material frutífero para o desenvolvimento dessas 

competências apresentadas na BNCC, isso porque eles representam a linguagem em uso e 

possibilitam aos aprendizes uma reflexão sobre a língua-cultura materna e sobre a língua-

cultura-alvo. Além disso, o contato dos alunos com textos de autores das mais diversas 

nacionalidades e de grupos sociais distintos, como é o caso dos textos e autores que foram 

selecionados para este estudo, favorece a interculturalidade, o diálogo, o reconhecimento e 

validação das diferenças e, mais ainda, permite que países e/ou grupos que durante tanto tempo 
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foram invisibilizados pelas ideologias imperialistas, adentrem o espaço da sala de aula e 

contribuam para a construção do conhecimento.  

Quanto ao ensino de LI no ensino fundamental, que é o foco desta tese, o documento 

prioriza o ensino de LI enfatizando a sua função social e política, que passa a atingir o status de 

língua franca. Ensinar inglês como língua franca, por sua vez, requer um distanciamento do 

modelo de falante ideal e uma educação linguística calcada na interculturalidade, ou seja, é 

preciso oportunizar momentos de reflexão para o reconhecimento e respeito às diferenças “e 

para a compreensão de como elas são produzidas nas diversas práticas sociais de linguagem, o 

que favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e de analisar o mundo, o(s) 

outro(s) e a si mesmo” (BRASIL, 2017, p.242). 

  Ao analisarem a textualidade da reforma do ensino médio, Pfeiffer e Grigoletto (2018) 

focalizam a lei e as relações intertextuais e interdiscursivas, observando, sobretudo, a proposta 

da BNCC no que se refere ao ensino de línguas. As autoras têm por intuito apresentar as 

equivocidades e contradições de uma política educacional de Estado que estabelece lugares e 

sentidos para o ensino dentro de uma formação ideológica neoliberal, na evidência da 

necessidade da formação significada enquanto capacitação para o trabalho. Na análise do artigo, 

as autoras ressaltam que a BNCC agora institui o inglês como obrigatório desde o 6º ano do 

ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, sendo que as escolas poderão ofertar outras 

línguas estrangeiras, preferencialmente o espanhol, caso desejarem. Assim, as disposições 

sobre o ensino de línguas estrangeiras na BNCC evidenciam que as “escolhas” da comunidade 

escolar são cada vez mais reduzidas e extingue-se a obrigatoriedade de oferta de uma segunda 

língua estrangeira. A valorização da LI no documento é justificada pelo fato de vivermos em 

um mundo globalizado e plural, com fronteiras difusas e contraditórias. Tal relação, por sua 

vez, exclui a possibilidade de outra língua estrangeira poder propiciar o engajamento dos alunos 

em um mundo plural. 

 De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), o professor de LI deve priorizar o trabalho 

com gêneros verbais e híbridos6. No que se refere ao processo de leitura em LI, é postulado que 

se deve compreender possibilidades variadas de contextos de uso das linguagens para a pesquisa 

e a ampliação de conhecimento de temáticas significativas para os aprendizes, “com trabalhos 

de natureza interdisciplinar ou fruição estética de gêneros como poemas, peças de teatro etc.” 

(BRASIL, 2017, p.244). Constato, assim, que a proposta da BNCC para o ensino de LI está 

                                                           
6 Os gêneros híbridos se caracterizam pela mistura do discurso verbal com diversas linguagens, como imagens 

fixas, em movimento ou sonoras, que se combinam em um mesmo texto (SANTAELLA, 2014). 
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pautada na valorização e no trabalho com gêneros diversos e, ao fazê-lo, busca-se, também, a 

fruição dos gêneros literários. 

 Quanto à metodologia adotada para o desenvolvimento da leitura, a BNCC dá 

continuidade ao que já foi mencionado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997) apontando para a relevância de se apresentar situações organizadas em pré-leitura, leitura 

e pós-leitura, potencializando as aprendizagens de modo significativo e contextualizado, para 

que haja “um (re)dimensionamento das práticas e competências leitoras já existentes, 

especialmente em língua materna” (BRASIL, 2017, p.244). Dentre as habilidades a serem 

trabalhadas no 8º ano do ensino fundamental, destaco duas delas que podem ser contempladas 

a partir da leitura de gêneros literários: 

 

(EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no 

texto para construção de sentidos. 

(EF08LI06) Apreciar textos narrativos em língua inglesa (contos, romances, entre 

outros, em versão original ou simplificada), como forma de valorizar o patrimônio 

cultural produzido em língua inglesa. (BRASIL, 2017, p. 257). 

  

 A habilidade 5 não evidencia de modo explícito o trabalho com textos literários, no 

entanto, sustento que tais textos são fundamentais para trabalhar com os alunos o processo de 

inferência de informação e construção de sentidos, pois, como postula Iser (1978), os textos 

literários não trazem todas as informações prontas para os alunos, por isso, requer deles uma 

posição ativa durante o processo de leitura bem como o preenchimento de lacunas presentes ali 

de acordo com as suas experiências e circunstâncias históricas.  

 Verifico na habilidade 6 que os textos narrativos são apontados para serem apreciados 

como forma de valorização do patrimônio cultural produzido em LI. Ressalto ainda a 

possibilidade de se enfatizar nessa habilidade, apesar de não estar evidenciado na BNCC, o 

caráter intercultural que tais obras apresentam, pois elas refletem uma comunidade discursiva 

diferente da comunidade discursiva dos alunos brasileiros e, por isso, permite a eles refletir 

sobre as diferenças e semelhanças em relação a esse outro (SILVA, 2014). 

 No que concerne à produção textual em LI, a BNCC considera sua natureza processual 

e colaborativa, além de reconhecê-la como sendo uma prática social, sendo assim, defendo a 

necessidade de oportunizar momentos para que os alunos possam atuar com protagonismo. O 

processo de escrita pode envolver movimentos coletivos e/ou individuais “de planejamento-

produção-revisão, nos quais são tomadas e avaliadas as decisões sobre as maneiras de 

comunicar o que se deseja, tendo em mente aspectos como o objetivo do texto, o suporte que 
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lhe permitirá circulação social e seus possíveis leitores” (BRASIL, 2017, p. 244). A proposta 

visa a uma escrita autoral, que se inicia com textos com poucos recursos verbais, como tirinhas, 

mensagens, e se desenvolve para textos mais elaborados como autobiografias, relatos de opinião 

etc., pois acredita-se que tais vivências “contribuem para o desenvolvimento de uma escrita 

autêntica, criativa e autônoma” (BRASIL, 2017, p.245). 

 Três habilidades contempladas na BNCC do 8º ano estão diretamente relacionadas ao 

processo de escrita: 

 
(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e a de colegas, com base no contexto 

de comunicação (finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, 

organização textual, legibilidade, estrutura de frases) (BRASIL, 2017, p.255). 

(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, 

para aprimoramento, edição e publicação final (BRASIL, 2017, p.255). 

(EF08LI18) Construir repertório cultural por meio do contato com manifestações 

artístico-culturais vinculadas à língua inglesa (artes plásticas e visuais, literatura, 

música, cinema, dança, festividades, entre outros), valorizando a diversidade entre 

culturas (BRASIL, 2017, p.257). 

 

 Verifico que, enquanto a habilidade 9 se relaciona à prática de escrita colaborativa, a 

habilidade 10 aponta para a escrita como prática social e processual e que, portanto, requer um 

planejamento-produção-revisão para que possa ser publicada.  A última habilidade, a de número 

18, apresenta a dimensão intercultural da escrita que, por sua vez, tem como premissa a 

valorização da diversidade entre as culturas. 

 Destaco, ainda, que a forma de organização da BNCC do ensino fundamental se 

distingue da forma de organização da BNCC do ensino médio pelo fato de haver no ensino 

fundamental um subtópico para tratar as especificidades da LI (as unidades temáticas, os objetos 

de conhecimento e habilidades a serem trabalhadas em cada série), enquanto que, no ensino 

médio, as informações concernentes ao ensino de LI encontram-se no subtópico “Área de 

linguagens e suas tecnologias”, que contemplam, respectivamente, os componentes de Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. Nesse sentido, encontrei, dentre as vinte e 

oito habilidades descritas nesse tópico, apenas uma que faz menção exclusivamente ao ensino 

de LI: 

 

(EM13LGG403) Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando 

em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no 

mundo contemporâneo (BRASIL, 2017, p.494). 
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 Constato, portanto, que a única habilidade direcionada ao ensino de LI no ensino médio 

é muito ampla e diversificada em seus sentidos e não direciona para as singularidades a serem 

trabalhadas no processo ensino-aprendizagem dessa língua estrangeira no contexto brasileiro, 

contexto esse que se difere sobremaneira do ensino de língua materna, dadas as oportunidades 

e contextos naturais de uso da língua. Quanto à apreciação de obras literárias no ensino médio, 

encontrei: 

(EM13LGG602) Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar, de modo a aguçar 

continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade (BRASIL, 2017, p.496). 

 

 Noto aqui que o documento aponta para a valorização da diversidade artística e cultural 

como forma de aguçar a sensibilidade, a imaginação e a criatividade, mas não encontro 

destacado o texto literário e o seu papel de expressão de uma comunidade linguística. 

Interessante ainda perceber que posteriormente é apresentado um subtópico único para tratar 

das especificidades da Língua Portuguesa, destacando as habilidades e competências a serem 

desenvolvidas nos três anos do Ensino Médio sem, no entanto, abordar os componentes de Arte, 

Educação Física e Língua Inglesa, o que demonstra uma supervalorização do componente 

Língua Portuguesa em relação aos demais. 

 Pontuo ainda que, apesar de a BNCC (BRASIL, 2017) ter sido oficializada recentemente 

e, portanto, validado a utilização de textos literários na sala de aula de LI, diversas pesquisas 

desenvolvidas no país já apontavam para a viabilidade de utilizá-los tanto na educação básica 

(TONELLI, 2005; PEREIRA; DUARTE, 2006; BORELLA; DENARDI, 2014) quanto na 

educação superior (REES, 2003; MELO JÚNIOR, 2015; LAGO, 2016).  

 Passo agora a uma reflexão a respeito do processo de ensino e aprendizagem de LI sob 

o viés da perspectiva bakhtiniana. 

 

1.5 PRESSUPOSTOS BAKHTINIANOS NO CONTEXTO DA SALA DE AULA DE 

INGLÊS 

 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin foi um filósofo e pensador russo, nascido no fim do 

século XIX, na cidade de Oriol, localizada ao sul de Moscou, tendo falecido, após oito décadas 

de vida, na cidade de Moscou. Apesar de Bakhtin não ter sido pedagogo nem ter tido intenções 

explícitas de produzir uma teoria pedagógica, sua teoria é fundamentada na interação e no 

diálogo, o que pode ser facilmente transposto para a educação e para o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas (FREITAS, 1994). Bezerra ainda complementa ao dizer que “como 
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tudo em Bakhtin é dialógico, seu pensamento é um permanente diálogo com a história, a 

filosofia, a antropologia e uma vasta gama de outras ciências humanas” (2017, p.88).  

Tanto Bakhtin quanto Vygotsky, que será abordado no próximo tópico, compartilharam 

anos revolucionários na Rússia no início do século XX. Esse período foi marcado por uma série 

de eventos políticos e a Revolução Russa simboliza o maior deles. O país se encontrava atrasado 

economicamente, uma grande parte da população camponesa era acometida pela fome e o país 

sofreu uma perda de soldados muito grande na Primeira Guerra Mundial, fatos esses que 

contribuíram para acirrar ainda mais as tensões entre o governo e a população. Assim, após a 

queda do czar em 1917, o país teve um período de Governo Provisório. Posteriormente, Lenin, 

revolucionário comunista, funda o 1º Estado Socialista, sendo que, em 1929, Stalin passa a 

governar a União Soviética por cerca de 30 anos e começa a silenciar todo pensamento que se 

diferisse do seu (HOBSBAWN, 1995). Vitanova (2005) postula que, como a Rússia comunista 

impedia a livre expressão de ideias, Bakhtin não pôde argumentar abertamente sobre uma teoria 

social do indivíduo, desse modo, ele “voltou-se para o romance e a análise de relações 

complexas entre autores e heróis, entre os próprios enunciados como uma metáfora da 

existência humana” (VITANOVA, 2005, p.149). 

Quanto à Linguística, predominava-se nessa época, na Rússia, a linguística histórico-

comparativa, “dedicada ao estudo das leis fonéticas etc, e em que o texto escrito, principalmente 

o literário, era visto como ‘documento’ de uma época ou um país, o que precede a própria 

concepção formalista mais tarde criticada pelo Círculo” (SOBRAL, 2009b, p.21). Sobral 

postula ainda que “a contraposição de um governo que se dizia não-autoritário à monarquia 

então derrubada criou um clima propício à ênfase na ação do sujeito falante entre outros sujeitos 

falantes no âmbito da sociedade e da história” (2009b, p.22). Isso sugere que o sujeito se 

expressa por meio de enunciados, sempre ideologicamente carregados e cujos sentidos são 

determinados pelo contexto, pela história e pela interação entre eles. Essa concepção influencia 

diretamente na compreensão de textos escritos e não mais os trata como “documentos” de uma 

época, mas, sim, como enunciados concretos proferidos por sujeitos culturais e sócio-históricos. 

Bakhtin (2011) tece, pois, uma crítica à linguística do século XIX, iniciando por 

Wilhelm Humbolt, linguista prussiano que enfatizava a formação do pensamento independente 

da comunicação e conferia à função comunicativa de linguagem um plano secundário. Os 

partidários do linguista alemão Vossler, por sua vez, colocavam a função expressiva da 

linguagem em primeiro plano, reduzindo a língua à “necessidade do homem de auto expressar-

se, de objetivar-se” (BAKHTIN, 2011, p.270). Desse modo, tanto Humbolt quanto Vossler 

consideram o sujeito como sendo autossuficiente em relação à língua e às práticas sociais, 



57 
 
 

diferentemente de Vygotsky e Bakhtin, os quais defendem o sociointeracionismo para a 

formação dos sujeitos. Nesse sentido, Freitas (2005, p.312) considera que a crítica tecida por 

Bakhtin à linguística de seu tempo reside primordialmente em “mostrar a relação da linguagem 

com a realidade, enraizando-a na existência histórica dos homens. A compreensão verbal para 

ele não pode ser compreendida fora de sua ligação com a vida concreta” e, acrescento aqui, nem 

fora do outro. 

A associação que era estabelecida entre as imagens do falante ativo e do ouvinte 

passivo/entendedor carrega em si uma imagem deturpada do complexo processo de 

comunicação, pois, de acordo com os pressupostos bakhtinianos, o ouvinte atua ativamente 

desde o momento que escuta o falante proferir suas primeiras palavras, pois inicia-se aí uma 

posição ativa responsiva desse ouvinte que passa a concordar ou discordar, completar e até 

tomar como suas as palavras desse falante. Esse falante é também um respondente em certo 

grau, pois ele não é o primeiro falante do universo, ele sempre faz uso ou se embasa em outros 

enunciados que já foram proferidos. Como bem nos lembra o autor: “cada enunciado é um elo 

na corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2011, p.272). 

Nesse sentido, a entoação avaliativa, ou seja, o fato de que o sujeito sempre diz algo a 

partir de uma posição social, e a responsividade ativa, que se trata da resposta presumida pelo 

interlocutor, se constituem como atitudes essenciais e estão presentes em todo ato e em toda 

enunciação (SOBRAL, 2009a). Tal proposta dialógica implica encarar a diferença e reconhecer 

que, “ainda antes de o sujeito enunciar, seus enunciados já venham alterados pelo(s) outro(s) a 

quem são endereçados” (PIRES; SOBRAL, 2013, p.206), e que é “a palavra do outro que nos 

traz o mundo exterior” (PIRES; SOBRAL, 2013, p.215).  

Assim, vemos o papel relevante do outro na formação do indivíduo, pois como mesmo 

afirma Bakhtin (2017, p.29-30), “tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega 

do mundo exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe etc.), com sua 

entonação, em sua tonalidade valorativa-emocional”. Esse sujeito, portanto, é um ser 

historicamente e culturalmente situado e que necessita sempre do excedente de visão de seu 

interlocutor para atingir a sua completude.  

Em Para um Filosofia do Ato Responsável, Bakhtin (2017) nos revela as características 

inerentes a esse sujeito, tais como ser pensante, responsável pelos seus atos e que se desenvolve 

em seu existir e agir. Desse modo, esse sujeito é responsável e responsivo a partir do lugar 

singular que ocupa, o que lhe confere, simultaneamente, um tom emotivo-volitivo 

(axiológico/valorativo) e um não-álibi (participação única do sujeito neste mundo). O sujeito 

agentivo bakhtiniano é responsável pelo que faz, e é ele que, “em suas relações históricas e 
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sociais com outros sujeitos igualmente responsáveis, constitui a própria sociedade sem a qual 

ele mesmo não existe” (SOBRAL, 2009a, p.54).  

Para o Círculo de Bakhtin, o individual e o social não se opõem, mas se complementam, 

porque da mesma forma que é inconcebível me imaginar sem o outro, o outro também não 

existe sem mim. Destaco ainda que “se os sujeitos mudam na sociedade, eles também mudam 

a sociedade” (PIRES; SOBRAL, 2013, p.209). Todas essas relações se estabelecem por meio 

do diálogo, que nada tem de harmônico, mas se assemelha a uma arena, onde se estabelecem 

diversas lutas entre as vozes sociais, uma típica guerra de discursos, controladas tanto pelas 

forças centrípetas, que buscam uma padronização, quanto pelas centrífugas, que procuram 

desestabilizar os discursos (FARACO, 2009). 

Em O problema do texto, Bakhtin (1997) caracteriza as relações dialógicas, como já 

mencionei anteriormente, como relações de sentidos que se estabelecem entre enunciados, pois 

“mesmo enunciados separados um do outro no tempo e no espaço e que nada sabem um do 

outro, se confrontados no plano do sentido, revelarão relações dialógicas (p.124)”. Lidar com 

o dialogismo pressupõe descartar qualquer possibilidade de limitação de sentidos, já que eles 

“a partir da abordagem dialógica, projetam-se como efeitos, sendo assim, irredutíveis a uma só 

possibilidade, apesar de em determinados contextos enunciativos haver sentidos 

predominantes” (DI FANTI, 2003, p.98). Ao reconhecer o dialogismo no processo de 

compreensão de textos literários valido, portanto, a pluralidade de sentidos que emergem desse 

processo dinâmico, ativo, criativo, criador e diretamente influenciado pelo contexto sócio-

histórico do qual meus alunos fazem parte. 

Bakhtin/Volochínov (2009) defende a compreensão como uma forma de diálogo, pois 

ela completa o texto devido ao seu caráter criativo e criador. Sendo assim, toda interpretação é 

“o correlacionamento de dado texto com outros textos” e é “sempre histórica e personalizada” 

(BAKHTIN, 2017, p.68).  O tom emotivo-volitivo conferido ao sujeito permite inferir que não 

há interpretação sem avaliação, pois o leitor, ao entrar em contato com determinada obra, a 

enfoca com “sua visão de mundo já formada, de seu ponto de vista, de suas posições” 

(BAKHTIN, 2017, p.35). Assim é que, no contexto de ensino e aprendizagem, o professor 

jamais deve impor um único sentido a determinada obra literária, pois não deve “haver o 

primeiro nem o último sentido, ele está sempre situado entre os sentidos, é um elo na cadeia 

dos sentidos” (BAKHTIN, 2017, p. 42). 

Alinho minha perspectiva com a de Fernandes (2007, p.1) quando diz que o texto escrito 

não é nem unidade fechada tampouco um produto acabado, “mas um trabalho linguístico e 

discursivo, processado por um enunciador num jogo que envolve escolhas, negociações de 
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sentido e re-elaborações”. Portanto, todo autor, ao redigir um texto, acaba revelando suas 

marcas discursivas inscritas na materialidade textual para que possam ser interpretadas pelo 

leitor. A autora analisou o processo de escrita e reescrita de textos escolares de alunos do 3º ano 

do ensino médio e pôde constatar que quando o aluno assume a função-autor-leitor de seus 

textos, ou seja, quando ele se dedica a revisar o seu texto, revendo também a autoria realizada, 

ele é capaz de reinterpretar seus dizeres e efetivar novas escolhas significativas. 

A proposta educacional de Kramer (2013), intitulada educação como resposta 

responsável, implica em colocar o outro como prioridade, em garantir a projeção e a escuta de 

sua voz, isto é, em assegurar o conhecimento do mundo, ou ainda, como afirma Szundy (2014), 

de uma educação responsivo-responsável, em que o intuito não seja o de fornecer aos alunos 

respostas para todos os seus questionamentos, mas, ao contrário, promover espaços para que o 

embate e a desestabilização se façam presentes, incitando assim, que eles reflitam e se 

posicionem sobre temas distintos. Desse modo, percebo que a educação centrada na figura do 

professor e tendo-o como o único detentor do conhecimento já foi superada. A sala de aula 

contemporânea se transforma em um espaço muito mais produtivo e enriquecedor quando todos 

estão agindo de forma dialógica. 

Como mencionei anteriormente, tanto o embate quanto a desestabilização devem fazer 

parte da realidade escolar e um bom espaço para se promover tais práticas é a partir do diálogo 

e do contato com textos literários. Para isso, Bakhtin (2017, p.53) ensina que, para investigar a 

forma de autoria dos alunos, é preciso atentar para o gênero do enunciado, que por sua vez é 

determinado “pelo objeto, pelo fim e pela situação do enunciado. (...) Quem fala e a quem se 

fala. Tudo isso determina o gênero, o tom e o estilo do enunciado. (...) é isso o que determina a 

forma da autoria. A mesma pessoa real pode manifestar-se em diversas formas autorais”. A 

pessoa real, nos termos bakhtinianos, se refere aqui ao autor-pessoa, que se difere do escritor 

ou o artista, nomeado por ele como autor-criador, “isto é, a função estético-formal engendradora 

da obra” (FARACO, 2016, p. 37), aquele “que dá forma ao conteúdo” (FARACO, 2016, p.39). 

Para Bakhtin, o escritor é aquela pessoa que é, ao mesmo tempo, “capaz de trabalhar numa 

linguagem enquanto permanece fora dessa linguagem” (FARACO, 2016, p.40). Para fins de 

esclarecimento dos conceitos, diferenciar o autor-pessoa do autor-criador implica reconhecer 

que o autor-criador tem uma liberdade criativa, portanto, não é porque ele escreve um romance 

embasado na infidelidade, por exemplo, que se pode afirmar que o autor-pessoa é infiel. 

A dialogia permeia todo o pensamento bakhtiniano e, neste trabalho, investigo as 

relações dialógicas estabelecidas entre os alunos de uma turma de 8º ano do ensino fundamental 

e entre eles e os sujeitos dos diversos textos trabalhados. Os alunos participantes são sujeitos 
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em formação, seres pensantes, responsáveis pelos seus atos e que, neste trabalho, não apenas 

leram, mas discutiram, comentaram e produziram seus próprios textos literários. Assim, diante 

do papel ativo desses sujeitos no processo de ensino e aprendizagem, é que não posso deixar de 

mencionar uma característica inerente a esse grupo: a sua agência. 

 

1.5.1 Conceituando agência discente 

 

O termo agência vem sendo definido de distintas formas, de acordo com os diversos 

campos de estudos, como Educação, Sociologia, Antropologia, Linguística Aplicada etc. 

(SILVESTRE, 2017). Para Ahearn (2001, p.130), os estudiosos que buscam lançar mão do 

termo agência devem utilizá-lo com cuidado e, para isso, é crucial que eles considerem questões 

de “personalidade, vontade e intencionalidade que podem inconscientemente ser incorporados 

em sua análise”.   

Ciente das inúmeras definições do termo agência e ciente também da inexistência de 

uma que seja capaz de satisfazer todos os campos de estudo, Ahearn (2001) a define como a 

“capacidade socioculturalmente mediada de agir”, sendo válido ressaltar que “toda ação é 

socioculturalmente mediada tanto na sua produção quanto na sua interpretação” (AHEARN, 

2001, p.112).  Tal conceito não permite inferir que para um indivíduo ser considerado agente, 

ele tem de necessariamente agir, provocar uma ação, pois como bem pontua a autora, o simples 

fato de “escolher não agir, é também uma realização da agência” (AHEARN, 2010, p.41). 

Sob esse viés, a língua pode ser expressa tanto na forma escrita quanto na forma oral. 

Os estudos acerca das práticas de letramento, por exemplo, têm trazido contribuições 

significativas para a compreensão de língua e de agência, isso porque,  

 

(...) é impossível adquirir as práticas de letramento de forma neutra. A maioria dos 

antropologistas concorda com Baynham (1995, p.71) que é importante compreender 

o letramento como uma forma de prática social (ou agência) e investigar o modo como 

ela interage com ideologias e instituições que moldam e definem as possibilidades e 

trajetória de vidas dos indivíduos (AHEARN, 2001, p.128). 

 

Essa citação sinaliza que os indivíduos se comunicam sempre em relação a um 

interlocutor, assim, língua, cultura e agência se materializam nos diálogos, nas relações, nas 

interações entre as pessoas e não de forma individualizada, pois assim como os significados são 

sócioculturalmente construídos, a agência também é (MILLER, 2012; AHEARN, 2001; 

BAKHTIN, 2017). Em outros termos, ao reconhecermos a língua como prática social, imbuída 
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nas identidades dos sujeitos, perceberemos que ela não apenas transmite a agência, mas é 

essencialmente agentiva (FIGUEREDO, 2020). 

Ao tratar a agência sob a perspectiva de aprendizagem de uma segunda língua, Miller 

(2012) assevera ser possível identificá-la nos alunos quando eles agem para atingir seus 

objetivos de aprendizagem. Ainda segundo a autora, aprendizes agentivos “possuem o 

‘privilégio único’ de moldar a língua de acordo com suas necessidades (Kramsch; Sullivan, 

1996, p.210) e a reconstituir as línguas que eles estão aprendendo, muitas vezes alterando-as, 

de acordo com cada situação de uso” (MILLER, 2012, p.463-464). 

Silvestre (2017), por sua vez, investiga a colaboração crítica na formação de professores 

de línguas a partir de uma experiência com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência e aborda a relevância da agência docente para esse processo.  Ela também comunga 

da definição de agência apresentada pela linguista e antropóloga Ahearn (2010) e vai além ao 

propor a possibilidade de se pensar a agência docente sob a ótica de(s)colonial na formação de 

professores. Desse modo, mister se faz, segundo ela, questionar as inúmeras condições impostas 

a esses docentes a fim de investigar quais delas são capazes de possibilitar ou interferir no 

processo de construção ou atuação de sua agência. 

 Schoon (2018) também busca conceituar e aplicar o termo no campo educacional, por 

isso, apresenta o termo agência do aprendiz. Para ela, o processo de aprendizagem requer do 

aluno iniciativa e proatividade, assim, deve-se reconhecer que tal processo não ocorre em um 

vácuo social, mas através das experiências de vida desse aprendiz. Desse modo, a agência do 

aprendiz envolve “a habilidade de agir intencionalmente, de fazer as coisas acontecerem, de ser 

um produto, mas ao mesmo tempo um produtor desse mundo social” e também requer 

“iniciativa, reconhecimento das suas próprias capacidades, estabelecimento de objetivos, 

autorregulação e perseverança para atingir esses objetivos” (SCHOON, 2018, p.3).  A autora 

assevera ainda que agência jamais deve ser confundida com uma característica individual, uma 

vez que ela se manifesta através das interações da pessoa com o contexto sociocultural do qual 

ela faz parte.  

 Ainda no que se refere à agência do aprendiz, ou ainda, agência discente, Manyukhina 

e Wyse (2019) apontam que a capacitação de aprendizes a se apossarem do seu aprendizado 

requer que lhes sejam oferecidas oportunidades reais para que exerçam sua agência em relação 

a vários aspectos do processo de aprendizagem. Isso requer de nós, docentes, uma postura 

menos centralizadora e uma sensibilidade para perceber as necessidades e anseios dos nossos 

aprendizes, o que facilitará a superação de algumas barreiras que os impedem de se desenvolver 

e, assim, poderá revelar suas potencialidades. Algo que também carece de reflexão por parte 
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não apenas dos docentes, mas de toda a comunidade escolar, são os currículos escolares. Eles 

são em sua grande maioria tão rígidos que “sem espaço para criatividade, inovação e mudança, 

dificilmente poderão desenvolver nos alunos percepções positivas de sua capacidade de 

influenciar a direção de seu aprendizado e, portanto, provavelmente os impedirá de se tornarem 

alunos ativos e criativos” (MANYUKHINA; WYSE, 2019, p.228). 

 Neste estudo, reconheço os discentes como agentivos, assim, busco proporcionar 

oportunidades para que eles possam dar luz à sua criatividade e, ao mesmo tempo, busco 

aperfeiçoar minhas práticas de ensino e aprendizagem ora vigentes. Almejo, assim, que os 

discentes do 8º ano de uma escola pública da cidade de Goiânia possam sair da figura exclusiva 

de leitores e passem a ser também autores dos seus próprios textos literários. Como atestado 

por Manyukhina e Wyse (2019), currículos mais flexíveis possibilitam, dentre diversos fatores, 

sentimentos positivos quanto ao processo de ensino e aprendizagem, além de aguçar o senso 

ativo e crítico dos alunos. O senso ativo pôde ser verificado neste estudo em diversos momentos 

de compreensão textual, no qual os alunos se colocavam prontamente dispostos a dialogar sobre 

os temas e textos propostos. Já a criatividade esteve em evidência em diversas das suas 

produções escritas, quer seja pelo enredo de suas histórias quer seja pelas ilustrações realizadas. 

Evidencio agora alguns estudos sob o viés da perspectiva bakhtiniana no ensino de 

língua estrangeira no Brasil. 

 

1.5.2 Estudos que revelam Bakhtin no processo ensino-aprendizagem de inglês no Brasil 

 

As ideias bakhtinianas adentraram significativamente no contexto brasileiro após a 

segunda metade da década de 1970. Desde então, inúmeros trabalhos têm sido desenvolvidos 

na sala de aula de língua estrangeira ancorados nessa perspectiva. Zacchi (2003), em sua 

dissertação de mestrado, investigou os dilemas do professor de LI diante da posição de 

hegemonia desse idioma no mundo atual. O autor analisou diversos discursos e, embasado nas 

teorias de Bakhtin e Gramsci, pôde inferir que esses discursos se classificam em hegemônicos 

ou contra-hegemônicos. Ao entrevistar professores da rede municipal de Belo Horizonte, 

concluiu que os profissionais são influenciados por esses discursos e que na tentativa de 

orquestrar vozes alheias, eles nem sempre são bem-sucedidos no que se refere à autoria de um 

discurso próprio. 

Figueredo (2007), em sua tese de doutoramento, investigou a produção oral em inglês 

de sete alunos brasileiros e de seu professor de origem irlandesa, participantes de um curso de 

extensão em uma universidade privada no estado de Goiás. As práticas discursivas da turma 
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investigada se revelaram como dialógicas e sempre permeadas pela língua e cultura dos alunos 

participantes (L1C1) e pela língua e cultura estrangeira (L2C2). Concluiu-se que é por meio 

dos diálogos que os interagentes constroem e negociam sentidos, se deparam com o surgimento 

de novas perspectivas culturais, projetam autonomamente suas vozes, revelando assim, uma 

apropriação crítica do inglês como língua e cultura estrangeira. 

Rocha (2009), por sua vez, investigou as contribuições das teorias bakhtinianas para o 

ensino de LI no ensino fundamental I. A autora acredita na relevância de se inserir a LI na 

Matriz Curricular I em razão da importância do idioma no contexto de globalização. Para isso, 

propõe uma abordagem plurilinguística e pluricultural, tendo os gêneros discursivos como 

organizadores desse processo. Dessa maneira, acredita ser possível trabalhar o senso crítico e 

viabilizar a cooperação entre os alunos ao promover uma ampliação dos seus conhecimentos e 

desenvolvimento de “multiletramentos, de forma ética, respeitando-se, principalmente, seu 

universo e sua natureza como aprendizes de línguas” (ROCHA, 2009, p. 269). 

Uma investigação com um grupo de alunos-futuros-professores de uma universidade 

pública federal foi realizada por Figueredo e Moreira (2018) com o intuito de compreender 

como os participantes respondiam ao humor da comédia da série estadunidense Friends. As 

autoras também analisaram o que a responsividade em relação a essa série revelava sobre o 

processo de apropriação discursiva do inglês. Elas constataram que, ao serem confrontados com 

o humor do outro, os alunos se viram como sujeitos responsáveis e responsivos em suas 

enunciações em inglês. A dialogia estabelecida com a referida série possibilitou aos 

participantes ampliar seus repertórios linguísticos e culturais na língua-alvo, isto é, eles foram 

capazes de compreender os recursos utilizados para a produção do efeito cômico na série, tais 

como ambiguidades, trocadilhos e incongruências. 

Bastos e Figueredo (2018), por sua vez, investigam em seu estudo as práticas discursivas 

de alunos de LI a partir de uma aula baseada no vídeo The danger of a single story, de 

Chimamanda Adichie. Os autores buscam compreender a importância da formação ético-

responsável com o intuito de atender as demandas educacionais na contemporaneidade e, para 

isso, ancoram suas discussões nos pressupostos bakhtinianos de sujeito, dialogismo, ideologia, 

forças centrípetas, centrífugas e ato ético. Eles acreditam que uma educação ética-responsável 

deve empenhar-se na (re)formulação de práticas discursivas de modo que identidades 

marginalizadas possam também atuar no mundo globalizado. Os dados da pesquisa revelaram 

que uma educação ética-responsável não deve jamais essencializar o outro, ou seja, 

monologizar o diferente.  



64 
 
 

A concepção dialógica da linguagem é utilizada por Gonçalves-Penna e Padilha (2018) 

para investigar os enunciados produzidos por alunos ouvintes e visuais (surdos) em um curso 

de inglês como língua estrangeira ofertado em uma universidade pública brasileira. As autoras 

apontam que uma educação inclusiva dos alunos visuais requer dos professores um olhar 

responsável e alteritário de forma a garantir que esses sujeitos não apenas adentrem os espaços 

acadêmicos, mas que consigam permanecer e concluir os seus estudos. Para elas, a inclusão dos 

alunos visuais requer a elaboração de currículos centrando-se na compreensão e produção de 

enunciados, no contato de línguas e nos usos de linguagem que favoreçam a compreensão ativa 

desses discentes. 

Em um curso de extensão ofertado a alunos do ensino médio de uma escola pública 

estadual em Goiânia, Rodrigues e Figueredo (2019) promoveram práticas interativas e 

discursivas a partir da leitura de histórias em quadrinhos da Monica’s Gang, com o intuito de 

construir diálogos interculturais. O trabalho é ancorado nas teorias sobre interculturalidade no 

ensino de língua estrangeira e na perspectiva dialógica e interacionista de Bakhtin, para tanto, 

os conceitos de língua, sujeito, enunciado e gênero discursivo são enfatizados. Ao reconhecer 

as histórias em quadrinhos como gênero discursivo, as autoras partem da premissa de que os 

significados culturais são expressos por meio da língua e, portanto, há a possibilidade de se 

estabelecer relações dialógicas e interculturais por meio desses textos. A leitura das histórias 

em quadrinhos possibilitou as participantes refletir sobre a existência singular do outro da 

língua-cultura-alvo e perceber que são parte integrante de múltiplas culturas.  

Os estudos que mencionei anteriormente apontam para a possibilidade de se utilizar os 

pressupostos bakhtinianos na sala de aula de LI para investigar a produção oral e a apropriação 

discursiva dos discentes; para investigar a produção escrita; para a adoção de uma abordagem 

plurilinguística e pluricultural; para investigar a responsividade dos discentes em relação ao 

humor;  para possibilitar uma formação ético-responsável na contemporaneidade; e, para a 

utilização de histórias em quadrinhos com o intuito de se promover relações dialógicas e 

interculturais.  Desse modo, tomo Bakhtin e seus colaboradores como fundamentos basilares 

deste estudo para discutir a essência dialógica da língua e a formação do sujeito dialógico, 

responsável pelos seus atos e que se desenvolve no existir, ou seja, no agir.  

Passo agora a discutir o papel da colaboração segundo a teoria sociocultural de 

Vygotsky. 
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1.6 O PAPEL DA COLABORAÇÃO EM CONTEXTO DE SALA DE AULA DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA – INGLÊS PELO VIÉS DA TEORIA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY  

 

O psicólogo Lev Semyonovich Vygotsky nasceu na cidade de Orsha, na Bielo-Rússia, 

em 1896, tendo falecido muito jovem, aos 37 anos, vítima de tuberculose, na cidade de Moscou. 

Vygotsky iniciou sua carreira profissional como docente de literatura, período em que se 

dedicou a publicar estudos sobre a educação para portadores de necessidades especiais físicas 

e mentais (COLE; SCRIBNER, 1998). Posteriormente, se inspirou nos problemas pós-

revolucionários da Rússia, que já foram brevemente mencionados na seção anterior, para 

desenvolver uma teoria marxista do funcionamento intelectual humano. Sua teoria enfatiza as 

origens sociais da linguagem e do pensamento e aponta que o desenvolvimento intelectual do 

indivíduo ocorre em função de suas interações sociais e condições de vida.  

Vygotsky e seus colaboradores são precursores da teoria sociocultural, a qual concentra-

se na compreensão do desenvolvimento cognitivo das crianças e parte da premissa de que o 

processo de aprendizagem se dá através das interações e construção de significados dentro de 

um contexto sociocultural. Uma teoria historicamente fundamentada não pressupõe o estudo de 

algum evento do passado, mas, sim, o estudo de algo em seu processo de alteração, revelando 

todas as suas fases e mudanças (VYGOTSKY, 1989). Para a teoria sociocultural, os sujeitos se 

constituem como sujeitos interativos ao se apropriarem e produzirem conhecimentos, tudo isso 

por meio da fala, pois é a partir dela que eles organizam seu pensamento e conseguem se 

relacionar com outras pessoas (FIGUEIREDO, 2019).  

Vygotsky (1989) argumenta que seus estudos se diferem sobremaneira dos estudos de 

um grande psicólogo alemão do século XX, Karl Stumpf, o qual procurava estabelecer uma 

comparação entre o estudo das crianças à botânica. Para o paradigma botânico, por exemplo, 

os primeiros anos de educação de uma criança ocorriam no “jardim de infância”. Vygotsky 

(1989) refutava esse pensamento e afirmava que a aprendizagem das crianças começa muito 

antes da fase escolar. Para ele, tanto a aprendizagem delas quanto o seu desenvolvimento estão 

inter-relacionados desde o primeiro dia de vida.   

John-Steiner e Mahn (1996) revelam que pesquisas contemporâneas corroboram com a 

afirmação sociocultural de que as relações entre os indivíduos formam uma base para o domínio 

linguístico e cognitivo. Para os autores, esse processo pode ocorrer tanto na sala de aula quanto 

em outros espaços e “inclui transmissão, construção, negociação, e transformação em uma 

interação contínua e complexa” (JOHN-STEIMER; MAHN, 1996, p. 192). 
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Vygotsky (1989, p.27) postula que o momento de maior desenvolvimento intelectual 

ocorre quando a fala e a atividade prática se convergem, isso porque, “antes mesmo de controlar 

o próprio comportamento, a criança começa a controlar o ambiente com a ajuda da fala”. Ele 

cita um experimento que foi realizado com crianças de 4 e 5 anos de idade, expondo-as a 

problemas práticos, como pegar um doce que se encontrava fora do seu alcance. Os 

experimentos revelaram dois fatos importantes: 1) “A fala da criança é tão importante quanto a 

ação para atingir um objetivo” (VYGOTSKY, 1989, p.28); 2) “Quanto mais complexa a ação 

exigida pela situação e menos direta a solução, maior a importância que a fala adquire na 

operação como um todo” (VYGOTSKY, 1989, p.28). Ainda segundo o autor, sempre que não 

conseguem se engajar numa fala social, as crianças logo se envolvem numa fala egocêntrica, 

ou seja, começam a utilizar a fala para estruturar seus próprios pensamentos e ações.  

A fala egocêntrica se configura como uma transição entre a atividade social do 

indivíduo para uma atividade mais individualizada, em outros termos, “a fala egocêntrica é um 

estágio transitório na evolução da fala oral para a fala interior” (VYGOTSKY, 1993, p. 16). 

Muitos teóricos se referem à fala egocêntrica como fala privada e, para Figueiredo (2019, p. 

27), “a diferença entre a fala interior e a fala privada é que esta última é verbalizada”. Daniels 

(1996, p.10) complementa essa definição ao pontuar que “a fala interior é o resultado de um 

processo construtivo em que a fala dos outros se torna a fala individual”. Não se pode, no 

entanto, afirmar que o social se torna individual por um mero processo de transmissão. Há uma 

participação ativa do sujeito que, sendo único e sócio-historicamente situado, constrói os 

significados que são válidos socialmente.  

A função da fala egocêntrica se assemelha sobremaneira à função da fala interior, já que 

“não se limita a acompanhar a atividade da criança; está a serviço da orientação mental, da 

compreensão consciente; ajuda a superar dificuldades; é uma fala para si mesmo, íntima e 

convenientemente relacionada com o pensamento da criança” (VYGOTSKY, 1993, p.115). O 

autor ainda afirma que a fala egocêntrica das crianças é semelhante à fala interior dos adultos, 

já que ambas, fora de contexto, podem se apresentar como sendo incompreensíveis para os 

outros ao omitirem informações elementares.  

 Em termos vygotskianos, é possível perceber uma grande evolução no desenvolvimento 

das crianças quando elas, em um nível mais tardio, passam a internalizar a fala que até então 

era socializada. Ao invés de pedir auxílio para um adulto, por exemplo, elas começam a recorrer 

a si mesmas, assim, a linguagem que antes se restringia ao uso interpessoal, passa a adquirir 

uma função intrapessoal. Mas vale destacar o papel relevante desempenhado por esse outro, 

geralmente um adulto ou alguém mais experiente, que auxilia a criança para atingir seu objetivo 
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final, o que demonstra a importância do social para a formação do indivíduo. A capacidade 

notadamente humana para a linguagem “habilita as crianças a providenciarem instrumentos 

auxiliares na solução de tarefas difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução para 

um problema antes de sua execução e a controlar seu próprio comportamento” (VYGOTSKY, 

1989, p.31). 

Muitos estudiosos do início do século XX acreditavam ser possível aferir a capacidade 

das crianças para a solução de problemas, isto é, detectar a idade mental delas, por meio da 

aplicação de testes. Esses testes eram aplicados com o objetivo de identificar o nível de 

desenvolvimento em que essas crianças se encontravam, o que possibilitava aos professores, de 

certo modo, planejar e prever o que poderia ou deveria ser ensinado para cada uma delas, ou 

ainda, o que cada uma seria capaz de aprender. Novos estudos, no entanto, revelaram que focar 

estritamente na idade mental dessas crianças era algo limitador. Assim, na contramão dessa 

proposta, Vygotsky (1989) destaca pelo menos outros dois níveis de desenvolvimento dessas 

crianças, quais sejam, o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. 

Enquanto a zona de desenvolvimento real se apresenta como “o nível de desenvolvimento das 

funções mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de 

desenvolvimento já completados” (VYGOTSKY, 1989, p. 95), caracterizando o 

desenvolvimento mental retrospectivamente, ou seja, aquilo que a criança é capaz de realizar 

sem a ajuda de ninguém; a zona de desenvolvimento proximal se refere às “funções que ainda 

não amadureceram, mas que estão em processo de maturação” (VYGOTSKY, 1989, p.97), 

caracterizando assim, o desenvolvimento mental prospectivo, ou seja, aquilo que a criança é 

capaz de fazer com a assistência de alguém. O autor ainda destaca que esses processos não 

devem ser vistos ou tratados como estanques, imutáveis, já que “aquilo que é zona de 

desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo 

que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” 

(VYGOTSKY, 1989, p.98). 

Esclareço, no entanto, que devido à individualidade constitutiva de cada um, diferentes 

aprendizes podem apresentar ZDPs distintas de uma mesma língua-alvo (ALJAAFREH; 

LANTOLF, 1994). Para Daniels (1996, p.7), a ZDP possibilita a relação entre o social e o 

individual, já que é “na ZDP que ‘ferramentas psicológicas’ (fala, especialmente) e os signos 

têm uma função de mediação”.  Nesse sentido, Vygotsky (1989) assevera que a mediação 

favorece a aprendizagem, isso porque, o aprendizado ativa inúmeros processos internos do 

desenvolvimento que são estimulados à medida que as crianças interagem com outras pessoas 

ou quando atuam em cooperação. A interação aqui é primordial para possibilitar o 
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desenvolvimento do indivíduo e é por meio dela, que na sala de aula, por exemplo, o professor 

consegue investigar onde o aluno se encontra em sua ZDP. Essa interação pode ocorrer tanto 

entre aluno-aluno, como entre aluno-professor, mas fato é que ela só pode ser concretizada por 

meio do diálogo (FIGUEIREDO, 2019).  

Os diálogos propiciam um enriquecimento significativo para os envolvidos e, na sala de 

aula, se configuram muito mais que um simples input linguístico, já que as falas “são 

essencialmente práticas sociais de mediação que moldam e influenciam o aprendizado no 

contexto de interação e instrução” (DONATO, 1996, p.18). Já a interação social se constitui 

como um “espaço” para a materialização dos diálogos e revela-se, assim, como um processo 

primordial para que o indivíduo, posteriormente, atinja um nível de autorregulação, processo 

pelo qual “os indivíduos são capazes de encontrar sua voz autêntica na resolução de um 

problema por meio de ferramentas de mediação de linguagem” (NYIKOS; HASHIMOTO, 

1997, p.507). 

Tudge (1990) aponta, no entanto, que além de colocar os alunos para trabalhar juntos, o 

professor deve verificar se eles estão interessados, motivados e se compartilham os mesmos 

objetivos para a realização da tarefa. Para ele, fatores motivacionais devem ser considerados ao 

se discutir sobre a efetividade da colaboração, isso porque, caso um membro demonstre falta 

de interesse no objetivo grupal, não há razão para se esperar que ele tenha algum tipo de 

benefício. Isto é, a mera presença física de um indivíduo não pressupõe mediação, já que a 

mediação “ocorre através dos signos, da palavra, da semiótica, dos instrumentos de mediação” 

(MOLON, 1999, p.124). Desse modo, Vygotsky aponta a relevância do elemento semiótico ao 

nos revelar uma mediação que se estabelece entre pessoa-objeto-pessoa. 

Ressalto que o contato e o diálogo com o outro é essencial para a formação da 

subjetividade do indivíduo, pois como revela Vygotsky (1981, p.157), “os sujeitos aprendem 

as formas sociais de comportamento e as transferem para si mesmos”, ou seja, é por meio dos 

outros que nos transformamos em nós mesmos. Em termos vygotskianos, a comunicação não 

reside na transferência de informações, mas em como, por meio da fala “os indivíduos mantêm 

sua individualidade e constroem um mundo social em sua atividade comunicativa” (BROOKS; 

DONATO, 1994, p. 273). Swain (1995) complementa dizendo que é por meio do diálogo 

colaborativo, ou seja, através da negociação entre os pares, que a compreensão é alcançada 

pelos interlocutores. A autora revela que dois participantes do seu estudo, Keith e George, 

construíram conhecimentos linguísticos por meio do diálogo em um processo de criação 

conjunta de significado. Segundo ela, é durante a produção que os aprendizes descobrem o que 

já conseguem fazer e aquilo que necessitam se dedicar mais, isso porque, é por meio da fala ou 
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da escrita que os aprendizes atuam em prol de algo, criando e testando novas formas linguísticas 

e novos significados. 

Nesse sentido, o termo metafórico scaffolding tem sido utilizado no contexto de ensino 

e aprendizagem de línguas para se referir à assistência que o aprendiz recebe do professor ou 

de um colega para resolver determinada tarefa. Essa ajuda pode ocorrer, segundo Figueiredo 

(2019, p.48), “em forma de instruções, de modelos a serem seguidos, de questionamentos, de 

monitoramento”. Essa ajuda não se caracteriza por um simples apoio dado ao aprendiz, mas 

“visa permitir ao aluno executar uma tarefa que ele não conseguiria realizar sozinho, tornando-

o capaz de realizá-la posteriormente de forma independente” (FIGUEIREDO, 2019, p.54). O 

aprendiz, no entanto, não deve ser visto durante esse processo como um sujeito passivo, que 

está ali apenas para receber as instruções que lhe são dadas, pelo contrário, ele está atentamente 

ouvindo as instruções, processando-as, de forma a interagir e se beneficiar delas. 

Para Antón e Dicamilla (1999, p.234), “o uso da L1 permite ao aprendiz trabalhar de 

forma efetiva na sua ZDP ao prover ajuda por meio de scaffolding uns para os outros e ao 

permitir que eles construam uma perspectiva compartilhada da tarefa, ou seja, alcançar a 

intersubjetividade”. A interação que ocorre entre os vários sujeitos e entre sujeito e objeto faz 

com que ele se sinta pertencente a um espaço compartilhado de vivências e experiências, ou em 

outras palavras, que ele atinja a intersubjetividade. É na ZDP que o desenvolvimento cognitivo 

ocorre e é por meio do diálogo colaborativo, ou ainda, é através de atividades linguísticas que 

os aprendizes constroem significado. A repetição é uma outra técnica que possibilita aos alunos 

atingirem a intersubjetividade, isso porque, é por meio dela que eles “são capazes de 

transformar as palavras dos outros em suas próprias palavras” (ANTÓN; DICAMILLA, 1997, 

p.623).  

É importante reconhecer, também, que os aprendizes trabalham juntos para atingir 

objetivos em comum e é por meio da interação que eles compartilham ideias, informações e 

estratégias de aprendizagem. Essa forma de interação na sala de aula se caracteriza como 

aprendizagem colaborativa, a qual provém de uma abordagem filosófica construtivista que se 

refere a situações educacionais em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender algo 

juntas e cuja ênfase recai na coconstrução do conhecimento. (FIGUEIREDO, 2018). 

Nesse ambiente educacional ancorado na interação e na colaboração, os alunos são 

motivados a correr riscos e a aprender com seus erros, que passam a ser tratados como parte 

inerente ao processo educacional. Ao permitir que a sala de aula se torne um espaço de 

questionamentos, ao invés de certezas, o professor poderá utilizar os questionamentos como 

oportunidades de aprendizagem, explorando-os em contextos significativos, para que juntos, 
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alunos e professor, atuem de forma colaborativa na tentativa de respondê-los. O processo de 

trabalho em grupos não é algo inato, portanto, requer planejamento e prática por parte dos 

participantes. À medida que os participantes se tornam mais experientes com o trabalho grupal, 

fatores como o tempo, por exemplo, são utilizados com mais eficiência (McDONNEL, 1992).  

O papel da interação e, mais especificamente, o da colaboração na sala de aula, tem sido 

discutido por inúmeros estudiosos. No contexto brasileiro, por exemplo, Smolka (1991) analisa 

os aspectos da construção coletiva do conhecimento com uma turma de alfabetização em uma 

escola pública na cidade de Campinas, São Paulo. O trabalho grupal possibilitou aos alunos 

negociar perspectivas e as discussões realizadas entre eles e a professora alfabetizadora 

possibilitaram o surgimento de argumentos para estruturar as diferentes posições dos 

participantes. Para Smolka (1991, p. 24), “o des/encontro das vozes, na circulação/impregnação 

das palavras aponta para a indeterminação do discurso configurando espaço/tempo/movimento 

de produção de sentidos e de significação”. 

Figueiredo (2001), por seu turno, em sua tese de doutoramento, investigou o processo 

da correção dialogada na aprendizagem da escrita em LI de 10 alunos formandos do curso de 

Letras, de uma universidade pública goiana. O autor volta a sua atenção para os erros nesse 

processo de correção dialogada e aponta que eles não devem ser tratados como problemas na 

sala de aula, mas, sim, como um importante sinalizador de onde o aluno se encontra em seu 

processo de aprendizagem. Muitos erros se apresentam como tentativas que os discentes fazem 

para testar as hipóteses de funcionamento da língua que estão aprendendo. Os dados revelaram 

que o processo de correção em pares possibilita não apenas uma melhora na produção escrita 

dos alunos, mas também torna os alunos mais motivados para aprender a língua, uma vez que 

eles se sentem importantes ao perceber que podem auxiliar seus colegas e passam a visualizar 

esse processo de correção não como uma punição, mas como um aprendizado. 

Sabota (2002), em sua dissertação de mestrado, se dedicou a analisar o processo de 

leitura em LI com base nos pressupostos da aprendizagem colaborativa. Para tanto, verificou 

como os aprendizes se beneficiam das trocas de experiências e conhecimento durante esse 

processo. Os dados revelaram que essa prática possibilitou uma integração das habilidades da 

língua, permitiu que os alunos negociassem significados, tomando como base o contexto e a 

argumentação dos colegas e da professora, além de uma maior autonomia para a resolução de 

problemas linguísticos e de compreensão textual. 

Lago (2017), em sua pesquisa com alunos do curso de Letras de uma universidade 

federal brasileira, investigou a compreensão metafórica de textos literários estrangeiros. Para 

isso, propôs a leitura e discussão de um poema de Robert Frost ancorada na abordagem 
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colaborativa. Os resultados revelaram que as dificuldades de compreensão das metáforas foram 

amenizadas quando os alunos ajudaram uns aos outros, em uma atmosfera de respeito e 

encorajamento mútuo. Para a autora, o trabalho colaborativo auxiliou sobremaneira os 

participantes a atingir seus objetivos de aprendizagem. Outros trabalhos evidenciam ainda o 

papel da colaboração na escrita de textos em LI (WOBETO, 2012), na elaboração de provas 

(PORTO, 2016), e no processo de ensino e aprendizagem de inglês instrumental por alunos 

surdos (SILVA, 2017). 

As contribuições da teoria sociocultural de Vygotsky nesses estudos sinalizam uma 

maior autonomia ao discente; uma construção coletiva do conhecimento em ambientes 

presenciais e virtuais; a possibilidade de correção dialogada com os pares; de compreensão e 

produção textual escrita com a negociação de significados entre os pares. A partir do exposto, 

defendo a tese de que as premissas bakhtinianas e vygotskianas constituem um frutífero 

manancial teórico que, se devidamente utilizadas, podem auxiliar sobremaneira o 

desenvolvimento de práticas didáticas no contexto de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira, fundadas no dialogismo e na colaboração. Além disso, ao promover a leitura e 

escrita embasada em textos literários, o professor estará trabalhando com um gênero que o aluno 

dificilmente terá acesso fora da sala de aula, com raras exceções que lhe permitam sua 

interpretação e apreciação, além de contribuir para instituir em sua sala de aula um momento 

para aguçar o par experiência/sentido (LARROSA, 2002; NOGUEIRA, 2007). 

Fixadas essas premissas, passo agora a apresentar os pressupostos metodológicos que 

dão sustentação ao estudo de caso aqui empreendido. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

“A aprendizagem, incluindo a aprendizagem de 

uma segunda língua ou língua estrangeira, é 

situada nas pessoas em um contexto, nos signos 

que elas utilizam, e no seu potencial para 

auxiliar e mudar suas próprias histórias e as 

histórias de cada um no processo” (DONATO, 

1996, p. 19-20). 

 

 Neste capítulo, apresento, inicialmente, as características da pesquisa qualitativa, as 

origens do estudo de caso e minha escolha por essa abordagem na realização deste estudo. Em 

seguida, descrevo o contexto em que a pesquisa foi realizada e os participantes. Por fim, revelo 

os instrumentos de investigação que foram utilizados e os critérios utilizados no processo de 

análise dos dados. 

 

2.1 A PESQUISA QUALITATIVA 

 

A palavra pesquisa tem sido utilizada nos mais diversos contextos e carrega em si 

inúmeros significados. No contexto político, por exemplo, são realizadas pesquisas a fim de 

verificar a aceitabilidade pública de determinado candidato; no mercado, os consumidores se 

propõem à realização de pesquisas de preço para decidir onde e o quê comprar, e, na sala de 

aula, os alunos são constantemente motivados a realizar pesquisas sobre os mais diversos temas, 

não sendo raro deparar com situações em que eles apresentam a cópia de algo que encontraram 

na internet. Essa prática realizada pelos alunos se assemelha muito mais a uma consulta do que 

a uma pesquisa, de fato, isso porque, “para se realizar uma pesquisa é preciso promover o 

confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e 

o conhecimento teórico acumulado a respeito dele” (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Ressalto ainda, 

que a pesquisa é uma atividade humana e social, por isso, inevitavelmente, traz em si uma carga 

de valores e princípios que norteiam o pesquisador. 

O contexto educacional foi durante muito tempo norteado por pesquisas sob o viés do 

paradigma positivista, que concebe a realidade como um dado objetivo, existindo à parte do ser 

humano. Na década de 1960, no entanto, os pesquisadores começaram a demonstrar sinais de 

insatisfação em relação aos métodos adotados. A metodologia de investigação quantitativa, com 

foco na mensuração, estava levando-os a resultados que não estavam contribuindo para a 

resolução dos problemas que se passavam no microcosmo da sala de aula. Surge-se, então, a 
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pesquisa qualitativa, cujo objetivo principal recai na “compreensão dos fenômenos 

socioeducativos e na transformação da realidade” (SANDÍN ESTEBAN, 2010, p.130). 

Com a pesquisa qualitativa, manifestam-se novas abordagens de pesquisa, como a 

pesquisa participante, a pesquisa-ação, a pesquisa etnográfica e o estudo de caso. Todas essas 

abordagens se enquadram no escopo do paradigma interpretativo ou construtivista (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994; LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Para Rees (2008, p. 255), o paradigma construtivista se difere do positivista ao 

considerarmos a ontologia, a epistemologia e a metodologia. Para o paradigma construtivista, 

a ontologia é o relativismo, assim, a realidade é considerada “dinâmica e contextualizada”; a 

epistemologia enfatiza “processos, pessoas e eventos”; e, a metodologia é interpretativa, pois o 

pesquisador busca compreender “o comportamento humano do ponto de vista do sujeito, sendo 

o estudo feito através da observação”. Para os positivistas, a ontologia é o realismo, desse modo, 

a realidade é compreendida como “fixa e estável”; a epistemologia é o estudo dos objetos; e a 

metodologia é intervencionista, priorizando o estudo de determinado grupo a fim de se testar 

hipóteses. 

O pesquisador interpretativo sabe que é através do questionamento e da observação que 

ele pode transformar o que está investigando. Ao se identificar como variável potencial no 

processo de investigação, ele reconhece que toda pesquisa, desde seu início até seu término, é 

“uma interação dialética contínua, análise, crítica, reiteração, reanálise e assim por diante, 

levando a uma construção articulada do caso” (MOREIRA; CALEFFE, 2008a, p.64).  

Tendo em vista as questões já discutidas, o estudo que irei descrever segue os princípios 

da pesquisa qualitativa, se insere no escopo do paradigma qualitativo e pode ser nomeado como 

um estudo de caso, isso porque busco compreender os processos de compreensão e produção 

textual literária de uma turma do 8º ano do ensino fundamental. Passo agora a uma explanação 

sobre o estudo de caso. 

 

2.1.1 O estudo de caso 

   

Segundo Lüdke e André (1986, p. 21), o pesquisador que adota o estudo de caso busca 

compreender algo singular, por isso, “o objeto estudado é tratado como único, uma 

representação da realidade que é multidimensional e historicamente situada”. As autoras ainda 

acrescentam que “o estudo de caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos 

claramente definidos no desenrolar do estudo” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17). Outra 

característica do estudo de caso é citada por Nunan (2001, p.74), ao defini-lo como sendo um 
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tipo de pesquisa híbrido, uma vez que “(...) faz uso de inúmeros métodos para a coleta e análise 

de dados, ao invés de se restringir a um único procedimento”. Portanto, lancei mão dos 

seguintes instrumentos de investigação neste estudo, quais sejam: questionário inicial, 

atividades de compreensão e discussão dos textos literários em LI realizadas pelos alunos, 

textos literários produzidos por eles de forma colaborativa, diário de campo e questionário final. 

 Além de ser sempre bem delimitado, Lüdke e André (1986, p.18-21) apresentam outras 

sete características deste tipo de pesquisa, a saber: visam à descoberta, enfatizam a interpretação 

em contexto, buscam retratar a realidade de forma completa e profunda, usam uma variedade 

de fontes de informação, revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas, 

procuram representar os diferentes e conflitantes pontos de vista presente numa situação social 

e por último, fazem uso de uma linguagem e uma forma mais acessível se comparado a outros 

relatórios de pesquisa. 

 Definido o tipo de pesquisa, passo agora a descrever o contexto em que este estudo de 

caso foi desenvolvido. 

 

2.2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 A escola onde esta pesquisa foi realizada é uma escola pública, localizada à nove 

quilômetros do centro de Goiânia. Ela atende aproximadamente setecentos alunos no ensino 

fundamental, dividido em 1ª fase (1º ao 5º ano) e 2ª fase (6º ao 9º ano); e cerca de duzentos e 

quarenta alunos no ensino médio. A forma de ingresso dos alunos na escola se dá através de 

sorteio público, realizado anualmente, sendo que cada turma conta com trinta alunos. As salas 

de aula são equipadas com quadro de giz, carteira, aparelho de data show e ar condicionado. A 

escola conta também com uma biblioteca e um laboratório de informática com acesso à internet. 

Além dos docentes e técnico-administrativos, a escola tem uma equipe de três psicólogos que 

atuam oferecendo atendimento à toda comunidade escolar (alunos, servidores e família), e, 

portanto, contribuem com o processo de ensino e aprendizagem e desenvolvimento humano. 

 A escola oferta a partir do 6º ano três línguas estrangeiras, sendo elas: inglês, espanhol 

e francês. São ministradas duas horas-aulas semanais em cada turma, com duração de quarenta 

e cinco minutos cada, todas elas no período matutino. No turno vespertino, os professores de 

cada disciplina oferecem atendimentos para os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem. Esses alunos são convocados pelos docentes para participar dos atendimentos e 

assim, poder sanar suas dúvidas. Os atendimentos de LI ocorrem, geralmente, às quintas-feiras 

e tem duração de duas horas. Esse período é destinado ao atendimento tanto dos alunos do 
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ensino fundamental como do ensino médio. É preciso mencionar que mesmo sendo 

convocados, nem todos os alunos comparecem aos atendimentos, sendo recorrente uma maior 

procura por parte deles próximo ao encerramento de cada bimestre, onde alguns desses alunos 

com maior dificuldade tendem a se empenhar momentaneamente em busca de reverter o quadro 

insatisfatório de aproveitamento na disciplina. 

 O departamento de LI da escola conta com quatro professores, sendo três deles doutores 

e eu, que estou em processo de doutoramento. Todos os docentes ingressaram por meio de 

concurso público e trabalham quarenta horas semanais em regime de dedicação exclusiva. Além 

de ministrarmos aulas na educação básica, também devemos desenvolver pesquisa e atividades 

de extensão à comunidade. Ressalto que a escola oferece à comunidade um curso de 

especialização em Linguística Aplicada e um curso de Mestrado em Educação Básica. Os 

professores do departamento de LI também atuam nessas etapas de pós-graduação ministrando 

aulas, orientando alunos e participando de bancas de qualificação e defesa. 

 Desde o 6º ano do ensino fundamental, isto é, primeiro ano de contato formal com o 

aprendizado de LI para grande parte dos alunos, os professores do departamento de LI priorizam 

o desenvolvimento de habilidades em LI por meio de atividades integradas, tais como a 

compreensão e a produção oral e escrita, com o uso de textos (literários e não literários) e 

tradução de textos, além do trabalho permanente com materiais autênticos que permite ao aluno 

seu engajamento discursivo e o diálogo com diferentes culturas e formas de organização social 

e política. 

Como já mencionei anteriormente, a presente pesquisa foi desenvolvida em uma turma 

do 8º ano do ensino fundamental. O campo de pesquisa mencionado foi escolhido porque sou 

docente efetiva da disciplina de LI nesta instituição de ensino e minha prática docente tem 

revelado a necessidade de investigar o processo de compreensão, discussão e produção escrita 

de textos literários em LI. Escolhi essa turma específica porque já havia trabalhado com os 

alunos no ano anterior; desse modo, já apresentava certa familiaridade com o grupo; estava 

ciente que a grande maioria apresentava um nível básico da língua, conseguindo, assim, ler, 

compreender e produzir textos curtos em LI e, por isso, acreditava que essa turma poderia 

oferecer ricas possibilidades de estudo e observação. 

As duas aulas semanais dessa turma aconteciam sempre às quintas-feiras, logo eram 

conjugadas, tendo início às 11h e término às 12h30min. It Fits 8 (COUTO, 2015) é o livro 

didático adotado na turma, mas o material serve apenas como um guia das atividades 

desenvolvidas em sala de aula, sendo assim, constantemente o complementava com materiais 

avulsos, como o uso de imagens, slides em Powerpoint e fotocópias de atividades extras. Apesar 
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de o nível linguístico dos alunos ser considerado básico, ministrava frequentemente as aulas em 

inglês e, para tanto, fazia uso de vocábulos e estruturas que eles já dominavam, mas, em alguns 

momentos, recorria à língua portuguesa para esclarecer algum ponto específico. Quanto à 

produção oral dos alunos, alguns deles sempre interagiam nas aulas utilizando a LI, já outros, 

preferiam a língua portuguesa, o que deixou claro que conseguiam compreender o que era dito 

por mim, professora pesquisadora. Considero que o uso da língua materna no contexto 

investigado pode estar associado à falta de prática ou mesmo receio de se expressar oralmente 

em inglês. No que tange à escrita em LI, percebo que eles costumam ter mais facilidade com as 

atividades escritas, talvez por se tratar de uma produção em que tenham mais tempo para 

produzir e revisar. De todo modo, irei me ater a uma análise mais profunda quanto às produções 

realizadas pelos alunos nos próximos dois capítulos. 

Os dados para esta pesquisa foram gerados entre os meses de setembro e dezembro de 

2019. Utilizei os seguintes instrumentos de investigação: um questionário inicial, atividades de 

compreensão e discussão dos textos literários em LI realizadas pelos alunos, textos literários 

produzidos por eles de forma colaborativa, diário de campo e questionário final. Os planos de 

aula elaborados por mim e as atividades de compreensão dos textos literários que foram 

entregues aos alunos se encontram na seção de apêndices. 

Apresento agora o cronograma das aulas que revela como se deu o processo de geração 

dos dados durante esses quatro meses: 

 

Quadro 1 – Cronograma da geração dos dados 

Dia/mês/ano Atividade realizada  

19/09/2019 Explanação da pesquisa 

Entrega do termo de consentimento 

Aplicação do questionário  

10/10/2019 Leitura e discussão do poema “to hate is an easy lazy thing”, de Rupi 

Kaur 

Produção escrita de poemas 

17/10/2019 Os alunos recitam seus próprios poemas para os demais colegas 

Leitura e discussão do livro infantojuvenil, Kode's quest(ion): a story 

of respect, de Katherena Vermette 

31/10/2019 Produção escrita de um livro infantojuvenil 

07/11/2019 Leitura e discussão da fábula The lion and the four bulls, de Esopo 

Produção escrita de uma fábula 

14/11/2019 Atividade de compreensão textual e discussão sobre a canção Blowing 

in the wind, de Bob Dylan 

18/11/2019 Divulgação das produções escritas dos alunos no evento escolar 

intitulado Circula – Mostra de Ciências, Cultura e Arte 

21/11/2019 Produção escrita de uma canção 
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28/11/2019 Apresentação oral dos alunos das suas canções  

05/12/2019 Aplicação do questionário final 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Inicialmente, almejava desenvolver a etapa de geração dos dados no primeiro semestre 

de 2020, no entanto, em virtude de problemas pessoais, que me levaram até a necessidade de 

solicitar uma licença para tratar de assuntos particulares durante todo o ano letivo de 2020, 

antecipei a etapa de geração dos dados para o segundo semestre de 2019. Ao refletir sobre essa 

situação agora, percebo que a alteração do cronograma de geração dos dados trouxe tanto 

vantagens quanto desvantagens para esta pesquisa. Digo isso, pois durante o ano de 2020, em 

virtude da pandemia, não houve aulas presenciais na escola em que esta pesquisa foi realizada. 

Como a maioria dos alunos da escola não tinha computador ou acesso à internet em casa que 

favorecesse atividades de ensino on-line de forma simultânea, foi decidido em reunião com os 

docentes, direção da escola e pais, que o ano letivo de 2020 iria ocorrer de forma assíncrona, 

isto é, os alunos recebiam as atividades de cada disciplina e sanavam suas dúvidas via e-mail. 

Assim, percebo como vantagem a oportunidade de ter gerado os dados sobre uma temática que 

já havia inicialmente planejado, sem ter tido a necessidade de alterar o foco do projeto de 

pesquisa e/ou a metodologia de investigação. Como ponto negativo, destaco que como tive que 

adaptar meu planejamento com o tempo que tinha disponível, isto é quatro meses no ano de 

2019, compreendidos entre setembro e dezembro, constato que minha reorganização do 

cronograma de geração dos dados não contemplou etapas de revisão e reescrita dos textos 

literários produzidos pelos alunos, processos esses que considero como importantes para o 

aperfeiçoamento da escrita. 

Ao analisar o Quadro 1 é possível verificar uma única oportunidade em que os alunos 

tiveram para revisar as produções literárias que haviam feito até o momento e reescrevê-las para 

serem divulgadas no Circula – Mostra de Ciências, Cultura e Arte. O evento cultural é uma 

oportunidade para os alunos de todas as séries divulgarem suas produções para os demais 

alunos, para os pais e comunidade, que são convidados a visitar a escola para prestigiar as 

produções. Percebo, assim, que mais momentos como esse de revisão, reescrita e divulgação 

das produções textuais literárias dos alunos poderiam ter sido realizados, pois poderiam 

contribuir para a percepção, por parte dos alunos, da escrita como prática social e processual. 
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2.3 OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 Como já mencionei anteriormente, optei por investigar a minha própria sala de aula, 

mais especificamente uma turma de alunos do 8º ano do ensino fundamental, de uma escola 

pública, da cidade de Goiânia, Goiás. A referida turma é composta por trinta alunos entre 13 e 

16 anos. Em uma pesquisa com participantes menores de idade, além de lhes apresentar e 

descrever os detalhes da pesquisa, é necessário também encaminhar duas vias do termo de 

consentimento (Apêndice A) para ser assinado pelos seus responsáveis. Uma das vias fica com 

o participante da pesquisa e a outra fica com o pesquisador.  

Após explicar aos alunos sobre as características da pesquisa e todos eles terem 

apresentado interesse em participar deste estudo, entreguei-lhes o termo de consentimento para 

que pudessem levá-lo para casa, solicitar a assinatura dos responsáveis e devolvê-lo na aula 

seguinte. No dia em que havia combinado com eles de recolher os termos de consentimento, 

alguns participantes afirmaram ter se esquecido de entregá-lo aos responsáveis e não me 

devolveram o documento assinado, enquanto outros relataram ter perdido o documento. Assim, 

entreguei novos termos de consentimento aos alunos que haviam perdido o documento e 

estipulei o prazo de mais uma semana para a entrega. Apesar do meu empenho em conseguir 

coletar todos os termos de consentimento assinados, apenas vinte e um alunos, dos trinta no 

total, me entregaram a documentação assinada.  

Reitero que como todas as atividades deste estudo foram realizadas no horário regular 

das aulas e como nenhum dos alunos apresentou objeção quanto a participação neste estudo, 

todas as atividades por mim planejadas foram realizadas por todos os alunos da classe. No 

entanto, seguindo as orientações do Comitê de Ética, as atividades produzidas por esses 9 alunos 

que não entregaram o termo de consentimento assinado pelos responsáveis não foram utilizadas 

neste estudo. 

Desses vinte e um alunos que entregaram o termo de consentimento assinado, quinze 

estiveram presentes em todas as aulas, realizaram todas as atividades que foram solicitadas por 

mim, por isso, se configuram como participantes desta pesquisa. Logo, temos seis duplas e um 

trio. Seis alunos tiveram problemas com assiduidade às aulas, isto é, faltaram a uma ou mais 

aulas em que os dados foram gerados, o que impossibilitou-lhes a realização de determinada 

atividade, e por isso, optei por não considerar as suas produções nesta pesquisa. Adotei esse 

critério para a escolha dos participantes, pois como almejo investigar o processo de 

compreensão e produção escrita de textos literários em LI por alunos da educação básica, 

considerei importante analisar todas as produções para poder acompanhar o progresso, as 
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dificuldades e êxitos que tiveram durante o contato com quatro gêneros literários distintos:  

poema, fábula, literatura infantojuvenil e uma canção. 

Figueiredo (2018) pontua que o professor deve respeitar as singularidades da turma e se 

atentar para os diferentes estilos de aprendizagem. Para justificar o fato da existência de um 

único trio, esclareço que Dido é um aluno com necessidades especiais, comprovadas pela 

família por meio de um laudo entregue à psicóloga da escola. O laudo entregue à escola ainda 

era inconclusivo, mas contava com uma avaliação neuropsicológica que apontava para 

dificuldades de concentração e produção escrita do aluno e, por isso, durante o ano de 2019, 

Dido se encontrava em acompanhamento psicológico e psicopedagógico. Rodrigo, por sua vez, 

é um aluno muito desinibido, que tem muita facilidade com a LI e, em todas as aulas, costuma 

se sentar próximo do Gustavo e do Dido para poder auxiliá-los. Como os três já tinham o hábito 

de desenvolver atividades juntos, permiti que continuassem o trabalho colaborativo já que 

estava sendo desenvolvido antes do início do processo de geração dos dados, trabalho esse que, 

a meu ver, trazia bons resultados.  

 

2.3.1 Os alunos 

 

 Dos quinze alunos participantes, há dez mulheres e cinco homens. A turma se configura 

como uma turma bem agitada, porém bastante participativa. No geral, os alunos se mostraram 

bastante comprometidos e engajados na realização de todas as atividades solicitadas. A partir 

do questionário inicial, foi possível elaborar o quadro abaixo que ilustra o perfil dos 

participantes. Os nomes apresentados são pseudônimos escolhidos por eles. 

 

Quadro 2 – Perfil dos participantes 

Nome  Sexo Idade Como considera 

sua proficiência em 

leitura em língua 

inglesa: 

Como considera sua 

proficiência em escrita 

em língua inglesa: 

Annie Kim Feminino 13 Leio pouco Escrevo razoavelmente 

Batatinha Feminino 13 Leio pouco Escrevo bem 

Bia Feminino 14 Leio pouco Escrevo razoavelmente 

Calipyson Masculino 14 Leio razoavelmente Escrevo razoavelmente 

Cherry Feminino 13 Leio bem Escrevo razoavelmente 

Dido Masculino 16 Leio pouco Escrevo pouco 

Gustavo Masculino 14 Leio pouco Escrevo pouco 

Hale Feminino 14 Leio bem Escrevo bem 

Isadora Feminino 14 Leio bem Escrevo razoavelmente 

Pandora Feminino 13 Leio pouco Escrevo razoavelmente 
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Rodrigo Masculino 13 Leio bem Escrevo bem 

Sininho Feminino 13 Leio pouco Escrevo razoavelmente 

Shinra Tensei Masculino 13 Leio bem Escrevo bem 

Suy Feminino 13 Leio bem Escrevo bem 

Tia Thais Feminino 13 Leio bem Escrevo bem 

Fonte: Dados retirados do questionário inicial 

 

 Vemos, no quadro 2, como os participantes avaliam a sua capacidade de se expressarem 

em LI. Pontuo que os dados neste estudo são apresentados tais como foram produzidos pelos 

alunos, sem nenhuma modificação, pois dessa forma estarei evidenciando as situações nas quais 

os discentes se sentiram confortáveis em utilizar a LI para comunicar e também suas escolhas 

linguísticas para atingir tal intento. 

 Compreendo e respeito o modo como os participantes percebem a sua compreensão e 

produção textual, no entanto, ao analisar as respostas do quadro 2, alguns questionamentos 

começaram a me inquietar, quais sejam: a) Será que esses alunos realmente leem bem, isto é, 

participam ativamente da leitura complementando o texto com suas experiências sócio-

históricas? b) Ou será que para eles ler bem está associado meramente a codificação e 

decodificação de palavras? c)  O que os alunos participantes deste estudo compreendem por 

escrever bem: o domínio das normas gramaticais em LI ou a expressão das suas ideias de forma 

coesa e coerente? d) Qual será o critério adotado por eles para a escolha das duplas: afinidade 

ou proficiência linguística?  

 O acesso às etapas de compreensão textual e às produções literárias escritas realizadas 

por eles me auxiliou a esclarecer alguns desses questionamentos que inicialmente me 

inquietaram.  

 

 2.3.2 A professora  

  

Comecei minha vida profissional como professora de LI em 2005, quando ainda estava 

cursando o terceiro ano do ensino médio. Na ocasião, fui convidada para ministrar aulas de LI 

na escola de idiomas onde estudava. Essa oportunidade de trabalho foi primordial para a minha 

escolha profissional, isso porque, ao ministrar minha primeira aula, tive a certeza de que deveria 

cursar Letras. Trabalhei nessa escola de idiomas por seis anos e logo após me graduar, em 2010, 

fui aprovada em um concurso para professora substituta na escola em que a presente pesquisa 

foi realizada, tendo permanecido por dois anos. Foi aí que se deu o meu contato inicial com a 

instituição e onde afirmo ter me tornado de fato professora de LI. Digo isso, pois, 
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diferentemente da escola de idiomas em que eu trabalhava, essa nova realidade exigia não 

apenas que eu realizasse os planejamentos e aplicasse um determinado método, mas, sim, que 

eu refletisse e compreendesse o meu contexto para, a partir dele, planejar aulas, atividades 

extras e avaliações que fossem condizentes com as singularidades desse ambiente e dos meus 

alunos. 

Em 2011, cursei uma especialização em Linguística Aplicada ao Ensino-Aprendizagem 

de Línguas Estrangeiras. Foi um período de muito aprendizado, de amparo teórico à minha 

prática e que me motivou a dar continuidade à minha formação. Em 2012, iniciei meu mestrado 

em Letras e Linguística, tendo defendido minha dissertação em 2014.  

Logo após concluir meu mestrado, em 2014, tive a oportunidade de ministrar aulas de 

LI, Literaturas em LI e Métodos e abordagens no ensino de LI no curso de Letras de uma 

instituição de ensino superior privada. Pouco tempo depois, passei a contribuir também com o 

curso de Pedagogia nessa mesma instituição, ministrando as disciplinas de Literatura 

Infantojuvenil, Leitura e Produção de Texto, e, Avaliação e Currículo. Concomitantemente com 

a satisfação profissional, ao saber que estava contribuindo para a formação de tantos docentes, 

senti-me desafiada ao ter que atuar em salas de aulas tão grandes, que contavam com 

aproximadamente cento e vinte alunos. Tudo isso se mostrava diferente de tudo que já havia 

experienciado, e se eu tinha alguma certeza naquela ocasião, era a de que eu deveria pensar em 

alternativas para que minhas aulas não se transformassem em palestras.  

Foi refletindo sobre isso que decidi adotar práticas colaborativas nesse contexto, algo 

que eu já praticava com minhas turmas menores e que surtia bons resultados. Pude constatar 

nitidamente que a reorganização da sala de aula de forma a possibilitar que os alunos 

trabalhassem em grupos viabilizou uma construção conjunta do conhecimento, isto é, os alunos 

passaram a compartilhar os turnos de fala comigo e a se envolver mais nas aulas, atuando com 

protagonismo no processo de ensino e aprendizagem.  

Em 2015, fui aprovada no concurso para professora efetiva na escola pública onde a 

pesquisa foi realizada e, desde então, tenho ministrado aulas de LI em turmas do ensino 

fundamental e médio. Ressalto que todas essas pesquisas desenvolvidas, tanto para a 

especialização quanto para o mestrado, e agora também para o doutorado, se deram neste 

mesmo contexto. Aliar os papéis de professora e pesquisadora me permitiu refletir 

constantemente sobre as peculiaridades deste contexto em que atuo; sobre minha prática; e a 

testar hipóteses e construtos teóricos que fossem capazes de contribuir para a formação crítica 

e reflexiva dos meus alunos. Nesse sentido, este estudo de caso me possibilitou planejar, agir, 

observar e refletir sobre como atividades desenvolvidas a partir da leitura, discussão e produção 
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escrita de textos literários podem contribuir para um maior engajamento discursivo dos alunos.

  

2.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

Durante os quatro meses de geração dos dados, foram utilizados os seguintes 

instrumentos de investigação: um questionário inicial, atividades de compreensão e discussão 

dos textos literários em LI realizadas pelos alunos, textos literários produzidos por eles de forma 

colaborativa, diário de campo e questionário final.  

 

2.4.1 Questionários 

 

Utilizei questionários em dois momentos distintos da pesquisa: no início e no término. 

Optei por este instrumento de investigação embasada em Moreira e Caleffe (2008d), já que ele 

possibilita a aplicação a todos os participantes simultaneamente, na sala de aula, garantindo ao 

mesmo tempo respostas individualizadas e uma alta taxa de retorno.  

Entreguei aos alunos um questionário inicial (Apêndice B) que teve por objetivo 

reconhecer o perfil deles, bem como traçar a experiência que eles já apresentavam com textos 

literários. Foi através desse questionário que os alunos puderam escolher seus pseudônimos, a 

fim de garantir a preservação de suas identidades. O questionário conta com três questões 

fechadas, cujas respostas estavam dispostas em escala, e quatro questões abertas (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008). 

Na primeira questão fechada do questionário inicial busquei averiguar há quanto tempo 

os alunos participantes estudam a LI, para tanto, coloquei uma escala para respostas que variava 

de mais de um ano à mais de três anos. Na segunda pergunta busquei aferir como os alunos 

participantes classificavam seu nível de leitura em LI, enquanto a terceira, como eles 

classificavam o nível de escrita em LI, para tanto, apresentei-lhes as escalas de bem, pouco e 

razoavelmente. Saber o nível linguístico de cada aluno era importante, pois me auxiliaria não 

apenas na escolha e planejamento das atividades baseadas nos textos literários, como também 

poderia me auxiliar a compreender melhor as produções literárias dos alunos. 

Na primeira questão aberta busquei analisar a compreensão que os alunos apresentavam 

de textos literários. Como meu intuito neste estudo de caso é o de promover a leitura e discussão 

de textos literários, acreditei ser relevante questioná-los se já tinham o hábito de ler textos 

literários em língua portuguesa, e se sim, que mencionassem na segunda pergunta os seus 

gêneros preferidos. Na terceira questão aberta perguntei se eles já haviam lido algum texto 
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literário em inglês e, se sim, solicitei que mencionassem um que tivessem gostado. Saber a 

preferência dos alunos, tanto por autores quanto por gêneros, poderia me ser útil no momento 

de escolha dos textos literários. Na última questão, por sua vez, questionei se eles já escreveram 

algum texto literário em inglês, e, caso afirmativo, para mencionarem o gênero. Tal questão me 

auxiliou a corroborar ou refutar a tese de que a escrita de textos literários ainda é pouco 

praticada no contexto de ensino e aprendizagem de LI.  

 Ao final do estudo entreguei um questionário (Apêndice G) aos alunos para que eles 

pudessem expor a viabilidade (ou não) de se compreender, discutir e produzir textos literários 

de forma colaborativa e também para que eles pudessem expor suas percepções quanto à 

participação na pesquisa. A escolha pelo questionário se deu porque a pesquisa foi desenvolvida 

na minha própria sala de aula. Eu já havia atuado como professora pesquisadora antes e pude 

constatar que, para manifestarem sua opinião sobre a participação, os alunos se sentem mais 

confortáveis em exposições de forma escrita, por meio de questionários, ao invés de exposição 

verbal ao professor, como é o caso das entrevistas, por exemplo, principalmente quando 

desejam reforçar pontos negativos. O questionário final conta com cinco questões, sendo duas 

delas combinadas, ou seja, questão com respostas em escala, e, logo em seguida, um espaço 

para que eles pudessem justificar sua resposta, e, mais três questões abertas (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008). Na primeira e na segunda questão, respectivamente, os alunos deveriam 

apontar qual dos textos trabalhados em sala de aula eles mais gostaram e qual eles menos 

gostaram. Para tanto, uma escala com o gênero e o nome de cada texto literário trabalhado foi 

apresentado, seguido de um espaço para que eles justificassem a sua opção. Na terceira questão 

eles deveriam pontuar o que acharam da experiência de ler e discutir textos literários em LI, 

enquanto na quarta questão, expor o que acharam da experiência de produzir textos literários 

em LI.  

As respostas das questões 3 e 4 me auxiliaram a repensar o estudo sob a visão dos 

participantes e a refletir sobre a viabilidade ou não de se promover a leitura, discussão e 

produção escrita de textos literários em LI. Como todas as atividades, tanto as de compreensão 

como as de produção literárias foram feitas de forma conjunta, em um trabalho colaborativo, 

senti a necessidade de, na sexta questão, pedir aos participantes para que me descrevessem 

sobre o que acharam da experiência de terem trabalhado em pares. 
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2.4.2 Atividades de compreensão e discussão dos textos literários 

 

 As atividades de compreensão e discussão dos textos literários foram desenvolvidas a 

partir dos textos escolhidos. Como o intuito era o de promover práticas dialógicas e 

colaborativas, tanto as atividades de compreensão quanto as discussões dos textos se deram de 

forma grupal ou em duplas. O momento de compartilhamento de interpretações dos alunos é 

muito rico, pois é através dessa sessão colaborativa que “os leitores ganham consciência de que 

são membros de uma coletividade e que essa coletividade fortalece e amplia os seus horizontes 

de leitura” (COSSON, 2018, p.66). As aulas, como já mencionei no subtópico anterior, foram 

todas gravadas em áudio, assim pude ter acesso a todas as discussões que foram estabelecidas. 

Conto com 4h30min de gravação que evidenciam o processo de compreensão e discussão dos 

textos literários. 

 Para a elaboração das atividades, levei em consideração as diretrizes apontadas na 

BNCC (BRASIL, 2017), que apontam para a relevância de se apresentar situações organizadas 

em pré-leitura, leitura e pós-leitura, potencializando as aprendizagens de modo significativo e 

contextualizado, para que haja “um (re)dimensionamento das práticas e competências leitoras 

já existentes, especialmente em língua materna” (BRASIL, 2017, p.244) e os pressupostos 

teóricos de Rees, Pereira e Mello (2018), que auxiliam o docente a planejar atividades baseadas 

nos textos literários de forma a oportunizar aos discentes situações para que possam se engajar 

discursivamente. 

 A primeira atividade de compreensão (Apêndice C) foi embasada no poema “to hate is 

an easy lazy thing”, de Rupi Kaur. Oportunizei um momento de reflexão e discussão sobre 

alguns problemas relacionados à violência e apontei caminhos para a prática do amparo ao 

próximo e do bem na comunidade goiana, que é o contexto vivencial dos participantes desta 

pesquisa. O poema ainda favoreceu a discussão de temas como respeito mútuo, solidariedade, 

pluralidade, vida coletiva e direitos humanos.  

Como atividade de pré-leitura do poema, questionei os alunos se eles se recordavam de 

Rupi Kaur, poeta que já havíamos trabalhado previamente no início de 2019. Em seguida, 

mostrei a eles imagens que ilustravam violência às mulheres, aos animais e aos homossexuais 

e pedi para que me descrevessem oralmente as ilustrações. Em seguida, parti para a localidade 

deles, e apresentei imagens que apontavam para formas de se praticar o bem de forma social, 

como a geladeira solidária, localizada no centro da cidade de Goiânia e onde as pessoas 

abastecem com alimentos para serem destinados a moradores de rua; a campanha dos Correios 

que promove a adoção de cartas na época do Natal, e oportunidades para a adoção de animais. 
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Por fim, mostrei a eles uma imagem reforçando o caráter heterogêneo do Brasil e enfatizando 

o fato de que todos merecem ser tratados com dignidade. Durante a leitura, eles deveriam ler e 

discutir com seus pares o poema. Como atividade de pós-leitura, eles compartilharam com os 

demais colegas da sala as suas impressões sobre o texto literário e avaliaram se a ilustração 

apresentada no poema era fidedigna a mensagem apresentada no texto. O intuito aqui era o de 

que eles também se atentassem para a linguagem não-verbal presente no texto. 

A segunda atividade de compreensão (Apêndice D) foi baseada no livro infantojuvenil 

Kode’s Quest(ion): a story of respect, de Katherena Vermette.  O livro aborda os sete 

ensinamentos sagrados dos povos originários da América do Norte que direcionam os valores 

essenciais para a conduta humana. Objetivei resgatar a importância dos valores para o bem-

estar da sociedade e também possibilitar o diálogo/contato com a cultura de um grupo indígena 

canadense.  

Como atividade de pré-leitura do livro infantojuvenil, comecei questionando-os o que 

eles compreendiam por respeito. Em seguida discutimos fatos e curiosidades sobre a biografia 

de Katherena Vermette, vocábulos presentes no livro infantojuvenil que eles pudessem 

desconhecer (rake, smart, elderly) e, posteriormente, debatemos sobre os Sete Ensinamentos 

dos povos originários da América do Norte (amor, bravura, humildade, sabedoria, honestidade, 

verdade e respeito). Durante a leitura, pedi aos alunos para que formassem um círculo, projetei 

o livro em Power Point e fui lendo-o em voz alta com eles. A fim de verificar se eles estavam 

compreendendo a leitura, ia fazendo perguntas de compreensão textual durante a leitura. Como 

atividade de pós-leitura, os alunos compartilharam suas impressões sobre o livro infantojuvenil, 

questionei se a ideia de respeito deles se assemelhava ou distinguia da ideia de respeito 

apresentada pela protagonista da história e por fim, questionei quais dos Sete Ensinamentos dos 

povos originários eles consideravam mais importantes e quais eles acreditavam que deveriam 

praticar mais.  

A terceira atividade de compreensão (Apêndice E) foi baseada na fábula The lion and 

the four bulls, de Esopo. O objetivo aqui consistia em discutir com os alunos a importância do 

trabalho em grupo e refletir sobre a possibilidade de relacionar a fábula, mais especificamente, 

os personagens e a moral da história com o dia a dia dos aprendizes.  

Como atividade de pré-leitura da fábula, discutimos as características deste gênero 

literário e fatos e curiosidades sobre a biografia de Esopo. Assistimos a um vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=o-yhrTnblPE&t=10s) sobre o reino animal que reforçava 

a importância da união e da colaboração.  Em seguida, pontuei que durante a leitura da fábula, 

eles deveriam buscar identificar os personagens principais e questionar se os personagens da 

https://www.youtube.com/watch?v=o-yhrTnblPE&t=10s
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história se assemelhavam a atitude de pessoas que eles conheciam. Após a leitura da fábula, 

perguntei a eles qual era a moral da história e de que forma eles poderiam relacioná-la com o 

seu dia a dia. 

A última atividade de compreensão (Apêndice G) foi baseada na canção Blowing in the 

wind, de Bob Dylan. O intuito aqui residia em demonstrar para os discentes o fato de que uma 

canção pode ser considerada um texto poético e também refletir sobre a crítica social que o 

artista realizou por meio da canção.  

Como atividade de pré-leitura da canção, perguntei aos alunos se eles acreditavam que 

uma canção poderia ser considerada um texto literário e pedi para que justificassem sua 

resposta. Também perguntei se eles já haviam ouvido falar do cantor Bob Dylan e em caso 

afirmativo, para que compartilhassem as informações com os colegas. Em seguida, discutimos 

alguns fatos e curiosidades sobre a biografia do cantor, sobre a Guerra do Vietnã e sobre o 

Prêmio Nobel de Literatura de 2016, que pela primeira vez condecorou um cantor ao prêmio. 

Para discutir a localidade, apresentei aos alunos o fato de em 2019, Chico Buarque de Hollanda 

ter sido o primeiro cantor a receber o Prêmio Camões, que homenageia produções literárias em 

língua portuguesa. Entreguei a eles uma folha de exercícios baseada na canção que deveria ser 

respondida com seus pares. No primeiro exercício, eles associaram os vocábulos (sea, dove, 

death, road, allow, cannonball) com as suas respectivas definições. Escolhi essas palavras, pois 

elas estão presentes na canção e poderiam ser vocábulos que meus alunos ainda não 

conhecessem. Após assistir a três versões distintas da canção (a original, uma interpretada por 

Celine Dion e outra por Zé Ramalho), os alunos completaram as lacunas presentes na canção 

com os vocábulos que havíamos trabalhado no primeiro exercício. Posteriormente, 

compartilharam as suas impressões sobre a canção, elegeram a sua versão preferida e, por fim, 

selecionei alguns trechos da canção para que pudéssemos discutir sobre as metáforas presentes 

ali. 

 

2.4.3 Textos literários produzidos pelos alunos 

 

 Sempre após a leitura e discussão dos textos literários, os alunos eram motivados a 

produzir seus próprios textos literários. Os alunos produziram, em pares e trio, quatro textos 

literários que contemplaram quatro gêneros distintos: um poema, um livro infantojuvenil, uma 

fábula e uma canção. Todas as produções foram realizadas na escola durante as aulas de LI. 

 Assim que os alunos me entregavam as suas produções, eu as digitalizava e as salvava 

em meu computador. Depois de avaliá-las, devolvia para os alunos as atividades originais. É 
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importante frisar que no momento de avaliação, policiei-me para não focar estritamente em 

aspectos gramaticais, mas na mensagem que os alunos estavam tentando passar. Quando não 

compreendia alguma parte do texto, quer fosse por letra ilegível quer fosse por uso inapropriado 

de alguma palavra, aproveitava a aula seguinte para conversar pessoalmente com a dupla e, 

assim, poder sanar minha dúvida. 

 

2.4.4 Diário de campo  

 

Como “as observações feitas em campo só podem ser analisadas rigorosamente se 

tiverem sido registradas” (MOREIRA; CALEFFE, 2008c, p. 217), mantive um diário de campo 

para documentar as aulas, a participação dos alunos e a evolução da pesquisa. 

Em geral, como sou a professora pesquisadora, não conseguia tempo hábil para escrever 

no diário enquanto as aulas estavam acontecendo, pois, em uma turma com trinta alunos, ficar 

escrevendo por muito tempo sem prover a atenção necessária aos aprendizes pode contribuir 

para a dispersão deles. Por isso, optei por anotar as minhas observações em um pequeno caderno 

que ficava sempre em cima da minha mesa quando os meus encontros com os participantes 

aconteciam dentro da sala de aula; e, no meu celular, quando os encontros aconteciam no pátio 

da escola. A escolha do celular se deu, neste caso, pois os alunos tinham a liberdade de escolher 

o espaço que se sentiam mais confortáveis na escola para produzir seus textos. Muitos deles 

acabavam se reunindo no gramado, nos corredores próximos à entrada da escola ou, então, ao 

pé de árvores no pátio da escola. Assim, acreditei que seria mais fácil registrar essas 

observações no celular do que ter que escrevê-las em um caderno sem ter, necessariamente, um 

local de apoio. É preciso registrar que a escola conta com algumas mesas no pátio para que os 

alunos possam realizar atividades extras, mas alguns deles se sentiram mais confortáveis em 

trabalhar nesses locais que mencionei anteriormente. 

Sempre ao final dos encontros, reunia as observações que havia feito no caderno ou no 

celular e, então, iniciava o período de registro no diário. Nele estão os resumos das aulas, as 

observações que eu considerava relevantes para a pesquisa, tais como quando e por qual motivo 

os alunos me pediam auxílio, os instrumentos que utilizavam para a escrita dos textos, a 

participação, o envolvimento ou distração durante as atividades propostas, assim como minhas 

percepções e sentimentos durante a pesquisa.  

 Como os alunos trabalharam em pares e em trio para as suas produções escritas e como 

essas produções se davam, em geral, no pátio da escola, ou seja, um espaço aberto, meu celular 

não seria capaz de captar todas as suas participações durante o processo de escrita. Garcez 
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(1998, p.29) em A escrita e o outro revela que as tentativas para compreender o processo de 

escrita fizeram com que pesquisadores utilizassem técnicas distintas como a realização de 

“entrevistas imediatamente posteriores ao ato de escrever, gravações de depoimentos em voz 

alta no decorrer do processo, questionários retrospectivos ou observação direta”. Neste estudo, 

a fim de gerar dados que me permitissem analisar não apenas o produto (produções dos alunos), 

mas também o processo, solicitei a cada dupla e trio que utilizasse seus próprios celulares para 

gravar o processo de escrita. Informei meu número de telefone aos participantes e, ao final de 

cada encontro em que eles realizaram suas produções escritas, os alunos me encaminhavam os 

áudios de suas gravações via WhatsApp. Assim que chegava em casa compilava todos esses 

áudios no meu computador para, posteriormente, transcrevê-los.  

 A utilização dessa técnica de gravação me permitiu analisar o processo de escrita da 

maioria dos participantes, menciono aqui maioria, pois em alguns áudios os alunos participantes 

não gravaram todo o processo e apenas fizeram um resumo curto relatando como escolheram o 

tema da escrita. Percebi esse fato logo nas primeiras gravações que os alunos me encaminharam, 

pois tinha o hábito de ouvir as gravações encaminhadas para checar se o áudio estava nítido. 

Assim, sempre antes de suas produções textuais, reforçava aos participantes a necessidade de 

gravar todo o processo de escrita e não apenas um resumo, como alguns haviam feito. Ressalto 

que, mesmo diante de todos os lembretes, alguns participantes continuaram enviando apenas 

um resumo do processo. A desvantagem da utilização dessa técnica para captar o processo de 

escrita, nesse caso específico, pode estar associado a faixa etária dos alunos, isso porque, por 

serem adolescentes, alguns demonstraram certo sinal de rebeldia e acabaram não cumprindo 

com o que foi solicitado por mim. No total, conto com 2h43min16s de áudios que evidenciam 

o processo de produção escrita. Apesar dos problemas mencionados anteriormente, decidi 

manter esses dados porque pude encontrar evidências que podem contribuir para a compreensão 

do processo de escrita em LI.  

 

2.5 CATEGORIAS ENCONTRADAS NOS DADOS  

  

 Os dados gerados para a presente pesquisa foram analisados em conformidade com as 

questões discutidas na introdução e no primeiro capítulo, e têm como aporte as premissas 

bakhtinianas e vygotskianas, já que contribuem para o esclarecimento do processo dialógico e 

colaborativo ocorrido a partir da leitura, discussão e produção de textos literários. 

Como mencionei anteriormente, tanto as aulas quanto o processo de produção dos 

alunos foram gravados em áudio. O processo inicial de análise se deu com a transcrição desses 
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áudios. Ao iniciar a leitura, procurava destacar em negrito as partes que haviam me chamado a 

atenção. Imprimi todas essas transcrições e usei marcadores de diversas cores para tentar 

diferenciá-las.  

 As produções escritas dos alunos foram inicialmente digitalizadas e organizadas em uma 

pasta no meu computador. Ao avaliar as atividades para devolver aos alunos, tive a 

oportunidade de lê-las e já perceber o estilo de escrita e criatividade de alguns participantes. 

Averiguei aspectos de criatividade tanto na escolha de palavras quanto nos desenhos que alguns 

fizeram para ilustrar seus textos. Após o fim da geração dos dados, imprimi todas as produções 

dos alunos e, utilizando os mesmos marcadores que havia utilizado para a análise dos áudios, li 

as produções para saber se as categorias encontradas nos áudios também estavam presentes nas 

produções escritas. 

O meu contato com os dados me permitiu levantar as seguintes categorias: a) relações 

dialógicas com as temáticas presentes nos textos literários; b) relações dialógicas e 

interculturais estabelecidas entre os alunos e os autores dos textos; c) as discussões pós-leitura 

como elemento facilitador da compreensão textual literária; e, d) os elementos visuais e as 

práticas dialógicas e colaborativas como facilitadores da compreensão de provérbios e 

metáforas. 

Após explicitar as características do estudo de caso e de descrever o contexto de 

pesquisa, os participantes, os instrumentos de investigação, e de sinalizar as categorias que 

foram encontradas nos dados, passo agora à análise do processo de compreensão escrita dos 

textos literários em LI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 
 

CAPÍTULO 3 – O PROCESSO DE COMPREENSÃO ESCRITA DE TEXTOS 

LITERÁRIOS EM LÍNGUA INGLESA 

 

“A leitura é a arte de construir uma memória 

pessoal a partir de experiências alheias. As 

cenas dos livros lidos voltam como lembranças 

privadas” (PIGLIA, 2004, p.46). 

 

 Apresento no presente capítulo as atividades de compreensão escrita e discussão de 

textos literários em LI. Inicialmente, revelo o conceito de literatura apresentado pelos alunos 

participantes e o contato que já apresentam com textos literários, tanto em língua materna 

quanto em LI. Para tanto, analiso as respostas apresentadas por eles no questionário inicial e as 

discussões estabelecidas no encontro seguinte à aplicação do questionário. Saber o que os 

alunos compreendem por textos literários me auxilia a averiguar as ideologias por trás desse 

vocábulo e a aferir o grau de intervenção teórica que necessitaria discutir em sala. Em seguida, 

exponho as discussões que foram estabelecidas com cada gênero literário específico. 

 

3.1 A LITERATURA E OS TEXTOS LITERÁRIOS SEGUNDO A VISÃO DOS ALUNOS 

PARTICIPANTES 

 

 No questionário inicial, os alunos deveriam completar, individualmente, a seguinte 

frase: “Para mim, textos literários são...”. Organizei as concepções dos participantes sobre 

textos literários em três categorias distintas: concepções generalizadas, concepções que 

destacam gêneros textuais e concepções que revelam opiniões pessoais. Apresento esses dados 

na figura 1: 
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Figura 1 – Concepção de literatura para os participantes 

 

Fonte: Dados retirados do questionário inicial 
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 As concepções generalizadas demonstram que alguns participantes apresentam pouca 

familiarização com o termo textos literários, que pode ser justificada pelo fato de nunca terem 

tido a necessidade de parar para refletir sobre o assunto. Isso não se confunde com o fato de os 

alunos já terem tido contato formal com textos literários previamente. Como mencionei no 

Capítulo 2, o próprio departamento de LI da escola promove a compreensão e produção oral e 

escrita, com o uso de textos literários e não literários. As respostas apresentadas na Figura 1 

comprovam que o contato dos alunos com diversos gêneros literários ainda se mostrou 

insuficiente para uma conceituação do termo.  

Destaco na Figura 1 as respostas da Tia Thais e Sininho que, apesar de revelarem certo 

aspecto positivo desses textos, acabaram generalizando bastante as suas respostas ao englobar 

todos os livros na categoria de literários. Mencionei anteriormente que estamos cercados de 

textos dos mais diversos gêneros, isso porque eles são nossa “forma de inscrição, ação e 

controle social no dia a dia” (MARCUSCHI, 2008, p. 161). Por isso, promover espaço para a 

discussão, reflexão e criação de diversos gêneros textuais em sala de aula contribui para revelar 

aos alunos as funções e uso de cada um deles. Os dados me apresentam aqui que além de 

favorecer o contato dos alunos com os mais diversos gêneros, talvez ainda seja necessário 

evidenciar de forma mais clara as funções e usos de cada um, para que todos os alunos, e não 

apenas alguns, atinjam uma compreensão precisa sobre o termo textos literários. 

 As concepções que destacam os gêneros textuais mostram os diversos gêneros literários 

que os alunos já conhecem e fazem uso em suas práticas sociais. Destaco aqui a resposta de 

Gustavo que afirmou, equivocadamente, que as notícias se tratam de textos literários. Ao 

verificar esse lapso, senti a necessidade de debater sobre as diferenças entre notícias e textos 

literários na aula seguinte.  

Evidencio ainda a resposta de Annie Kim que incluiu as fanfics e as webtoons como 

textos literários. Isso revela que a aluna tem contato não apenas com textos literários impressos, 

mas também digitais. As fanfics, gênero textual que “engloba a escrita criativa, a 

metalinguagem e o pertencimento a uma base de fãs (fandom) em meios eletrônicos” (AZZARI; 

CUSTÓDIO, 2013, p.74), são histórias escritas por fãs a partir da apropriação de personagens 

e enredos provenientes de produtos midiáticos como filmes, séries, quadrinhos, histórias, 

videogames etc. Um fato interessante é que “seus escritores hibridizam o discurso do autor e 

do sujeito quando a história é recontada, movendo-se para além do que foi contado” (AZZARI; 

CUSTÓDIO, 2013, p.75). As webtoons, por sua vez, são histórias em quadrinhos com 

personagens sul-coreanos realizadas exclusivamente para a internet. Algumas delas contam 

com trilha sonora própria, sendo publicadas periodicamente e lançadas digitalmente, por isso, 
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são elaboradas pensando sempre na leitura em rolagem vertical, que pode se dar tanto em um 

navegador de computador, ou ainda, em aplicativos próprios desenvolvidos para celular. As 

webtoons refletem a popularização da cultura sul-coreana que tem se dado em níveis mundiais 

nas mais diversas áreas, como música, cinema e televisão (GANIKO, 2020).  

Constato, assim, que Annie Kim é uma participante atenta aos gêneros contemporâneos 

e, ao averiguar a definição de webtoons proposta por Ganiko (2020), pude perceber uma estreita 

relação com o conceito de gênero discursivo proposto por Bakhtin (2011), o qual se caracteriza 

por sua natureza relativamente estável, isto é, mantém características de gêneros anteriores, 

neste caso a história em quadrinhos, mas dele se diferencia por ser veiculado pela internet, por 

ter um público-alvo específico e por refletir uma cultura estrangeira, ou seja, a cultura sul-

coreana. Nesse sentido, o gênero discursivo se adequa às necessidades do sujeito socialmente e 

culturalmente situado e amplia as faces da literatura. Mostra também a complexidade dos 

gêneros textuais na contemporaneidade, com práticas de linguagem que combinam diversas 

formas de organização, produção, disponibilização e interação dos textos em uma sociedade 

globalizada. Nesse sentido, percebo que o suporte das webtoons, no caso o meio virtual, pode 

ter favorecido o contato e interação da minha aluna com um gênero contemporâneo. 

Ao analisar as concepções dos alunos que expressam suas opiniões sobre os textos 

literários, pude perceber que elas refletem gostos pessoais e perpassam por discursos 

ideológicos, uma vez que Hale, por exemplo, enfatiza que os textos literários são importantes 

pois ajudam a melhorar a escrita e a leitura. Ao fazer isso, esses alunos, segundo a concepção 

de sujeito bakhtiniano, estão demonstrando suas valorações (são importantes para o nosso 

aprendizado; ajudam na leitura e na escrita) e posições avaliativas (Legais, porém não são 

todos que eu gosto). 

Os dados apresentados mostram que ainda não há nesse estágio, 8º ano do ensino 

fundamental, uma concepção clara sobre o que são textos literários. Essa situação me fez refletir 

ainda mais sobre a minha atuação docente e sobre a necessidade de assegurar aos meus alunos 

uma educação responsiva-responsável (SZUNDY, 2014), que os coloque como prioridade, 

oportunizando espaços para que o embate e a desestabilização se façam presentes na sala de 

aula, com vistas à transformação desses sujeitos. Nesse sentido, separei um momento, na aula 

seguinte, para que os alunos pudessem refletir e compartilhar suas concepções sobre os gêneros 

literários que iríamos trabalhar, suas funções e situações de uso. Essa prática colaborativa, que 

será descrita posteriormente, foi essencial para que os discentes pudessem construir juntos uma 

definição sobre literatura e textos literários.  
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 Ansiava ainda descobrir se os alunos participantes deste estudo já tinham o hábito de ler 

textos literários em língua materna. Assim, quando questionados se eles gostavam de ler textos 

literários em língua portuguesa, surpreendi-me ao verificar que grande parte dos alunos aprecia 

esse tipo de leitura. O gráfico 1 ilustra a resposta dos participantes a esse questionamento.  

 

Gráfico 1 – Os participantes gostam de ler textos literários em português? 

 

Fonte: Dados retirados do questionário inicial 

   

Esses dados revelam que os participantes já apresentam o costume de ler ou têm certa 

familiaridade com textos literários, o que se mostra como um ponto positivo, pois além do 

gosto, ressalto que esses diversos repertórios textuais literários que eles já apresentam, mesmo 

que em língua materna, seguem um mesmo formato, ou ainda, um mesmo padrão de escrita, o 

que pode auxiliá-los a estabelecer relações com os gêneros que trabalhamos em LI. Dentre os 

gêneros e tipos de textos favoritos mencionados pelos participantes se destacam: 

mistério/suspense, romance, comédia, ficção científica, ação e fantasia. Para Cosson (2018, 

p.17), a “literatura nos diz o que somos”, nesse sentido, a vida como ela é se revela nesses 

gêneros textuais apreciados pelos alunos. Esses dados também me revelam uma contradição: a 

maioria dos meus participantes gosta de ler textos literários, mas não sabe definir o que 

realmente são, conforme evidenciei na Figura 1. Tal fato mais uma vez reforça a necessidade 

de promover o contato com textos literários em estágios iniciais de LI de forma a auxiliar nessa 

concepção e a importância desse material para a vida do aluno.  

Mesmo sabendo que estudos de caso permitem generalizações (LUDKE; ANDRÉ, 

1986), neste referido caso, vou me ater ao que os dados apontaram no Gráfico 1 e não vou ousar 

a aplicá-los a outros contextos educacionais, pois percebo que inúmeras variáveis podem 

Sim

78%

Não

22%

OS PARTICIPANTES GOSTAM DE LER 

TEXTOS LITERÁRIOS EM PORTUGUÊS?
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influenciar nas respostas a esse questionamento, tais como estrutura da escola (presença ou não 

de uma biblioteca), formação dos professores, incentivo ou não de práticas de leitura no 

contexto em que vivem, etc. 

 Quando questionados se já leram algum texto literário em LI, o percentual apresentado 

foi o seguinte: 

 

Gráfico 2 – Os participantes já leram algum texto literário em inglês? 

 

Fonte: Dados retirados do questionário inicial 

 

 Nesse caso, percebo que o trabalho em equipe e contínuo para a apreciação estética de 

textos literários e formação de novos leitores, que também é desenvolvido pelos demais 

professores de LI na escola, pode ser a grande explicação para um percentual tão alto. Como 

ressaltei na introdução deste trabalho, foram os professores de LI desta escola que me 

desafiaram a trabalhar com textos literários com todas as minhas turmas há cerca de dez anos. 

Diferentemente da questão anterior, em que perguntei quais os gêneros em língua materna eles 

mais gostavam, agora, solicitei apenas que pontuassem algum texto literário em LI que tivessem 

apreciado e eles afirmaram: 

 

                                      Recorte 1 – 19/09/2019 

Hale: Eu li e gostei dos poemas que a professora trouxe para a sala de aula, porém 

não me lembro do título específico de nenhum. 

(Fonte: questionário inicial) 

 

 

 

 

 

 

 

Sim

93%

Não

7%

OS PARTICIPANTES JÁ LERAM ALGUM 

TEXTO LITERÁRIO EM INGLÊS?
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Recorte 2 – 19/09/2019 

Cherry Calipyson, Dido, Gustavo e Shinra Tensei7: Já li na escola mas não lembro o 

título de nenhum. 

(Fonte: questionário inicial) 

 

Recorte 3 – 19/09/2019 

Rodrigo: Sim, contos de fadas e outros textos que a professora trouxe em sala. Um 

que eu gostei bastante foi o do Gingerbread man. 

(Fonte: questionário inicial) 

 

Recorte 4 – 19/09/2019 

Pandora: Sim, as poesias da Rupi Kaur8.  

(Fonte: questionário inicial) 

 

Recorte 5 – 19/09/2019 

Annie Kim e Tia Thais: Sim, livros infantis em inglês.  

(Fonte: questionário inicial) 

 

Recorte 6 – 19/09/2019 

Suy: Sim, Lila and the Crow e A bit lost.  

(Fonte: questionário inicial) 

 

Recorte 7 – 19/09/2019 

Batatinha: Sim, já li um que chamava Death in the freezer, achei bom. 

(Fonte: questionário inicial) 

 

Recorte 8 – 19/09/2019 

Isadora: Sim, vários, o meu favorito foi sobre um pato, porém não me recordo do 

título. 

(Fonte: questionário inicial)  
 

O contato dos alunos com textos literários é capaz de despertar-lhes sentimentos 

diversos (REALE; ANTISERI, 1990), que podem variar desde indiferença, revelada na 

afirmação da experiência com textos literários e no esquecimento de seus títulos, até 

sentimentos de prazer e satisfação, evidentes no uso de qualificadores e verbos que expressam 

uma opinião favorável, como nos recortes 1, 3, 7 e 8.  

Destaco aqui que o livro The Gingerbread man, mencionado por Rodrigo, é comumente 

trabalhado com os alunos desta escola no 6º ano do ensino fundamental e, apesar de o aluno 

estar no 8º ano do ensino fundamental, ainda consegue se recordar da obra. Esse fato sinaliza 

que a história literária trabalhada com os alunos foi significativa e permaneceu em sua memória. 

 Pandora, por sua vez, dá destaque às poesias de Rupi Kaur. Esclareço que já havíamos 

trabalhado com um poema da referida poeta a fim de refletir sobre as inúmeras tragédias que 

                                                           
7 Os questionários foram respondidos individualmente, mas há momentos em que percebi que as respostas 

apresentadas pelos participantes eram semelhantes e, por isso, optei por agrupá-las a fim de manter uma maior 

fluidez do texto. 
8 O poema “This is the recipe of love” (KAUR, 2017b) foi escolhido para iniciar o ano letivo de 2019, portanto, 

antes do período de geração dos dados, com as turmas de 8º ano da escola. O fato de a aluna Pandora ter 

mencionado o nome da autora Rupi Kaur neste momento do estudo evidencia não apenas sua apreciação pelo 

gênero poético, mas também por uma autora que já havíamos trabalhado em sala de aula. 
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haviam acontecido no Brasil no início de 2019, como o rompimento de uma barragem em 

Brumadinho, o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, a queda do helicóptero que 

provocou a morte de um piloto e do jornalista Ricardo Boechat e um tiroteio ocorrido em uma 

escola pública da cidade de São Paulo (MELLO, 2019). Em sala de aula discutimos apenas um 

poema de Rupi Kaur, desse modo, como Pandora pontua no excerto 4 que gosta das poesias 

dessa autora indiana, utilizando, portanto, o plural, tal fato me levou a crer que talvez o contato 

inicial que a aluna teve com o texto literário específico despertou-lhe o interesse e fez com que 

ela buscasse, por conta própria, por outros textos da poeta. Essa busca por novos textos da 

autora revela iniciativa por parte dessa aprendiz, uma capacidade socioculturalmente mediada 

de agir, o que me permite afirmar que Pandora adota uma postura agentiva em seu processo de 

ensino e aprendizagem (SCHOON, 2018; MILLER, 2012; AHEARN, 2001). 

Como os alunos participantes iriam ler e produzir textos literários em LI, acreditei ser 

relevante questioná-los se já haviam tido a experiência de produzir textos literários em LI. A 

maioria dos participantes, no entanto, revelou nunca ter escrito um. 

 

Gráfico 3 – Os participantes já escreveram algum texto literário em inglês? 

 

Fonte: Dados retirados do questionário inicial 

 

 Dos oito alunos que pontuaram já terem experienciado a escrita de um texto literário em 

LI, dois gêneros se destacaram: poemas e textos de terror/suspense. As respostas dos alunos 

apontam ainda que essa experiência se deu, para alguns deles, na própria escola, enquanto para 

outros, como é o caso de Suy, se deu em um ambiente externo, mais especificamente, em um 

cursinho de inglês. 

Não

57%

Sim

43%

OS PARTICIPANTES JÁ ESCREVERAM 

ALGUM TEXTO LITERÁRIO EM INGLÊS?
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 Na aula seguinte, aproveitei para esclarecermos alguns pontos mencionados no 

questionamento inicial. Definimos juntos os termos literatura e textos literários; também 

discutimos sobre os gêneros específicos que seriam trabalhados em sala, a saber: poemas, 

fábulas, literatura infantojuvenil e canção. O excerto abaixo evidencia como se deram as 

discussões: 

 

Recorte 9 – 10/10/2019 

Professora: Hey, guys, last class you answered the questionnaire and now I want to 

highlight some specific points. First of all, what is literature? 

Rodrigo: Books. 

Layssa: Any book? 

Isadora: Stories. 

Rodrigo: The books with stories. 

Annie Kim: Fictional stories. 

Professora: And if I have a book with poems, can it be considered literature? 

Batatinha: yes. 

Professora: And News? Are they literary texts? 

Batatinha: No, they are real. 

Professora: Yes, the objective of the News is to inform us about something that 

happened, and literary texts do not have this objective. 

Professora: And songs? Can songs be considered a literary text? 

Alunos: No. 

Professora: Sorry to disappoint you, but in fact, songs can be considered literary texts. 

Alunos: Really?! 

(Fonte: Dados retirados da aula) 

 

As discussões apresentadas no excerto 9 revelam que esse momento foi importante para 

ampliar as reflexões e definições que os alunos apresentaram sobre literatura no questionário 

inicial. Quando o aluno Rodrigo afirma que os livros são literatura, verifico que ele está 

apresentando uma definição do termo em seu sentido amplo que, nas palavras de Compagnon 

(2006, p.31-32), implica reconhecer “tudo o que é impresso (ou mesmo manuscrito), são todos 

os livros que a biblioteca contém (incluindo-se aí o que se chama de literatura oral, doravante 

consignada)”. Já quando Isadora e Annie Kim acrescentam as histórias e os gêneros ficcionais, 

percebo que a discussão acaba encaminhando para uma concepção de literatura em um sentido 

mais restrito. 

No questionário inicial, por exemplo, Gustavo havia mencionado que as notícias eram 

textos literários. Apesar de não ser uma confusão generalizada, ou seja, apenas um aluno ter 

mencionado isto no questionário inicial, senti a necessidade de retomar esse ponto no momento 

da nossa discussão, na nossa próxima aula, para que a dúvida não permanecesse no grupo. Uma 

das premissas da aprendizagem colaborativa reside em compartilhar a autoridade hierárquica 

da sala de aula, de modo que o professor não forneça respostas prontas aos alunos, mas medeie 

o processo de aprendizagem (FIGUEIREDO, 2006). Nesse sentido, aproveitei o momento da 
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aula para lançar o questionamento que, consequentemente, levaria os alunos à reflexão, e, com 

a ajuda da aluna Batatinha, reforcei um dos aspectos que contribui para a distinção dos dois 

gêneros, ou seja, a função primordial da notícia reside em informar o público sobre algum fato 

que tenha ocorrido.  

 Ao final do excerto 9, é perceptível a surpresa dos alunos ao descobrirem que uma 

canção também pode ser considerada um texto literário. A discussão aqui continua no sentido 

restrito de definir o termo, representada na fronteira entre o literário e o não literário, que “varia 

consideravelmente segundo as épocas e as culturas” (COMPAGNON, 2006, p.31-32). Isso 

explica o fato de a canção ter sido desconsiderada como texto literário por muito tempo, mas 

alcançado o status de literário recentemente.  

Nenhum dos alunos participantes desta pesquisa havia pensado sobre a possibilidade de 

uma canção ser um texto literário. Ao analisar o excerto 9, constato que poderia ter instigado 

mais a discussão e questionado mais os alunos sobre o motivo pelo qual eles sustentavam tal 

opinião. Ao invés disso, como é possível perceber no fim do excerto 9, já apresento-lhes uma 

resposta pronta. Destaco que esse meu posicionamento impositivo, em que já ofereço a resposta 

pronta aos alunos ao invés de incitar-lhes a reflexão e construção do conhecimento, vai contra 

as premissas da aprendizagem colaborativa e não favorece a agência discente.   

 Parti, em seguida, para as impressões que os alunos participantes já apresentavam sobre 

os gêneros literários que seriam trabalhados em sala de aula.  

 
Recorte 10 – 10/10/2019 

Professora: Now, what comes to your mind when I say the word poem? 

Sininho: Emotions. 

Rodrigo: Rhymes. 

Isadora: Rupi Kaur. 

Professora: Have you ever read a poem in English? 

Alunos: Yes, at school. 

Professora: What are some of its features? Do you know what is feature? 

Suy: Extensão?! 

Professora: In fact feature is característica. 

Rodrigo: Rhymes, rhymes. 

Professora: Yes! Most poems contain rhymes, but not all. And when I say fable? 

Batatinha: Fairy tales. 

Professora: Anything else? 

Alunos: No. 

Professora: Ok, just one thing, fables are those stories with animals and that there is 

a moral. It is a little bit different from fairy tales, which also have animals, but the 

main characters are princesses, princes, witches, ok? 

Alunos: Yes. 

Professora: Have you ever read fables?  

Alunos: No. 

Professora: I am sure you have read. All kids read fables at school. Like, a Cigarra e 

a formiga.. 

Alunos: No. 

Professora: Hum.. a raposa e as uvas. 
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Alunos: Também não. 

Professora: Well, we are going to read a fable later, you can tell me then if you know 

these kind of texts or not. 

Professora: Now when I say children’s and youth literature? 

Alunos: Books. 

Professora: Any book? Give me some examples. 

Rodrigo: I don’t know names, but are small books. 

Professora: Good. If we compare these books with novels, in fact, they are smaller. 

Now the last one, what comes to your mind when I say the word songs? 

Calypison: Music. 

Rodrigo: Dance.  

(Fonte: Dados retirados da aula) 

 

 As discussões estabelecidas no recorte 10 contribuíram para desmistificar a crença de 

que todo poema necessita de rima e também possibilitou distinguir dois gêneros distintos, 

fábulas e conto de fadas, que foram apresentados por Batatinha como sendo análogos. Na parte 

que discutimos sobre a canção, verifico que os participantes associam o gênero exclusivamente 

ao lazer, sem perceber ou destacar algum aspecto que possibilite reconhecer a canção como um 

texto literário. 

Algo que chamou minha atenção no momento dessa discussão foi o fato de todos os 

alunos mencionarem que nunca haviam lido uma fábula, gênero que acreditava ser 

constantemente trabalhado nas aulas de língua materna no contexto brasileiro, principalmente 

nas séries iniciais do ensino fundamental. Mesmo com os exemplos que dei a eles de algumas 

fábulas conhecidas, eles não se lembraram. Contudo, mesmo diante da resposta dos alunos, 

acreditei que, ao lerem a fábula proposta, eles se lembrariam de outras experiências com esse 

gênero.  

Apresentei nesta seção a concepção que os alunos tinham sobre os termos literatura e 

textos literários. Os dados revelaram que os participantes deste estudo já apresentam o costume 

de ler ou têm certa familiaridade com textos literários em língua materna; que 93% deles já 

leram um texto literário em LI, enquanto 57% já tiveram a oportunidade de escrever um texto 

literário em LI. Passo agora a analisar e a descrever o processo de compreensão escrita dos 

textos literários. 

  

3.2 COMPREENSÃO ESCRITA E DISCUSSÃO DE TEXTOS LITERÁRIOS EM LÍNGUA 

INGLESA 

 

 Todas as atividades de compreensão escrita e discussão dos textos literários se deram 

em sala de aula. Os alunos eram motivados a ler os textos com suas duplas e trio, e, 

posteriormente, compartilhar suas impressões com os demais colegas. 
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 Foram elaboradas atividades baseadas em quatro gêneros distintos: poema (Apêndice 

C), livro infantojuvenil (Apêndice D), fábula (Apêndice E) e canção (Apêndice F). Conforme 

já relatei anteriormente, não espero com essas sugestões apresentadas esgotar as inúmeras 

atividades que podem ser desenvolvidas a partir de tais textos. Pelo contrário, ciente da riqueza 

e multiplicidade de sentidos de tais textos é que descreverei, nos próximos subtópicos, uma 

experiência que foi realizada em uma turma do 8º ano do ensino fundamental de uma escola 

pública da cidade de Goiânia, Goiás. Apesar dessas atividades terem sido desenvolvidas para 

esse contexto específico, elas podem ser facilmente adaptadas e complementadas para serem 

utilizadas em outros espaços.  

 

3.2.1 O poema “to hate is an easy lazy thing”, de Rupi Kaur 

 

 Rupi Kaur é um poeta contemporânea, nascida na Índia em 1992, mas residente no 

Canadá desde os quatro anos de idade. Ela estudou retórica e escrita profissional na 

Universidade de Waterloo, em Ontário, e se tornou famosa ao divulgar suas produções em redes 

sociais como Instagram e Tumblr. Em outubro de 2015, Rupi Kaur reuniu alguns dos seus 

poemas na obra Milk and Honey (KAUR, 2015), traduzida no Brasil como Outros jeitos de usar 

a boca (KAUR, 2017a). A antologia congrega poesias, prosas, ilustrações e está organizada em 

quatro capítulos com uma variedade de temas como a dor, o amor, a ruptura e a cura. 

Seu segundo livro, The sun and her flowers (KAUR, 2017b), traduzido no Brasil como 

O que o sol faz com as flores (KAUR, 2018), é organizado em cinco partes, cada uma refletindo 

o ciclo de uma flor, como: murchar, cair, enraizar, crescer e florescer. Rupi Kaur é também 

quem ilustra todos os poemas. O poema “to hate is an easy lazy thing” foi retirado dessa obra 

e escolhido para discutir com os alunos sobre a necessidade de respeitar o próximo, ter empatia 

e praticar o bem.  

Proporcionar aos alunos a leitura de um texto contemporâneo, escrito por uma jovem 

que é bastante reconhecida em redes sociais, espaço em que muitos deles passam boa parte do 

tempo, é interessante, pois os auxilia a perceber que os poemas são uma forma de expressão e 

estão presentes em seu dia a dia.  

 

3.2.1.1 Discussão oral do poema 

  

 Como é possível perceber na figura 2, o poema “to hate is an easy lazy thing”, de Rupi 

Kaur, é curto, ilustrado e ressalta o fato de que odiar é uma coisa fácil, enquanto amar requer 
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força. Força, já que todos os seres humanos certamente são dotados de amor, apesar de, 

infelizmente, nem todos estarem dispostos a praticá-lo. 

 

Figura 2 – Poema trabalhado com os alunos 

 

Fonte: KAUR, R. The sun and her flowers. Andrews McMeel, 2018b, p. 193. 

 

Dentre as inúmeras possibilidades de discussões que o poema contempla, optei por 

problematizar algumas situações de violência que temos enfrentado em nossa sociedade, 

situações essas que são causadas por falta de empatia e amor ao próximo. Simultaneamente, vi 

a possibilidade de revelar aos alunos exemplos de ações positivas de solidariedade que têm sido 

desenvolvidas em Goiânia. O objetivo aqui consiste em promover uma educação em LI 

abarcando, sobretudo, as localidades que representam os alunos, isto é, contextos socioculturais 

com os quais eles têm familiaridade. Isso desmistifica a polarização da LI e promove uma 

educação linguística como resposta responsável. O excerto abaixo, retirado do diário de campo, 

ilustra um pouco do contexto em que as discussões foram dadas: 

 

Recorte 11 – 10/10/2019 

Hoje se deu a primeira etapa de compreensão de um texto literário. Estava ansiosa e 

ao mesmo tempo feliz por poder dar início ao processo. Tentei manter a calma e 

repassar as etapas do processo mentalmente, tendo sempre em mente que não poderia 

me esquecer de ligar o gravador para registrar todos os momentos. Os alunos estavam 

bem agitados, pois na semana anterior não tivemos aula devido a uma paralisação 

nacional que ocorreu no país contra os contingenciamentos do orçamento da 

Educação. Tento acalmá-los para dar início a nossa reflexão sobre textos literários, 

que foi rápida, creio não ter ultrapassado dez minutos, mas que pude perceber a 

interação deles e consegui seguir com todas as questões norteadoras que havia 

inicialmente planejado. Começo a atividade de pre-reading, e, quando pergunto se 

lembravam da Rupi Kaur, poeta que já havíamos trabalhado no início do ano, dez 

alunos mencionaram não lembrar de quem se tratava. Peço para que organizem as 
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duplas para realizarem a leitura e discussão do poema, em seguida, eles compartilham 

suas impressões sobre o poema e posteriormente digo que eles podem ir para o pátio 

para criar um poema com sua dupla. 

(Fonte: Dados retirados do diário de campo) 

 

 O excerto 11 comprova que a turma estava bem agitada no dia. Tentar acalmá-los é 

primordial para garantir o sucesso das atividades, isso porque, como bem demonstra Freeman 

(1992, p.62), “energia parece ser uma força social bruta que aflora naturalmente quando os 

adolescentes se reúnem. É criada por meio de interação; o trabalho do professor é usá-la a favor 

do aprendizado”. Assim, promovi um momento de discussão durante a etapa de pré-leitura com 

o intuito de que a conversa “desorganizada” que estava presente na sala pudesse ser direcionada 

a favor da aprendizagem dos alunos.  

 Como atividade de pré-leitura (Apêndice C), preparei alguns slides com imagens para 

facilitar o engajamento discursivo dos alunos e favorecer o compartilhamento dos turnos de fala 

com vistas a atender as premissas da aprendizagem colaborativa (FIGUEREDO, 2007). Inicio 

perguntando aos alunos se eles se recordavam de Rupi Kaur, e a grande maioria, dez alunos, 

não se recordava. Por isso, aproveitei para reforçar que ela é uma poeta jovem, nascida na Índia, 

mas que atualmente vive no Canadá. Para discutir com os alunos sobre violência, nos mais 

diversos âmbitos, tais como violência às mulheres, aos animais e aos homossexuais, solicitei a 

eles que descrevessem as seguintes imagens: 

 

Figura 3 – Imagens selecionadas pela pesquisadora para discutir sobre violência 

 

(Fonte: Slide utilizado na aula sobre o poema – elaboração própria) 

 

 O poema de Rupi Kaur selecionado para trabalhar com a turma nos aponta que a prática 

do ódio é algo comum e que a prática do amor, e, portanto do bem, requer certo esforço por 

parte de todos nós. Com o intuito de auxiliar os alunos a vislumbrar oportunidades para a prática 
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do bem no contexto em que vivem, selecionei alguns projetos que refletem o agir solidário, com 

gestos e atitudes de amor ao próximo. As imagens utilizadas para promover tal reflexão foram: 

 

Figura 4 – Imagens utilizadas pela pesquisadora para discutir sobre a prática do bem 

 

(Fonte: Slide utilizado na aula sobre o poema – elaboração própria) 

 

No último slide, selecionei uma imagem em que é possível perceber a diversidade 

cultural brasileira e uma frase em LI que reforça a necessidade de se tratar a todos de forma 

digna e igualitária. Isso ajuda a desmistificar a crença de homogeneidade cultural e linguística 

constitutiva dos países, veja: 

 

Figura 5 – Imagem utilizada para evidenciar o caráter multicultural do Brasil 

 

(Fonte: Slide utilizado na aula sobre o poema – elaboração própria) 

 

As discussões realizadas com os alunos a partir dos slides promoveram relações 

dialógicas com as temáticas da violência e do amor, presentes no poema de Rupi Kaur. O 

contato dos alunos com o referido poema também possibilitou o estabelecimento de relações 

dialógicas e interculturais entre os alunos e a autora-ilustradora do poema. 
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3.2.1.2 Relações dialógicas com a temática da violência  

 

O excerto 12 ilustra as relações dialógicas com a temática da violência apontada pelo 

poema e que foram estabelecidas a partir da discussão sobre homofobia, feminicídio e violência 

contra os animais, alguns dos problemas sociais latentes na sociedade brasileira.  

 

                                      Recorte 12 – 10/10/2019 

Layssa: Now let’s describe these images here. What can you see? 

Shinra Tensei: Cry.  

Layssa: Yeah, the woman is crying. 

Batatinha: Physical violence. 

Layssa: Yeah, the woman probably suffered physical harm. 

Rodrigo: she can’t say anything. 

Layssa: She can’t say anything because there’s a hand on her mouth. 

Hale: She is afraid. 

Isadora: And she is crying. 

Layssa: Can we say that this picture represents violence against women and 

feminicide? 

Alunos: Yes! 

Layssa: What about this one, what can you see? 

Rodrigo: Physical violence dogs. 

Layssa: Yeah, violence against dogs. 

Rodrigo: Afraid. 

Layssa: Is the dog happy? 

Rodrigo: No, he’s afraid and sad. 

Layssa: He had probably been abandoned. So, can we say that this picture represents 

violence against animals? 

Alunos: Yes! 

Layssa: And this one, what can you see? 

Rodrigo: Violence against women again. 

Hale: Homofobia. 

Layssa: How can we say “homofobia” in English? 

Rodrigo: Homophobic. 

Pandora: Homophobia. 

Layssa: Homophobia. 

Pandora: Yes, acertei! 

Layssa: Can you recognize where they are? 

Rodrigo: On the bus. 

Batatinha: On the metro, subway. 

Layssa: This scene happened in London, they were aggressed on a subway just 

because they are women and they were a couple. What about this picture, can you 

recognize? 

Students: No. 

Rodrigo: Violence against boys. 

Layssa: Yeah. What do you think happened to his nose? 

Isadora: It is bleeding. 

Layssa: Yeah, it is bleeding. The noun is blood and the verb is bleed. When I want to 

say “está sangrando”, I say “It is bleeding”. 

Batatinha: It is broken. 

Layssa: Yeah, someone probably broke his nose. And this fact happened in 

Brazil…did you know about that? 

Alunos: No! 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre o poema) 
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Além das relações dialógicas sobre a temática do ódio, esse excerto revela o papel da 

colaboração para as práticas discursivas dos alunos (FIGUEREDO, 2007). Como alguns alunos 

tiveram dificuldades para construir ou completar determinados enunciados, essa colaboração 

entre alunos-professora favoreceu o processo interacional e comunicativo. Ela também se deu 

no nível aluno-aluno, quando os participantes complementaram a fala de outro colega ou 

quando buscavam refutar algo que havia sido dito por outro participante. 

 Tal como a professora no estudo de Antón (1999), eu reconheço a contribuição dos 

alunos à medida que verbalizo, de forma mais completa, as ideias iniciais que foram 

apresentadas por eles de modo monossilábico. Essa minha postura favorece a promoção de uma 

educação como resposta responsável (KRAMER, 2013), pois há a projeção e escuta das vozes 

dos discentes que atuam de forma colaborativa na coconstrução do conhecimento. 

 Uma técnica por mim utilizada neste estudo foi a da tradução colaborativa, que defino 

aqui como a tradução de determinada palavra não diretamente pelo professor, mas pelos alunos, 

que juntos discutem e refletem sobre o melhor uso. O excerto 12 indica que essa técnica foi 

utilizada para a tradução do vocábulo homofobia. Esse agir docente de forma a incluir os alunos 

na discussão, de incentivar o auxílio mútuo, de fornecer scaffoldings para coconstruírem a 

compreensão e expressão em LI está ancorado nas premissas da aprendizagem colaborativa. 

Nesse sentido, é nítida a colaboração entre os alunos e a colaboração vinda por mim. As minhas 

intervenções e os recursos motivadores durante a discussão se mostram necessárias, 

principalmente para não deixar lacunas e manter o processo interacional ativo (OLSEN, 

KAGAN, 1992; BRUFFEE, 1999; FIGUEIREDO 2001, 2006, 2018, 2019). 

 

3.2.1.3 Relações dialógicas com a temática do amor  

 

As discussões durante o momento de pré-leitura também possibilitaram que relações 

dialógicas fossem estabelecidas com a temática do amor, além de refletir e discutir sobre 

maneiras distintas de se praticá-lo socialmente. Para isso, os participantes puderam conhecer 

algumas ações voltadas para a prática do amor e do bem, na cidade de Goiânia, como o projeto 

da geladeira solidária, localizada no centro da cidade de Goiânia e idealizada por voluntários 

que buscam auxiliar moradores carentes. 

 
                                      Recorte 13 – 10/10/2019 

                                             Batatinha: A solidarity freezer? 

Layssa: Solidarity fridge. What is a solidarity fridge? 

Rodrigo: O povo põe comida e os outros vão lá e pegam. 

Batatinha: It is for homeless people. 
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Layssa: Homeless people. You can put food there, so the hungry people can eat. Have 

you ever seen a solidarity fridge? 

Alunos: No! 

Layssa: Do you have an idea where this solidarity fridge is located? 

Annie Kim: Rio de Janeiro. 

Batatinha: São Paulo. 

Rodrigo: Goiás, Goiânia. 

Layssa: Goiânia, Rodrigo?! Let’s check... yes, it is located in Goiânia downtown. 

Batatinha: Sério?! 

Rodrigo: Amham. Tenho fé na nossa cidade. 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre o poema) 

 

 Apesar de já terem ouvido falar sobre a iniciativa da geladeira solidária, os alunos não 

tinham conhecimento sobre a existência de uma delas na cidade de Goiânia. O uso dos 

vocábulos sério e fé revelam que os discentes se sentiram surpresos e esperançosos com essa 

informação. Bakhtin (2017) afirma que os sujeitos se manifestam por meio de enunciados 

axiológicos, isto é, enunciados que expressam as suas valorações, suas visões de mundo. Desse 

modo, os enunciados proferidos por esses participantes apontam para a visão que eles têm da 

cidade que residem. Rodrigo, por exemplo, ao dizer que tem fé na cidade, demonstra os 

componentes de seu eixo axiológico em relação à Goiânia, uma perspectiva positiva, um ponto 

de vista permeado de entusiasmo e esperança.  

 Discutimos também sobre a ação Adote uma carta, desenvolvida pelos Correios em todo 

o Brasil na época do Natal. O excerto 14 ilustra a participação dos alunos na construção de 

sentidos sobre essa proposta. 

 
Recorte 14 – 10/10/2019 

Layssa: And now, what can you see? 

Rodrigo: Homeless students. 

Batatinha: It is the Project for people who don’t have money. 

Hale: On Christmas. 

Layssa: If you have money you can go to Correios and adopt a letter, take a letter. 

Kids, for example, they write a letter to Santa Claus. What is Santa Claus? 

Alunos: Papai Noel. 

Layssa: That’s it. They write letters to Santa Claus and you can go to Correios, buy 

what they want and help them. 

Rodrigo: E se ele pedir um negócio, tipo, de 3 milhões de reais? 

Layssa: But Rodrigo, I have adopted a letter once. Do you know what the kid has 

asked me? 

Rodrigo: No. A dog? 

Layssa: A dog?! No, food.  

Tia Thais: I’ve heard that one time one kid asked an Iphone.  

Layssa: He just asked me a chicken, so he could eat a chicken on Christmas’ night. 

Can you imagine? So sad, and it is not something expensive. I’ve heard that they 

generally ask toys, some of them ask notebooks, pens, school objects, in general, so 

they can study. I think it is a good opportunity for us to help. Of course that probably 

there are some people who asked like Tia Thais mentioned, an Iphone, but you are 

not obliged to give him or her it. Do you think is it ok to adopt a letter? Is it something 

positive or negative? 

Alunos: That’s ok. It is positive. 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre o poema) 
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 Percebo que as discussões foram fundamentais para que os alunos pudessem conhecer 

e avaliar sobre a proposta desenvolvida pelos Correios. No início do excerto, Rodrigo, Batatinha 

e Hale complementam os enunciados uns dos outros. Eles estão auxiliando os colegas e 

trocando informações, tudo isso de forma a se beneficiarem mutuamente (OLSEN, KAGAN, 

1992; BRUFFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2018, 2019). 

 O sujeito, em termos bakhtinianos, é um ser pensante, responsável pelos seus atos e que 

se desenvolve no existir e no agir (BAKHTIN, 2017). Essas características se evidenciam no 

enunciado de Rodrigo quando ele, por meio de um questionamento, expõe uma possível 

situação de conflito, a de não poder atender ao que foi solicitado em uma carta adotada. Tia 

Thais também deixa claro que suas experiências de vida a permitem afirmar que nem sempre 

os pedidos das cartas adotadas se assemelham ao pedido ao qual eu tive contato.  A dialogia 

estabelecida entre mim e os alunos se deu por meio de questionamentos, e foram fundamentais 

para que os pontos negativos do projeto dos Correios também fossem colocados em discussão 

e nos auxiliasse a repensar sobre como deveríamos agir diante de situações semelhantes. 

 Por fim, a temática do amor se apresentou ao discutirmos uma campanha voltada à 

adoção de animais. 

  
                                      Recorte 15 – 10/10/2019 

Layssa: What can you see on the first picture? 

Isadora: Dogs and cats. 

Layssa: Probably these dogs... 

Batatinha: No Passeio das Águas tem. 

Rodrigo: Here in Brazil to adopt a pet is free. 

Layssa: Here on the campaign is written: “Don’t buy love, adopt it”. What do you 

think they want to mean by that? 

Alunos: Não compre amor, adote. 

Rodrigo: I guess in the USA you need to pay to adopt an animal. 

                                             Layssa: Na verdade é só uma taxa que você paga para o dog shelter para ajudá-los. 

                                             (Fonte: Dados retirados na aula sobre o poema) 
 

 Enquanto Isadora faz uma descrição dos elementos visuais presentes na campanha 

publicitária, Batatinha e Rodrigo avaliam o contexto no qual estão inseridos e o relacionam com 

a mensagem publicitária. A construção intercultural ocorre à medida que Batatinha articula 

elementos sociais e culturais da LI com a sua própria língua e cultura, ao afirmar que em um 

shopping localizado próximo à escola onde esta pesquisa foi realizada, há um espaço destinado 

à adoção de animais (SILVA, 2014). É preciso aqui ressaltar a força que a cultura dos Estados 

Unidos ainda exerce sobre Rodrigo, pois o simples fato de estarmos discutindo em LI sobre 

adoção de animais, já o fez associar tal situação a um único país específico. A suposição feita 

por Rodrigo, a meu ver, também evidencia que o aluno está tentando compreender melhor os 
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elementos culturais e sociais associados a um dos países em que a LI é tida como oficial e de 

que maneira eles se distinguem do contexto brasileiro. Para a BNCC (BRASIL, 2017), essa é 

uma das seis competências que devem ser trabalhadas com os alunos no oitavo ano do ensino 

fundamental e que foi neste estudo atingida a partir das discussões na atividade de pré-leitura 

do poema. 

 

3.2.1.4 Relações dialógicas e interculturais estabelecidas entre os alunos e a autora-ilustradora 

do poema 

 

Após ler, compreender e discutir sobre o poema, tivemos um momento de pós-leitura 

para que os alunos pudessem compartilhar suas impressões sobre o texto. Pude elencar relações 

dialógicas que foram estabelecidas entre a autora-ilustradora Rupi Kaur e os participantes deste 

estudo no seguinte trecho: 

 

Recorte 16 – 10/10/2019 

Layssa: What are your impressions about the poem? 

Rodrigo: Que é fácil praticar o ódio mas nem sempre é fácil praticar o amor. 

Cherry: Esse é o poema da minha vida. 

Layssa: Why? 

Sininho: Porque ele é muito profundo. 

Cherry: É, ele é profundo demais. 

Layssa: How do we say “profundo” in English? 

Alguns alunos: Deep. 

Layssa: Great! And why do you think it is deep? 

Cherry: It talks about too strong feelings. 

Layssa: What else do you want to mention?  

Students: Nothing?!  

Layssa: Ok, so let’s take a look at the illustration of it now, what can you see? 

Rodrigo: A lake. 

Calipyson: Lily pads, the flowers. 

Layssa: Nice! Do you think this illustration represents the poem? 

                                             Cherry, Isadora e Sininho: Yeah. 

Shinra Tensei: No. 

Layssa: So, if you could create another illustration to the poem, what would you like 

to mention? 

Shinra Tensei: Something that could represent both sides, the love and the hate. 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre o poema) 

 

 As discussões apresentadas nesse excerto apontam para uma apreciação do texto 

literário por parte dos alunos, pois eles utilizaram frases positivas (poema da minha vida, 

profundo, profundo demais) para se referir a ele. Os alunos puderam aguçar o par da 

experiência/sentido com a leitura e discussão de um texto poético (LARROSA, 2002). Assim, 

sentimentos como o amor e o ódio, tão corriqueiros na vida de todos os seres humanos, passam 

a ser encarados pelos participantes da pesquisa sob um novo ponto de vista. Ao dialogarem com 
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o poema, os alunos puderam refletir sobre esses sentimentos e compreender como eles se 

revelam na sociedade.  

 A minha perspectiva alinha-se com a de Iser (1978) no que diz respeito aos textos 

literários serem capazes de transmitir informações distintas para diferentes leitores. Nesse 

sentido, entendo que as atividades de pré-leitura desenvolvidas com os participantes foram 

fundamentais para que eles conseguissem encontrar com a autora Rupi Kaur no plano do sentido 

no momento da leitura do poema. A meu ver, as discussões sobre problemas e projetos sociais 

desenvolvidos no contexto do qual os participantes fazem parte favoreceram a compreensão de 

que ambos os sentimentos, amor e o ódio, estão presentes no ser humano, e apontaram caminhos 

para a prática do bem na sociedade.  

 Uma das competências a serem trabalhadas no 8º ano do ensino fundamental, de acordo 

com a BNCC (BRASIL, 2017, p.244), é “identificar similaridades e diferenças entre a língua 

inglesa e a língua materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e 

identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade”. Nos termos de 

Kramsch (1998, p.10), cultura pode ser compreendida como “um sistema comum de padrões 

para perceber, acreditar, avaliar e agir”. Nesse sentido, verifico que diálogos interculturais são 

construídos pelos alunos brasileiros e a autora indiana, imigrante canadense, quando são 

discutidos valores da essência humana, tais como a necessidade de se praticar o bem e amar ao 

próximo. Os alunos participantes deste estudo, portanto, conseguiram se encontrar no plano do 

sentido com a autora sobre a temática do amor, mesmo vivenciando realidades sociais e 

culturais distintas. 

Percebo ainda relações dialógicas entre a perspectiva de Shinra Tensei e da autora-

ilustradora do texto. Ressalto que a interculturalidade não pressupõe a existência de 

convergência nos diálogos. A discordância de Shinra Tensei quanto à ilustração do poema 

enriqueceu a coconstrução do conhecimento e a prática da LI em sala de aula. Na análise das 

linguagens não-verbais presentes no poema, os participantes puderam constatar que o texto 

escrito é um trabalho linguístico-discursivo, elaborado por um enunciador, num processo que 

envolve escolhas e negociações de sentido com o sujeito leitor, o qual é permeado por posições 

axiológicas únicas que o levam a refratar o mundo de forma distinta de outros sujeitos leitores 

(FERNANDES, 2007; BAKHTIN, 2011, 2017). 

 Retomo que a leitura, compreensão e discussão do poema “to hate is an easy lazy thing”, 

de Rupi Kaur, possibilitou que relações dialógicas e interculturais fossem promovidas com as 

temáticas do amor e do ódio presentes na obra literária em questão, e, com a autora-ilustradora 

do poema. As práticas colaborativas, por sua vez, favoreceram um engajamento discursivo dos 
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alunos nas atividades. Os recortes 11, 12, 13, 14, 15 e 16 comprovam que onze participantes 

(Shinra Tensei, Batatinha, Rodrigo, Hale, Isadora, Pandora, Annie Kim, Tia Thais, Cherry, 

Sininho e Calipyson) compartilharam os turnos de fala comigo. Eles responderam aos meus 

questionamentos, expuseram seus posicionamentos, auxiliaram uns aos outros na tradução de 

vocábulos, o que comprova que eles se engajaram discursivamente e contribuíram com a 

discussão sobre as temáticas abordadas.  

 Passo agora ao processo de compreensão textual do livro infantojuvenil, “Kode’s 

Quest(ion): a story of respect”, de Katherena Vermette. 

 

3.2.2 O livro Kode’s Quest(ion): a story of respect, de Katherena Vermette 

  

Katherena Vermette é uma autora canadense, nascida na cidade de Winnipeg, Manitoba, 

em 1977, e é descendente de Métis. Além de escrever obras literárias, Vermette também advoga 

pela igualdade dos povos indígenas no Canadá. Em 2013, ela ganhou o Prêmio Governor 

General’s Literacy for Poetry por sua coleção North End Love Songs, em que retrata o bairro 

em que viveu, desprezado por muitos devido aos seus altos índices de criminalidade. Em sua 

obra, Vermette busca descontruir esses estereótipos e, partindo de suas experiências com o 

lugar, destaca os pontos positivos do bairro, como a possibilidade de contato e apreciação das 

belezas naturais. 

 Em 2014 e em 2015, ela publica a coleção infantil The Seven Teachings Stories, 

composta por sete obras que abordam os sete ensinamentos sagrados que são a base de conduta 

dos povos originários da América do Norte. Todos eles se caracterizam por apresentar um 

vocabulário de fácil compreensão por alunos de inglês como língua estrangeira e são ilustrados 

por Irene Kuziw. Cada obra enfatiza um valor específico, assim temos: respeito (Kode’s 

quest[ion]: a story of respect; VERMETTE, 2014a), humildade (Singing sisters: a story of 

humility; VERMETTE, 2014b), coragem (The First Day: a story of courage; VERMETTE, 

2014c), amor (The just right gift: a story of love; VERMETTE, 2014d), sabedoria (Amik loves 

school: a story of wisdom; VERMETTE, 2015a), honestidade (Misaabe’s Stories: a story of 

honesty; VERMETTE, 2015b), e verdade (What is Truth, Betsy?: a story of truth; 

VERMETTE, 2015c).   

O livro Kode’s Quest(ion): a story of respect (VERMETTE, 2014a), de Katherena 

Vermette, foi escolhido para ser trabalhado com a turma por abordar valores e por possibilitar 

o diálogo e contato com a cultura de um grupo indígena canadense. Apesar de terem “sido 

colonizados por povos distintos, tanto o Brasil quanto o Canadá compartilham de processos 
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semelhantes de colonização e educação escolar indígenas” (MELLO; FIGUEREDO, 2021, 

p.8), e os povos indígenas de ambos os países enfrentam desafios semelhantes na atualidade, 

como busca por visibilidade, reconhecimento e garantia dos seus direitos. 

Possibilitar aos alunos o contato e diálogo com uma obra literária de uma autora 

canadense métis que busca resgatar um valor tão necessário e caro a nossa sociedade, como o 

respeito, pode possibilitar discussões e reflexões muito frutíferas. Como ilustra a própria BNCC 

(2017), deve-se favorecer uma educação linguística calcada na interculturalidade, ou seja, 

oportunizar momentos de reflexão para o reconhecimento e respeito às diferenças. Ressalto, no 

entanto, que a interculturalidade apresentada na BNCC (2017) ainda está num nível incipiente, 

pois leva os sujeitos apenas a um nível de reflexão, sem necessariamente promover uma ação a 

fim de transformar as injustiças sociais. Como bem postula Candau (2009), as relações culturais 

não são idílicas, “elas estão construídas na história, e, portanto, estão atravessadas por questões 

de poder, por relações fortemente hierarquizadas, marcadas pelo preconceito e discriminação 

de determinados grupos”. Nesse sentido, é que a autora defende uma perspectiva intercultural 

crítica, que por sua vez, deve ser situada, promover o reconhecimento e o diálogo entre os 

diferentes grupos, visando à transformação. Ao promover o contato e o diálogo com 

personagens cujos nomes, vestimentas, histórias e costumes refletem a cultura indígena, estou 

pautando o meu agir docente em diferentes diálogos interculturais, os quais incluem vozes que 

foram subalternizadas e apagadas ao longo da história, mas, que passam a ser ecoadas no 

ambiente escolar. Pontuo ainda que o contato com uma obra de uma escritora canadense métis 

contribui para a desconstrução do estereótipo comumente associado à LI que a vincula 

exclusivamente a língua e cultura dos EUA ou da Inglaterra.  

 

3.2.2.1 Discussão do livro infantojuvenil 

 

Kode’s quest[ion]: a story of respect (VERMETTE, 2014a) narra a história de 

Mashkode-Bizhiki, cujo apelido é Kode, uma criança que se vê no desafio de descobrir o 

significado da palavra respeito. Após conversar com diversas pessoas da sua família, 

qualificadas pela protagonista como sendo as pessoas mais espertas que ela conhece, quais 

sejam, o pai, a mãe, a irmã mais velha, o irmão mais velho, o avô e a avó, Kode finalmente 

chega à conclusão de que o respeito “é algo que envolve ser bom para a terra e para as pessoas, 

honrar os idosos, ser bom consigo mesma e fazer o melhor que você puder” (VERMETTE, 

2014a, p.21). Assim, a obra aborda o respeito em diversos níveis, contemplando o respeito à 

natureza, aos outros e o autorrespeito.   
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Para iniciar a discussão (Apêndice D) sobre o tema escrevi a palavra respect no quadro 

e perguntei em inglês aos alunos: O que é respeito para você? À medida que eles foram falando, 

fui escrevendo as respostas no quadro. A figura 6 ilustra a compreensão inicial deles sobre o 

vocábulo respeito: 

 

Figura 6 – Compreensão inicial dos alunos sobre respeito 

 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre o livro infantojuvenil) 

 

 A figura 6 evidencia que a compreensão inicial dos participantes deste estudo sobre 

respeito envolve dedicação, auxílio, aceitação e compreensão. Ela também é bem restrita, já 

que envolve apenas o respeito ao outro representado exclusivamente na figura dos pais. Shinra 

Tensei foi quem mencionou os pais na categoria de respeito e, no intuito de promover a reflexão 

dos alunos, questionei a turma se eles acreditavam que seria também importante respeitar os 

professores e os colegas de sala, e todos eles consentiram, veja: 

 

Recorte 17 – 17/10/2019 
Layssa: You have mentioned that is important to respect your parents. Do you think 

is it important to respect your teachers too? 

Alunos: Yes. 

Layssa: What about your classmates? 

Alunos: Yes. 

Batatinha: Na verdade a gente tem que respeitar todo mundo, né?! 

Layssa: I agree. But why is it important to respect everybody? 

Shinra Tensei: Because everybody should be respected. 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre o livro infantojuvenil) 

 

  Esse questionamento possibilitou aos alunos ampliar o escopo inicial que eles 

apresentavam sobre o vocábulo respeito, pois ao final da discussão, no recorte 17, Batatinha 

reforça verbalmente que não apenas os pais, mas todas as pessoas merecem ser tratadas com 

respeito.  

Respect

Understanding

Help

AcceptanceDedication

Parents
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 Em seguida, apresentei a eles alguns slides com vocábulos presentes na obra que eles 

pudessem desconhecer como: rake (rastelar), elderly (idoso), The Seven Teachings (amor, 

coragem, humildade, sabedoria, honestidade, verdade e respeito). Aproveitei para revisar com 

eles frases no superlativo, tema gramatical que estávamos trabalhando e que é abordado no 

livro. Fatos sobre a biografia da autora e suas principais obras também foram apresentados aos 

alunos. Nas discussões realizadas durante o momento de pré-leitura, fiz uso de inúmeras 

imagens a fim de favorecer o engajamento discursivo dos alunos. Percebi que as imagens 

utilizadas, as discussões e as interações ocorridas entre o grupo contribuíram para facilitar a 

compreensão de elementos culturais na LI, tais como provérbios e metáforas. 

 

3.2.2.2 Os elementos visuais e as práticas dialógicas e colaborativas como facilitadores da 

compreensão de provérbios e metáforas 

 

A fim de facilitar a discussão sobre os sete ensinamentos indígenas e favorecer o 

engajamento discursivo dos alunos, apresentei a eles as seguintes imagens e pedi para que as 

descrevessem: 

 

Figura 7 – Imagens utilizadas pela pesquisadora para discutir sobre os sete ensinamentos indígenas 

 

(Fonte: Slide utilizado na aula sobre o livro infantojuvenil – elaboração própria) 

 

No momento de pré-leitura do livro infantojuvenil, ao discutirmos sobre humildade e 

honestidade, dois dos ensinamentos presentes na coletânea The Seven Teachings Stories, de 

Katherena Vermette, mostrei aos alunos dois provérbios, um chinês e outro indiano, e pedi para 

que me dissessem o que haviam compreendido sobre eles. O provérbio é uma tradição oral, 

passado de geração em geração com o intuito de transmitir ensinamentos, normas ou valores de 
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um povo (CAZELATO, 2009). O recorte abaixo evidencia as discussões sobre os dois 

provérbios: 

Recorte 18 – 17/10/2019 

Layssa: Humility. Do you know what a proverb is? 

Alunos: Provérbio. 

Layssa: Yes, that is a sentence that is said generation to generation. This is a Chinese 

proverb: Be like the bamboo, the higher you grow, the deeper you bow. Do you agree 

with this proverb? 

Isadora: Yes, because there are some people that grow and they forget to pay attention 

to the others, so it says it is important to respect the other. 

Layssa: Great. And what animal is this?  

Sininho: Owl. 

Layssa: Yeah. And what does it represent? 

Shinra Tensei: Wisdom. 

Layssa: Great! This is another proverb, but it is an Indian proverb: honesty is the best 

policy. What is the meaning of it? 

Isadora: Honesty é o melhor policiamento?! 

                                             Batatinha: Honesty é a melhor forma de você ter segurança? 

Layssa: Aqui não dá para gente fazer uma tradução ao pé da letra, mas seria algo do 

tipo “honestidade é o melhor remédio”, que ela no caso seria a cura para todos os 

males. 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre o livro infantojuvenil) 

 

 Isadora faz uma tradução do provérbio chinês. Interessante perceber que a aluna não faz 

uma tradução ao pé da letra, mas utiliza suas próprias palavras para evidenciar a sua 

compreensão sobre ele. Pontuo que o provérbio chinês não foi escolhido de forma aleatória, 

pois ao se fazer uma análise dele, é possível perceber que, além da humildade, ele dialoga com 

o livro infantojuvenil Kode’s quest[ion]: a story of respect, de Katherena Vermette no plano 

do sentido, ao apontar para a necessidade de se respeitar o outro (BAKHTIN, 1997). 

 Para discutirmos sobre sabedoria, escolhi a imagem de uma coruja sobre um livro e 

perguntei aos alunos se eles sabiam o que ela representa. Sininho comprova em sua fala que 

sabe o vocábulo apropriado em inglês para se referir ao animal, enquanto Shinra Tensei 

complementa a fala da colega e evidencia de forma apropriada o significado metafórico, sócio-

historicamente construído, associado à coruja (VYGOTSKY, 1989). Verifico que dentre as 

inúmeras possibilidades lexicais, Shinra Tensei faz uma análise do contexto do uso da imagem 

e decide que sabedoria seria a mais apropriada.  

 Noto, no excerto 18, uma tentativa de tradução colaborativa do provérbio indiano. 

Isadora traduz boa parte dele de forma apropriada, mas comete um equívoco ao acreditar que a 

palavra policy era um cognato. Batatinha segue essa mesma linha de raciocínio e a associa à 

palavra police, portanto, algo que para ela se relaciona com segurança. Muitas vezes, a própria 

interação entre os alunos é suficiente para a resolução de um problema mas, nesse caso em 

específico, minha intervenção se fez necessária para desconstruir o equívoco. Presumo que a 
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semelhança ortográfica e fonológica com o português e o conhecimento prévio que as alunas já 

possuem sobre a LI a fizeram testar hipóteses de funcionamento da língua e a levaram a cometer 

tal equívoco (FIGUEIREDO, 2015). 

 Ao discutirmos sobre respeito, também aproveitei para chamar a atenção dos alunos 

para a imagem que complementava a frase a qual dizia ser o respeito uma via de mão dupla. O 

recorte 19 ilustra esse momento da interação:  

 

                                             Recorte 19 – 17/10/2019 

Layssa: And here, what can you see in this picture? 

Shinra Tensei: It represents lie. 

Isadora: Yeah, look at the nose. 

Batatinha: Pinóquio. 

Layssa: Good, remember that every time that Pinochio lies his nose starts to grow?! 

But here it is happening the opposite. Take a look. If you notice, the nose is being 

destroyed, and it is full of birds that represent freedom.  So, this person is probably 

telling the truth, and every time that he/she tells the truth, he/she feels more and more 

free. The last one now talks about respect. It says that respect is a two-way road. What 

is the meaning of this? 

Sininho: Respeito é uma via dupla. 

Batatinha: If I respect you, you respect me. 

Layssa: Nice!                                                                 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre o livro infantojuvenil) 

 

 No início da discussão Shinra Tensei, Isadora e Batatinha atuam de forma colaborativa 

na tentativa de descrever uma imagem. A resposta dos alunos foi embasada no conhecimento 

literário que eles já possuíam, mais especificamente de um personagem, Pinóquio, como bem 

pontuou Batatinha no início da discussão. A história do Pinóquio faz parte do imaginário e da 

constituição identitária desses participantes e foi por isso que aproveitei essa história e as 

interações que ocorreram entre Isadora e Batatinha para direcionar a compreensão textual sobre 

a metáfora apresentada na figura. Ao analisar a gravação da aula sobre o livro infantojuvenil 

pude perceber que acabei controlando o turno de fala durante a análise da metáfora, o que 

impossibilitou aos alunos a construção de sua própria interpretação. Tal fato demonstra que 

ainda há situações em que, mesmo sem planejar, acabo fornecendo as respostas prontas ao invés 

de prover meios para a construção do conhecimento. Após apresentar a eles uma descrição da 

imagem, Sininho compartilha seu entendimento sobre a frase presente na imagem, e, para isso, 

faz uma tradução literal dela. Batatinha, por sua vez, complementa a fala da colega ao 

exemplificar com suas próprias palavras, o que havia entendido, corroborando a premissa de 

que as participantes atuaram de forma colaborativa (OLSEN; KAGAN, 1992; BRUFFEE, 

1999; FIGUEIREDO, 2018).  
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A leitura e discussão do livro infantojuvenil Kode’s quest[ion]: a story of respect 

(VERMETTE, 2014a) favoreceu ainda o diálogo dos participantes com a cultura indígena dos 

Métis e com a autora Katherena Vermette.  

 

3.2.2.3 Relações dialógicas com a cultura dos Métis e com a autora Katherena Vermette 

 

Quando questionados, durante a pré-leitura, se eles já haviam ouvido falar sobre os 

Seven Teachings, isto é, os sete ensinamentos sagrados que são a base de conduta dos povos 

originários da América do Norte, todos os alunos afirmaram que não. Eles também afirmaram 

desconhecer sobre os povos indígenas Métis, veja: 

 

Recorte 20 – 17/10/2019 

Layssa: Do you know what is métis descendent? 

Maioria dos alunos: No. 

                                             Batatinha: Is it a city?! 

                                             Layssa: No, it is a group of indigenous people. 

(Fonte: Aula sobre o livro infantojuvenil) 

 

 Ao afirmar que Katherena Vermette é descendente de Métis, questionei aos alunos se 

sabiam do que se tratava e a maioria pontuou que não. Batatinha, no entanto, decide se arriscar 

e expõe sua suposição sobre o tema. Esse agir discente não foi dado de forma aleatória, mas 

embasado no conhecimento de mundo da aluna. O cognato descendent e o fato de estarmos 

discutindo aspectos sobre a biografia de Katherena Vermette contribuíram para que Batatinha 

acreditasse que métis se referia a uma cidade. Nota-se que Batatinha, diante do questionamento 

por mim feito, poderia ter optado por responder apenas não, como os demais colegas fizeram, 

mas preferiu “agir intencionalmente” (traços da agência discente) de forma a confirmar se a 

previsão que havia feito sobre a língua que está aprendendo estava correta (SCHOON, 2018).  

 Para a leitura do texto, pedi para que os alunos organizassem a sala em forma de 

semicírculo. O ideal seria que, no momento da leitura, cada dupla e trio tivesse seu próprio livro 

infantojuvenil para poder apreciar a obra e ter seu ritmo de leitura respeitado. No entanto, por 

se tratar de obra importada e, portanto, mais cara, optei por escanear o livro e projetá-lo no data 

show, para que assim, pudéssemos fazer a leitura de forma conjunta.  

Antes de iniciar a leitura, chamei a atenção dos alunos para a capa do livro (Anexo C) 

em que aparece uma menina indígena, Kode, a protagonista da obra. O intuito aqui residia em 

estimular os alunos a inferir informações e relações no texto para a construção de sentidos, 

habilidade essa que deve ser trabalhada com os alunos do 8º ano, de acordo com a BNCC 
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(BRASIL, 2017). As impressões de Batatinha ao analisar a capa, antes da leitura do livro, é de 

que Kode se tratava de uma menina pobre. Falei que iríamos ler a obra e que ela poderia conferir 

se sua previsão estava ou não certa. Optei por deixar a questão em aberto e não prover uma 

resposta imediata para a aluna, ancorada nos pressupostos da aprendizagem colaborativa, que 

ressalta que o papel do professor deve ser o de mediar o processo de aprendizagem ao invés de 

prover respostas prontas aos alunos (FIGUEIREDO, 2006). Assim, caso após a leitura e 

discussão da obra a dúvida ainda persistisse, eu poderia fazer uma nova intervenção, mas 

ressalto que no caso em questão não foi necessário. 

Após realizar a leitura em voz alta para os alunos, perguntei a eles quais eram as suas 

impressões sobre a obra e eles pontuaram: 

                                                                            

                                             Recorte 21 – 17/10/2019 

                                             Batatinha: It is a good book. Serve tipo para orientar as pessoas. 

Layssa: How do we say “orientar” in English? 

Rodrigo: Guide. 

Layssa: Yeah, so this is a good book because it can guide people. Remember that 

Katherena Vermette is descendent of Métis. Could you notice any indigenous 

characteristics on it? 

Isadora: The clothes. 

Gustavo: The names. 

Layssa: Good, the clothes and the names of the characters. 

Batatinha: Mostra também a paisagem, tipo, o lugar onde eles estão. 

Layssa: Yeah, we notice their contact to it and that they respect the nature. 

Batatinha: Ao contrário da gente, né?! 

Layssa: Amham, and what about the Seven Teachings? A gente já tinha ouvido falar 

sobre eles? 

Alunos: No. 

Layssa: So we could hear about them today, discover that they came from the 

Indigenous people and it’s something that we can associate to our daily lives, don’t 

you think? 

Alunos: Yeah. 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre o livro infantojuvenil) 

 

Os participantes apontam que Kode’s Quest(ion): a story of respect, de Katherena 

Vermette, é um bom livro, pois traz alguns ensinamentos indígenas pautados em valores. No 

início do recorte 21 é perceptível como Isadora, Gustavo e Batatinha complementam as falas 

uns dos outros na busca pelo mesmo objetivo final, ou seja, o de responder ao meu 

questionamento. Desse modo, é possível afirmar que os alunos estão atuando de forma 

colaborativa (OLSEN; KAGAN, 1992; BRUFFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2018).     

 O nome dos personagens indígenas, seus costumes e hábitos são também evidenciados 

na obra, possibilitando uma relação dialógica entre os personagens e os participantes do estudo 

(BAKHTIN, 1997). Poder dialogar com uma cultura diferente das suas fez com que os 

participantes repensassem seus próprios atos, isso porque, ao passo que Kode e sua família 
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demonstram zelo e proximidade com a natureza, Batatinha consegue refletir sobre o contexto 

sócio-histórico do qual faz parte (VYGOTSKY, 1989) e perceber uma discrepância, isso 

porque, apesar de tanto Kode quanto ela serem jovens, Batatinha vive em uma capital do país, 

cercada por prédios, o que dificulta sua proximidade com a natureza. 

 Após os alunos terem exposto suas impressões sobre o texto, eles responderam a duas 

perguntas em inglês por escrito. Na primeira delas, perguntei se a concepção de respeito deles 

se assemelha ou difere da concepção de respeito de Kode, protagonista da história. Na segunda 

pergunta, eles deveriam mencionar qual dos sete ensinamentos indígenas (amor, bravura, 

humildade, sabedoria, honestidade, verdade e respeito), presentes na coletânea de Katherena 

Vermette, eles consideram mais importante e qual desses ensinamentos eles acreditam que 

precisam praticar mais. Tal questionamento visou promover um espaço de autorreflexão e um 

incentivo à mudança, uma vez que os discentes se dedicaram a pensar naquilo que eles poderiam 

melhorar.  

Todos os participantes pontuaram que se sua concepção de respeito se assemelha a de 

Kode. Os recortes 22, 23, 24 e 25 ilustram esse ponto:  

 

                                      Recorte 22 – 17/10/2019 

Hale e Annie Kim: We agree that we should respect elders and all people because 

respect is important regardless of the situation. 

(Fonte: Atividade de compreensão escrita sobre o livro infantojuvenil) 

Recorte 23 – 17/10/2019 

Suy e Tia Thais: Yes, because we respect all the people, preserve the nature and 

ourselves. 

(Fonte: Atividade de compreensão escrita sobre o livro infantojuvenil)  

Recorte 24 – 17/10/2019 

Isadora e Bia: Our idea was similar to Kode’s idea because we agree with everything 

she said and her family said. 

(Fonte: Atividade de compreensão escrita sobre o livro infantojuvenil)  

Recorte 25 – 17/10/2019 

Shinra Tensei e Sininho: Our idea of respect is similar to Kode’s idea. We agree with 

her. 

(Fonte: Atividade de compreensão escrita sobre o livro infantojuvenil)  

 

Na figura 6, no subtópico anterior, expus como a compreensão dos alunos sobre o 

vocábulo respeito era restrita, abrangendo apenas a família. A nossa discussão no momento de 

pré-leitura possibilitou aos alunos um alargamento do termo e, nesse sentido, o reconhecimento 

de que todos devem ser tratados com respeito. O uso dos pronomes pessoais “we” e “our” nos 

excertos 22, 23, 24 e 25 evidenciam a opinião pessoal dos participantes. No recorte 22, Hale e 

Annie Kim tomaram para si as palavras que foram utilizadas durante a fase de pré-leitura do 
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livro para utilizá-las em outro momento. O princípio dialógico revelou-se aqui por meio da 

compreensão dos significados do vocábulo respeito que foi construída de forma colaborativa 

por meio da interação entre os alunos e a professora pesquisadora. A dialogia também se revela 

na fala de Tia Thais e Suy, no recorte 23, ao pontuarem que suas compreensões sobre respeito 

também englobam as três categorias (respeito ao outro, a natureza e o autorrespeito), tal como 

Katherena Vermette expressa em sua obra através da narrativa dos seus personagens. Logo, 

afirmo que o contato com a obra em questão possibilitou a dupla dialogar com a autora e ampliar 

a sua compreensão sobre respeito (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2009; BAKHTIN, 2017; 

FIGUEREDO, 2012).  

No que se refere ao ensinamento indígena presente na coletânea de Katherena Vermette 

que os participantes deste estudo consideram mais importante, respeito foi mencionado por 86% 

deles, enquanto 14% deles apontaram a humildade. Durante o momento de autorreflexão em 

que tiveram que analisar qual dos ensinamentos eles deveriam praticar mais, as respostas foram 

distintas, veja: 

 
Recorte 26 – 17/10/2019 
Tia Thais e Suy: We should practice more the humility. 

(Fonte: Atividade de compreensão escrita sobre o livro infantojuvenil)  

Recorte 27 – 17/10/2019 

Bia e Isadora: We think the most important is humility because is the base of 

everything and it is the one that we have to practice more. 

(Fonte: Atividade de compreensão escrita sobre o livro infantojuvenil)  

Recorte 28 – 17/10/2019 

Shinra Tensei e Sininho: We have to practice more the truth. 

(Fonte: Atividade de compreensão escrita sobre o livro infantojuvenil) 

Recorte 29 – 17/10/2019 
Batatinha e Calipyson: We think it’s the respect, because without respect we don’t 

have love and it is the base of all The Seven Teachings. 

(Fonte: Atividade de compreensão escrita sobre o livro infantojuvenil)  

Recorte 30 – 17/10/2019 
Cherry e Pandora: We think that we should practice all the Seven Teachings more. 

(Fonte: Atividade de compreensão escrita sobre o livro infantojuvenil)  

Recorte 31 – 17/10/2019 

Rodrigo, Dido e Gustavo: We think that we don’t need to do more than we already 

do. 

(Fonte: Atividade de compreensão escrita sobre o livro infantojuvenil)  

 

 Como menciona Prigol (2010, p.19-20), cada livro tem o poder de nos colocar “em 

experiência com o outro e isso nos ajuda a nos vermos, nos narrarmos, nos expressarmos, nos 

encontrarmos, ou, em outras palavras, a partir da experiência com os sujeitos dos textos, parece 

que nos tornamos um pouco mais autores de nossas vidas”. Ainda nesse sentido, as obras 
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literárias favorecem uma ampliação do horizonte existencial dos leitores, pois eles passam a 

vivenciar outras formas de ver o mundo (CASTRO ROCHA, 2011). Os dados comprovam que 

os participantes deste estudo desconheciam os Setes Ensinamentos, os povos Métis e Katherena 

Vermette. Portanto, a leitura, discussão e compreensão do livro infantojuvenil Kode’s 

quest[ion]: a story of respect (VERMETTE, 2014a) propiciou aos alunos a experiência com o 

outro, a ampliação dos seus horizontes existenciais e da concepção que tinham sobre respeito. 

O contato dos discentes com repertórios linguísticos-discursivos da LI usados por um grupo 

indígena canadense viabilizou ainda a compreensão sobre os usos heterogêneos da linguagem 

e sobre novas formas de percepção do mundo (BRASIL, 2017). 

 Além das relações dialógicas que foram estabelecidas entre os participantes desse estudo 

com a cultura dos métis e da autora Katherena Vermette, relatei como as discussões durante o 

momento de pré-leitura favoreceram o engajamento discursivo dos alunos e como as imagens 

e as interações entre o grupo atuaram como facilitares da compreensão de elementos culturais 

na LI, tais como provérbios e metáforas. 

 Passo agora a discussão sobre as atividades de leitura e discussão de uma fábula de 

Esopo. 

 

3.2.3 A fábula “The lion and the four bulls”, de Esopo 

 

 A fábula “The lion and the four bulls” (Anexo D), de Esopo, foi escolhida para ser 

trabalhada com a turma com o intuito de promover uma reflexão acerca da importância da união 

e do trabalho em grupo, isso porque, como todas as atividades de compreensão e produção 

textual literária se deram de forma grupal, seria interessante possibilitar aos alunos um espaço 

para reflexão sobre o papel da colaboração para a aprendizagem. 

 Na referida fábula, um leão observa um grupo de quatro touros por muitos dias e se 

sente coagido em atacá-los ao notar que estavam todos unidos. O leão, no entanto, após perceber 

um possível episódio de ciúme entre o grupo, que posteriormente se transformou em ódio e fez 

com que o grupo se dispersasse, decide então que aquele seria o momento apropriado para 

atacar. Como previa, com o grupo disperso, eles se tornaram muito mais fracos e o leão 

conseguiu ter êxito em seu ataque. A moral da história é: há força na união.  

 O trecho abaixo, retirado do diário de pesquisa, evidencia os momentos de preparação 

para a realização da atividade de pré-leitura: 
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Recorte 32 – 07/11/2019 

Inicio a aula fazendo um brainstorming no quadro com a palavra “fable”. As palavras 

levantadas por eles foram: short stories (Rodrigo), animals (Shinra Tensei), fairy tale, 

fantasy (Batatinha), e castle (Isadora). Com o intuito de aprofundar um pouco mais a 

discussão, perguntei ainda se as fábulas se tratavam de histórias curtas ou longas, 

sendo que todos eles afirmaram se tratar de histórias curtas. Tento ligar o data show 

para passar os slides de pre-reading, mas acontece um problema, o aparelho não está 

ligando. Peço a ajuda de um aluno e Shinra Tensei percebe que um dos cabos estava 

desconectado. No meio tempo, Suy aparece com seu celular, afirma que o mesmo tem 

infravermelho e que consegue, por isso, ligar o aparelho. Ela pede para fazer o teste 

porque, segundo ela, o problema pode ser no meu controle. Todas as tentativas foram 

mal sucedidas. Assim, decido que irei fazer o warmer, como planejado, só que 

infelizmente não teria como projetar as imagens. Um fato que me impressionou 

bastante foi o de que apenas um aluno afirmou conhecer Esopo. A princípio pensei 

que poderia ser porque eles não estavam conseguindo relacionar o nome em inglês, 

mas falei Esopo, em português, e mesmo assim eles afirmaram que não conheciam o 

autor. Quando estou quase finalizando o warmer, o aparelho de data show resolve 

funcionar. A sensação é de alívio, isso porque havia preparado um vídeo do National 

Geographic para passar para a turma antes de lermos a fábula. 

(Fonte: Dados retirados do diário de pesquisa) 

 

 Um brainstorming foi feito com os alunos para verificar a concepção que eles já 

apresentavam sobre o gênero fábula. O planejamento é uma etapa crucial para o sucesso de uma 

aula, mas nem sempre é possível segui-lo à risca, pois, como se sabe, inúmeros imprevistos 

podem acontecer. Nessa referida aula, por exemplo, fomos surpreendidos por um problema 

tecnológico e destaco aqui a iniciativa e proatividade de dois alunos participantes, Suy e Shinra 

Tensei, que se prontificaram a auxiliar, compartilhando o seu conhecimento técnico sobre o 

assunto, o que revela traços de agência discente (SCHOON, 2018).   

Desde a nossa primeira aula havia ficado intrigada quando os alunos participantes 

mencionaram que nunca haviam lido uma fábula. No excerto 23 pude confirmar que apenas 

Rodrigo conseguiu identificar Esopo, autor da fábula que seria trabalhada com a turma. Busquei 

enfatizar no momento da discussão, que diferentemente dos outros textos que havíamos 

trabalhado, todos de autoras contemporâneas, essa fábula foi escrita entre 620 e 564 antes de 

Cristo e, ainda assim, traz ensinamentos que podem ser aplicados ao nosso dia a dia. Os slides 

apresentados aos alunos durante as etapas de pré-leitura e pós-leitura não foram utilizados com 

o intuito de palestrar para os alunos sobre determinado assunto, mas, sim, de motivar as 

discussões sobre os temas. Considero esses questionamentos que eram propostos por meio de 

imagens apresentadas em slides como scaffoldings (FIGUEIREDO, 2019), ou seja, auxílios 

ofertados aos alunos para que eles pudessem organizar seu pensamento e se engajar 

discursivamente.  

No momento em que apresento aos alunos as traduções de sly, um termo que eles 

possivelmente pudessem desconhecer, Batatinha, a partir do seu universo dialógico e cultural, 
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afirma que astuto é um vocábulo muito antigo e afirma preferir o uso de esperto. A dialogia 

aqui se revela entre a perspectiva de Batatinha e a minha, e concomitantemente entre mim e um 

público adolescente. A língua não é um sistema de regras, nem tampouco deve ser vista como 

algo homogêneo. Os diversos usos que fazemos dela possibilitam sua constante renovação e 

que novas palavras, por exemplo, sejam incorporadas, enquanto outras caiam em desuso. Tal 

contato me permite repensar, constantemente, o uso de inúmeras palavras, isso porque é fato 

que os alunos não tendem a permanecer calados diante de situações semelhantes, são sempre 

muito enfáticos ao expor que determinada palavra já não é mais tão utilizada, pelo menos se 

levarmos em consideração o contexto deles (VYGOTSKY, 1989; BAKHTIN, 1997). 

Para a BNCC (BRASIL, 2017, p.244), cabe ao professor de LI “reconhecer a 

diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos”. Nesse sentido, reafirmo 

que a palavra sly, apesar de não ser utilizada no universo dialógico e cultural de Batatinha, é 

utilizada em diversos outros contextos. Constato que a discussão realizada na pré-leitura da 

fábula possibilitou uma ampliação do repertório lexical dos alunos e a percepção de que 

diferentes grupos dentro de um mesmo país fazem uso de diferentes repertórios linguísticos.  

 Após essas discussões iniciais que foram estabelecidas antes da leitura do texto literário, 

dei um tempo para que os alunos lessem os textos com suas duplas e trio. Ao perceber que todos 

já haviam finalizado a leitura, perguntei sobre o que tratava a fábula e Rodrigo, de forma 

resumida e utilizando tanto a língua portuguesa quanto a LI responde “um leão e quatro búfalos. 

When the bulls separate, the lion attacks”. Em seguida, Isadora verbaliza a moral da história. 

Quando pergunto a eles o significado da palavra strength, todos os alunos respondem força, 

evidenciando que realmente haviam entendido a moral da história.  

Nos slides de pré-leitura, apresentei a eles algumas das características principais das 

fábulas e, após a leitura do texto, pedi para que respondessem, de forma escrita, a quatro 

questionamentos. Os dois primeiros questionamentos abordavam a estrutura da fábula e 

almejavam verificar se os participantes haviam conseguido identificar os personagens 

principais e a moral. Todos os alunos conseguiram respondê-los facilmente. O terceiro e o 

quarto questionamento requeriam dos alunos uma análise e crítica sobre o que haviam lido, isso 

porque, deveriam relacioná-los com seu próprio contexto. No terceiro perguntei de que modo 

os personagens apresentados na fábula os faziam recordar de pessoas que eles já conhecem. E 

no quarto, eles deveriam mencionar de que maneira eles poderiam relacionar a moral da história 

com suas próprias vidas.  

 Essas duas últimas questões estão voltadas, portanto, para a compreensão textual e 

requer dos leitores um exercício de reflexão. Em outras palavras, a leitura e discussão da fábula 
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“The lion and the four bulls”, de Esopo, viabilizou aos alunos um encontro consigo mesmos e 

com o outro. Os alunos tiveram que se atentar não apenas para a estrutura do texto, mas atuar 

de forma criativa e criadora durante a interpretação, completando o texto com novos sentidos e 

significados a partir das suas próprias experiências. Portanto, sustento que a leitura da fábula 

permitiu aos participantes um espaço de reflexão sobre a alteridade constitutiva do sujeito 

(ISER, 1978; BAKHTIN, 1997, PRIGOL, 2010). 

 

3.2.3.1 O gênero literário fábula e a alteridade constitutiva do sujeito 

 

 Discuti anteriormente que a fábula é um gênero literário baseado em fatos imaginários 

que não tem por intuito enganar o leitor, mas fazer com que ele acredite na realidade dos 

acontecimentos. Ela provoca discussões, desafia os leitores a exercitar a crítica e autocrítica, na 

medida em que eles julgam e analisam os fatos que lhes foram apresentados e tentam associá-

los com o seu dia a dia (COELHO, 2000; LIMA; ROSA, 2012). Mencionei também que a fábula 

de Esopo, escolhida para ser trabalhada com o grupo, favorece uma reflexão sobre a importância 

da união e do trabalho em grupo. Promover um espaço para os alunos refletirem sobre tal tema 

se fez necessário, pois os participantes deste estudo são alunos em formação do 8º ano do ensino 

fundamental e como bem menciona McDonnel (1992), a habilidade de trabalhar em grupos não 

é algo inato ao ser humano, por isso, requer prática e planejamento por parte dos participantes. 

Nesse sentido, sustento que as práticas colaborativas podem se tornar muito mais produtivas 

quando os alunos têm ciência sobre as razões e os benefícios de se trabalhar de forma grupal. 

 Para o Círculo de Bakhtin, o sujeito se caracteriza por ser um indivíduo único, sócio-

historicamente situado e incompleto pois necessita do “excedente de visão” do outro, ou seja, 

aquilo que ele é incapaz de ver sozinho para se constituir como sujeito. Vygotsky, por sua vez, 

assevera o papel essencial do outro na ZDP, pois é por meio do diálogo colaborativo que os 

indivíduos compartilham conhecimentos, possibilitando seu desenvolvimento cognitivo 

(VYGOTSKY, 1989; ANTÓN; DICAMILLA, 1997; GERALDI, 2010; FREITAS, 2013). Ao 

partir desses princípios, tem-se que o contexto da sala de aula torna-se um espaço propício para 

o desenvolvimento de práticas dialógicas e colaborativas com vistas ao desenvolvimento dos 

interlocutores e dos seus espaços. Ao serem questionados sobre de que modo os personagens 

da fábula os faziam recordar das pessoas que eles conhecem, os participantes mencionaram: 

 
Recorte 33 – 07/11/2019 

Bia e Isadora; Batatinha e Calipyson: The characters don’t remind me of anyone I 

know. 
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(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 34 – 07/11/2019 

Cherry e Pandora: They remind me of the hunters. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 35 – 07/11/2019 

Sininho e Shinra Tensei: The lion reminds the hunter and the bulls remind people in 

distress. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 36 – 07/11/2019 

Suy e Tia Thais: The actions are the same to hunter. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 37 – 07/11/2019 

Rodrigo, Dido e Gustavo: A thief, that if he steals just one person is easier than to 

steal a group. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 38 – 07/11/2019 

Hale e Annie Kim: The lion reminds the strong and brave people and the bulls 

remind the defenseless people. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

 Como nos ensina Fiorin (2009), embasado nas ideias bakhtinianas, o sentido de um texto 

é estabelecido tanto por meio das relações internas produtoras de significação (unidades 

frásticas e transfrásticas) como pelas relações do texto com sua exterioridade (outros textos, 

discursos). Percebo que alguns alunos não conseguiram estabelecer relações de sentido entre os 

personagens apresentados na fábula com a sua realidade, como evidenciado no recorte 33. Nos 

excertos 34, 35 e 36 as duplas relacionaram a fábula com outros contextos, apesar de essa 

associação se encaixar no nível bem restrito. Isto é, percebo que esses participantes associaram 

a fábula com uma situação muito semelhante a apresentada na história, relacionando touros e 

leão à caçadores e animais. No excerto 37 e 38 os participantes conseguiram associar a fábula 

com experiências diárias. Enquanto no excerto 37 os alunos apontaram para problemas sociais 

do cotidiano, ao hipotetizarem uma situação entre um ladrão e uma vítima, no excerto 38 

estabeleceram uma relação metafórica entre o leão e as pessoas fortes, e o touro às pessoas 

indefesas. As respostas a esse questionamento confirmam que o texto literário é o mesmo, mas 

é rico em produção de sentidos, pois suscita inúmeros diálogos com seus leitores, cruzando 

sentidos que remetem às perspectivas únicas que cada aprendiz leitor traz pra sala de aula.  

Ao parar para pensar e analisar esteticamente uma obra literária, os alunos aguçaram o 

par experiência/sentido, proposto por Larrosa (2002), e reconheceram que os textos literários 

são reflexos de uma sociedade, logo, permitem dialogar tanto com o mundo quanto com o outro. 

O diálogo com o outro se fez possível na medida em que os participantes tiveram que identificá-
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lo a partir de personagens imaginários apresentados na fábula. O diálogo consigo mesmo se deu 

no momento em que os discentes tiveram que identificar a moral da história e relacioná-la com 

suas vidas, exercício esse que possibilitou-lhes uma crítica e autocrítica (LIMA; ROSA, 2012). 

Em outros termos, eles apreenderam os sentidos e significados presentes na fábula ao se 

imaginarem nela (BAKHTIN, 1997), veja: 

 

Recorte 39 – 07/11/2019 

Isadora e Bia: We can relate thinking that we should always have people we like 

around us and never be alone. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 40 – 07/11/2019 

Cherry e Pandora: When we work together with people who support us, we can deal 

with any problem. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 41 – 07/11/2019 

Suy e Tia Thais: The unity is important in our life and make us stronger. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 42 – 07/11/2019 

Batatinha e Calipyson: Don’t be a coward and don’t leave your friends. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 43 – 07/11/2019 

Sininho e Shinra Tensei: You always need to walk together with your friends, family. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 44 – 07/11/2019 

Rodrigo, Dido e Gustavo: Bullying, for example, it’s easier for a bullier to hurt a 

person when she is alone, but it’s harder to hurt people when they are together. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

Recorte 45 – 07/11/2019 

Hale e Annie Him: That there are people who just want our evil. 

(Fonte: Dados retirados da atividade escrita sobre a fábula) 

 

 Apesar de a fábula ter sido escrita em uma época muito distante da vivenciada pelos 

alunos, os recortes apresentados comprovam a existência de diálogos interculturais, isso porque 

a fábula de Esopo reflete outra língua e outra cultura, mas que dialoga com os sentidos 

produzidos pelos alunos. Essa proximidade trazida pelo texto literário é possível, pois como já 

apontei anteriormente, esse tipo de texto apresenta uma profunda inserção na sociedade, o que 

possibilita aos indivíduos manter um contato com o mundo e com os outros (COSSON, 2018).  

Os recortes 39, 40, 41, 42 e 43 comprovam que os alunos relacionaram a fábula com 

situações positivas, como o fato de saber que nunca estão só e que podem sempre contar com 

aqueles que amam; que a união é importante para o seu fortalecimento; e que não devem 

abandonar a família e os amigos. Já no recorte 44 o trio associa o texto literário com um 
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problema que tem sido discutido e combatido de forma intensificada nas escolas nos últimos 

tempos: o bullying.  Para os alunos, essas práticas ocorrem com mais facilidade e frequência 

quando a vítima se encontra sozinha. Nesse sentido, percebo que o outro aparece nesses seis 

recortes distintos como alguém capaz de prover mais força e segurança ao indivíduo. Portanto, 

o outro é condição necessária para a constituição do eu (BAKHTIN, 1997; GERALDI, 2010; 

FREITAS, 2013).  

No recorte 45 as participantes associaram o leão às pessoas ruins, que só querem o mal 

para outros. Para realizar esse exercício de pós-leitura da fábula, os alunos podiam pedir auxílio 

a sua dupla e utilizar o dicionário. A resposta das alunas Hale e Annie Kim me leva a crer que 

elas recorreram a outras fontes de fornecimento de scaffoldings para suprir sua intenção 

comunicativa. O uso do vocábulo evil revela a preocupação das aprendizes em expressar suas 

opiniões de forma eficaz e clara. Verifico, assim, a agência discente no uso de palavras que 

ampliam seu léxico (SCHOON, 2018; FIGUEIREDO, 2019). 

 Discuti aqui como a leitura e discussão da fábula “The lion and the four bulls”, de 

Esopo, propiciou aos alunos um momento para aguçar o par experiência/sentido, favoreceu 

diálogos interculturais entre os aprendizes e a língua e cultura de Esopo, além de fomentar uma 

reflexão sobre a alteridade constitutiva do sujeito, nos termos bakhtinianos. Passo agora a uma 

discussão sobre as atividades que leitura e discussão a partir da canção “Blowing in the wind”, 

de Bob Dylan. 

 

3.2.4 A canção “Blowing in the wind”, de Bob Dylan 

 

 Bob Dylan é um cantor e compositor folk-rock estadunidense. Ele aborda em suas 

canções temas sociais, políticos e filosóficos. Em 2001, o artista recebeu dois prêmios 

cinematográficos, o Oscar e o Globo de Ouro, ambos pela canção “Things Have Changed”, da 

trilha de Garotos Incríveis, longa dirigido por Curtis Hanson. Em 2008, ele ganhou o Prêmio 

Pulitzer por seu enorme impacto na música popular e na cultura norte-americana. Em 2012, o 

então presidente Barack Obama lhe confere a Medalha da Liberdade, a mais alta honraria civil 

dos Estados Unidos, concedida aos que contribuem com a Segurança Nacional, com a paz 

mundial ou com a cultura. 

A canção “Blowing in the wind” (Anexo E), de Bob Dylan, foi escolhida para ser 

trabalhada com os alunos porque, em 2016, o artista foi laureado com o Prêmio Nobel de 

Literatura por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música 

estadunidense. Trata-se da primeira vez que um músico foi condecorado com o prêmio literário. 
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“Blowing in the wind” foi gravada em 1963, época em que o mundo vivenciava a Guerra do 

Vietnã. Ela é considerada por muitos como um hino dos movimentos dos direitos civis na época, 

pois faz uma forte oposição à referida guerra.  

 

3.2.4.1 Discussão da canção 

 

A literatura é “complexa, heterogênea, mutável” (COMPAGNON, 2006, p.44) e é a 

sociedade, pelo uso que faz dos textos, quem decide se são considerados literários ou não. Até 

pouco tempo, por exemplo, as canções não se enquadravam dentro do escopo da literatura, mas 

percebo a importância do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 para legitimação desse gênero 

como literário. O fato de Chico Buarque de Holanda, cantor e escritor brasileiro, ter recebido o 

Prêmio Camões, em 2019, contribuiu para reacender a discussão no contexto brasileiro. Como 

tal acontecimento ocorreu próximo à etapa de geração dos dados desta pesquisa, decidi que 

seria interessante incluir esse ponto de debate em nossas discussões para auxiliar os alunos a 

repensar e até ampliar suas definições sobre literatura. 

Como atividade de pré-leitura/escuta da canção, iniciei perguntando aos discentes se 

eles acreditavam que uma canção poderia ser considerada um texto literário. Onze alunos 

afirmaram que sim, enquanto quatro afirmaram que não. Cabe lembrar que eu já havia feito 

essa pergunta para eles durante a nossa primeira aula e, na ocasião, todos afirmaram que uma 

canção não poderia ser considerada um texto literário. Foi então que aproveitei para discordar 

da resposta dada por eles. O fato de quatro alunos ainda continuarem presumindo que uma 

canção não possa ser considerada um texto literário pode ser atribuído à falta de atenção quando 

essa informação foi fornecida ou mesmo por não se recordarem dos conteúdos discutidos na 

aula. Em seguida, perguntei a eles se conheciam Bob Dylan e todos afirmaram desconhecê-lo. 

Pedi aos alunos para sentar com suas respectivas duplas e responder a folha de exercícios 

sobre a canção (Apêndice G). Eles poderiam pedir auxílio ao colega e consultar o dicionário, 

caso tivessem alguma dúvida. Passei a eles três versões distintas da canção: a original, 

interpretada por Bob Dylan, a versão canadense, interpretada por Alanis Morissette e a versão 

brasileira, interpretada por Zé Ramalho. A ideia aqui reside em expô-los a cantores de 

nacionalidades diversas, portanto, com sotaques diferentes. A versão do Zé Ramalho foi 

escolhida, pois eles poderiam ter acesso à tradução da canção e comparar os elementos que 

causam sonoridade, tanto em LI como em língua portuguesa.  

Ao ver a imagem de Zé Ramalho, Shinra Tensei aproveita para compartilhar com a 

turma sua surpresa ao saber que iríamos escutar uma versão do cantor. Ele afirma em inglês 
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que sua mãe adora o cantor e que ela já havia ido a um show dele. Como assevera Figueredo 

(2011), é através da prática dialógica e discursiva que os indivíduos mostram sua subjetividade, 

expondo sua compreensão deles mesmos e do mundo que os cerca. Noto a agência discente do 

aluno ao compartilhar com os colegas uma informação pessoal, utilizando a LI. Essa situação 

comunicativa reforça a premissa de que a língua se realiza nos diálogos, nas interações sociais 

e por meio de enunciados concretos proferidos pelos falantes (BAKHTIN, 2011). 

A partir da escuta e discussão da canção “Blowing in the wind” foi possível constatar 

diálogos interculturais dos alunos com temas de cunho social e político, tais como o contexto 

sócio-histórico da Guerra do Vietnã, a segregação racial nos Estados Unidos e prêmios literários 

atribuídos a cantores-compositores. Pude também verificar relações dialógicas e interculturais 

estabelecidas entre os participantes e o cantor-compositor Bob Dylan. 

 

3.2.4.2 Diálogos interculturais com temas de cunho social e político apresentados pela canção 

  

Para Bakhtin (2017, p.13), a literatura “é um fenômeno complexo e por demais 

multifacetado” e ela “é parte inseparável da cultura, não pode ser entendida fora do contexto 

pleno de toda a cultura de uma época” (BAKHTIN, 2017, p.11). Desse modo, após os alunos 

entregarem suas atividades escritas (Apêndice G), preparei alguns slides para trabalharmos pós-

leitura/escuta da canção. Os slides abordam alguns fatos históricos relacionados ao contexto 

histórico em que o texto literário foi produzido, como a Guerra do Vietnã. Não espero com essa 

atividade estabelecer um único padrão de interpretação na turma, ou ainda, tentar descobrir o 

que Bob Dylan queria dizer através da canção. Procuro promover uma discussão e reflexão 

sobre o contexto histórico em que a obra foi produzida, que se diferencia do contexto vivenciado 

pelos participantes deste estudo, e assim contribuir para o desencadeamento de relações 

dialógicas e para reflexão sobre a polissemia presente no texto literário. 

Na atividade pós-escuta da canção, afirmei para eles que a música “Blowing in the 

wind” foi lançada em 1963, e perguntei se eles tinham algum conhecimento sobre esse contexto 

histórico, veja: 

 

Recorte 46 –14/11/2019 

Layssa: The song “Blowing in the wind” was released in 1963. What is meaning of 

released? 

Calipyson: Foi lançado?! 

Layssa: That’s it. Do you know what was happening in the world in 1963? 

Alunos: No. 

Layssa: Do you any have idea? 

Shinra Tensei: A war? 
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Layssa: Yes, probably. But which war? 

Calipyson: Cold War? 

Layssa: Yes, it was happening the Cold War but we have another war here, take a 

look, the Vietnam War. Vietnam War was from 1955 to 1975. U.S.A. supported the 

war sending many soldiers to there. So was the U.S.A. against or in favor to this War? 

Alunos: In favor.  

Layssa: What did they do? 

Alunos: Sent soldiers. 

Layssa: Yeah. The total number of Vietnamese killed, civilian or military, ranges from 

966,000 to 3.8 million. So, o número de mortes foi alto ou baixo? 

Alunos: Alto demais. 

Layssa: Between 240,000 and 300,000 Cambodians, and 20,000 to 62,000 Laotians 

also lost their lives. Already the Americans estimate their losses at 58,000 soldiers 

killed, over 300,000 wounded and 1,626 still missing in 1975. What is the meaning of 

wounded? 

Alunos: No idea, teacher. 

Layssa: Feridos. And what about missing? 

Pandora: Desaparecidos? 

Layssa: Yeah. 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre canção) 

 

 Shinra Tensei diz acreditar que o mundo estava vivendo alguma guerra e Calipyson 

complementa a fala do colega, afirmando se tratar da Guerra Fria. Constato que os participantes 

se ancoram no conhecimento prévio histórico que já possuem sobre o assunto para se engajar 

discursivamente, de forma colaborativa, e assim responder ao meu questionamento. Reconheço 

as contribuições apresentadas pelos participantes e acrescento que além da Guerra Fria, o 

mundo também vivenciava a Guerra do Vietnã. Apresento-lhes fatos e curiosidades sobre essa 

guerra. As interações, nesse momento da discussão, ocorrem tanto entre aluno-aluno quanto 

entre professora-alunos, os turnos de fala são compartilhados e todos atuam de forma 

colaborativa na coconstrução do conhecimento (OLSEN; KAGAN, 1992; ANTÓN, 1999; 

BRUFFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2018).  

Para a BNCC (2017, p.244), uma das competências a serem promovidas no 8º ano do 

ensino fundamental é a de levar o aluno a “comunicar-se na LI, por meio do uso variado de 

linguagens em mídia”; outra competência reside em promover o conhecimento de “diferentes 

patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na LI, com vistas ao exercício da 

fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-

culturais”. Assim, no intuito de abordar tais competências, mostrei aos participantes o registro 

do fotógrafo Nick Ut, vietnamita, naturalizado estadunidense, e que ganhou dois prêmios, o 

World Press Photo e o Pulitzer de Fotografia, pelo seguinte registro histórico da Guerra do 

Vietnã: 
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Figura 8 – Foto da Guerra do Vietnã 

 
Fonte: Foto tirada por Nick Ut 

 

 A imagem iconográfica revela as atrocidades do conflito armado e a jovem Phan Thị 

Kim Phúc, então com 9 anos, fugindo nua, após ser atingida por uma bomba química em sua 

aldeia, Trảng Bàng. Para promover a discussão dos alunos sobre essa manifestação artístico-

cultural, perguntei: 

 

                                      Recorte 47 – 14/11/2019 

Layssa: This is one of the most famous pictures of Vietnam War. What can you see 

here? 

Rodrigo: Desperate people. 

Layssa: Are they young or elderly people? 

Alunos: Young. 

Layssa: Yes, they are kids, right? They are running from the cannonballs. One 

curiosity about this war is the fact that it was the first war that Americans could be 

updated through television; so many journalists were sent to Vietnam. Can you tell 

me one positive aspect related to it? 

Cherry: Everybody could know about everything. 

Tia Thais: They see it on the television. 

Layssa: And what about the negative aspect? 

Dido: Death. 

Layssa: Yeah, people start to see the coffins on their televisions. So, many Americans 

noticed that this war was nonsense. 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre a canção) 

 

 Para Kramer (2013), uma educação como resposta responsável deve garantir aos 

sujeitos um conhecimento de mundo. Assim, além de terem a oportunidade de conhecer e 

discutir sobre a Guerra do Vietnã, os participantes puderam apreciar uma obra de arte, revelada 

aqui por meio de um registro fotográfico. Noto, no excerto 47, como os alunos Cherry, Tia 

Thais, Dido e Rodrigo engajam discursivamente de forma colaborativa trazendo suas 

contribuições para a discussão. Ao analisar os pontos positivos e negativos de se ter uma guerra 
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televisionada pela primeira vez, os alunos estavam aguçando o seu senso crítico e reflexivo.  

Desse modo, ao promover tal atividade, estava contribuindo para garantir uma educação 

responsiva-responsável, a qual busca promover oportunidades para que os alunos reflitam e se 

posicionem sobre temas distintos (SZUNDY, 2014). 

A discussão pós-leitura/escuta da canção ainda permitiu aos discentes conhecer sobre a 

biografia de Muhammad Ali; refletir sobre o seu papel na luta contra o racismo; sobre seu 

posicionamento político e as implicações sofridas por ele ao ter se recusado a lutar na Guerra 

do Vietnã. Fatos sobre a biografia de Bob Dylan também foram discutidos. Para a BNCC (2017, 

p.244), uma competência a ser trabalhada no 8º ano do ensino fundamental é “identificar 

similaridades e diferenças entre a LI e a língua materna/outras línguas, articulando-as a aspectos 

sociais, culturais e identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade”. 

Nesse sentido, as discussões apresentadas no recorte 48 evidenciam como ocorreu a articulação 

entre os aspectos sociais, culturais e identitários entre a LI e a língua portuguesa, veja: 

 

Recorte 48 – 14/11/2019 

Layssa: So what prize did he win? 

Dido: Prêmio de Literatura. 

Layssa: Yes, Prêmio Nobel de Literatura. 

Shinra Tensei: Caralho. 

Layssa: But he is a singer. Why do you think he won a literature award? 

Cherry: He is a writer of songs. 

Layssa: He is a songwriter. Mas as canções dele por ter um caráter político, social, o 

ritmo, a história faz com que elas alcancem o status de literário. Look at this picture: 

Bob Dylan for having created new poetic expressions within the great American song 

tradition”. Então validaram as produções dele como literárias. 

Rodrigo: Interesting. 

Pandora: Nossa. 

Layssa: So I ask you again, can a song be considered a literary text? 

Alunos: Yes. 

Layssa: This is a picture of Chico Buarque. He is a Brazilian singer, songwriter and 

writer. He won the Camões Prize (Prêmio Camões) this year. Do you know anything 

about this prize? 

Alunos: No. 

Layssa: The Camões prize, created in 1988, is awarded every year to an author from 

any Portuguese-speaking country. Named after Luís de Camões, it is the most 

important prize for literature in the Portuguese language. The choice recognizes an 

author's entire work, rather than just a specific work. He becomes the first musician 

to win the prestigious prize honoring literary work in Portuguese. So there’s a 

similarity here, if we compare to Bob Dylan, what is it? 

Rodrigo: Músicas deles foram reconhecidas como literatura. 

Gustavo: É, os dois ganharam prêmios. 

                                              Layssa: That’s it. 

                                             (Fonte: Dados retirados da aula sobre a canção) 

 

 No recorte 48, percebo que os alunos estão atentos e atuando ativamente durante a nossa 

discussão. O uso das expressões caralho, nossa e interesting, logo após as informações dadas 

a eles sobre temas que eles desconheciam, confirmam a responsividade ativa desses sujeitos, 
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ou seja, as respostas conferidas ao interlocutor durante a interação (SOBRAL, 2009a; 

BAKHTIN, 2011).  

Percebo como essas discussões foram fundamentais para instituir no grupo o consenso 

de que uma canção pode ser considerada um texto literário. O consenso levou certo tempo para 

ser atingido porque os aprendizes apresentam níveis diferenciados de ZDP. Assim, enquanto 

para alguns o acesso à informação durante a atividade de pré-leitura foi suficiente para 

estabelecer esse entendimento, outros discentes, no entanto, precisaram de mais momentos de 

diálogos colaborativos entre os colegas e a professora, para que pudessem negociar informações 

relevantes sobre o tema, tais como fatos biográficos sobre Bob Dylan e Chico Buarque, os 

prêmios por eles recebidos e as razões que os levaram a receber esses prêmios; para que, assim, 

a compreensão fosse alcançada (SWAIN, 1995). Constato, ainda, que esses diálogos favorecem 

a promoção da interculturalidade, isso porque os aprendizes conseguiram estabelecer as 

similaridades entre os cantores, um norte-americano e outro brasileiro, os prêmios que eles 

receberam, e a importância desses prêmios para o reconhecimento e validação da canção como 

um texto literário. 

 Discuti aqui os diálogos interculturais com temas de cunho social e político promovidos 

a partir das atividades de pós-leitura/escuta da canção. Por meio do diálogo colaborativo, os 

participantes puderam: comunicar-se na LI utilizando diversas linguagens; exercitar a fruição 

de diversas obras de arte (canção, fotografia); ampliar seu conhecimento de mundo ao discutir 

sobre a Guerra do Vietnã; e chegar ao consenso de que uma canção pode ser considerada um 

texto literário.  

Passo agora a revelar os diálogos que foram estabelecidos entre os participantes e o 

cantor-compositor Bob Dylan. 

 

3.2.4.3 Relações dialógicas e interculturais estabelecidas entre os participantes e o cantor-

compositor Bob Dylan 

 

Diferentemente dos outros textos que foram trabalhados com a turma, a canção 

“Blowing in the wind” se destaca por ser um texto de maior extensão e sem ilustração, o que, 

de certo modo, dificulta a compreensão e pode fazer, como eu já previa, com que os alunos se 

detenham a uma parte específica, ao invés do todo, durante o processo de interpretação. Os 

excertos abaixo evidenciam a compreensão deles sobre a canção e as partes que eles mais 

gostaram. 
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Recorte 49 – 14/11/2019 

Calipyson e Batatinha: I understand this music like a song about the life, and the part 

I liked the most was the chorus, cause the voice is better. 

(Fonte: Atividade escrita sobre a canção) 

 

Recorte 50 – 14/11/2019 

Rodrigo, Dido e Gustavo: That you need to think less and live more, be free. We liked 

the chorus. 

(Fonte: Atividade escrita sobre a canção) 

 

Recorte 51 – 14/11/2019 

Cherry e Pandora: We think the song talks about motivation and our favorite part is 

“Yes, how many deaths will it take till he knows that too many people have died”. 

(Fonte: Atividade escrita sobre a canção) 

 

Recorte 52 – 14/11/2019 

Suy e Tia Thais: We think the song can motivate you and our favorite part was the 

second stanza. 

(Fonte: Atividade escrita sobre a canção) 

 

Recorte 53 – 14/11/2019 

Isadora e Bia: We understand that everything has its time and we have to take 

advantage of it. We loved the chorus because it is so deep. 

 

Recorte 54 – 14/11/2019 

Shinra Tensei e Sininho: We understand that we need to value more the nature. 

(Fonte: Atividade escrita sobre a canção) 

 

Recorte 55 – 14/11/2019 

Hale e Annie Kim: Nós não conseguimos entender a música. 

(Fonte: Atividade escrita sobre a canção) 

 

O texto literário se caracteriza por possibilitar inúmeras interpretações que são 

estabelecidas pelo leitor que, por ser um sujeito único e situado historicamente e culturalmente, 

acaba por atribuir-lhe diversos sentidos (VYGOTSKY, 1989; BAKHTIN, 2011). Como discuti 

anteriormente, o processo de interpretação se caracteriza por ser altamente ativo e criador 

(BEZERRA, 2017). Assim, percebo a criatividade e o papel ativo desses sujeitos nas respostas 

dadas por eles para justificar o que mais haviam gostado na canção. As justificativas apontam 

para o fato de a canção ter estreita relação com a realidade, portanto, com a vida. Essas 

compreensões estão em consonância com o posicionamento de Cosson (2018), o qual pontua 

que essa relação se faz possível porque os textos literários estão profundamente inseridos na 

sociedade. 

Além de demonstrar em suas interpretações que a canção apresenta estreita relação com 

a vida, os alunos ainda a associaram com a liberdade (excerto 50), como motivadora (excertos 

51 e 52), como aprendizado (excerto 53) e com a necessidade de um maior contato e valorização 

da natureza (excerto 54). Essas justificativas apresentadas pelos participantes comprovam a 

dialogia estabelecida com o cantor Bob Dylan, por meio de sua canção, isso porque há 
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construção de sentido nesse processo de leitura desses discentes com as intenções discursivas 

do cantor (BAKHTIN, 1997, 2009).  

O excerto 55, por sua vez, comprova que a sala de aula é um espaço heterogêneo, com 

diferentes visões de mundo e diferentes experiências. Nesse sentido, é possível pressupor que 

diferentes aprendizes podem apresentar ZDP distintas de uma mesma língua-alvo. Isto é, a 

grande maioria dos participantes conseguiu compreender o texto literário por meio da sua 

interação com a dupla e com a versão da canção brasileira. Hale e Annie Kim, por sua vez, 

carecem de outras fontes de scaffoldings, tais como a interação e auxílio de outros colegas, da 

professora e de outros recursos, como um dicionário, por exemplo, para compreender o texto 

literário (ALJAAFREH; LANTOLF, 1994; DANIELS, 1996; ANTÓN; DICAMILLA, 1997; 

FIGUEIREDO, 2019). 

Destaco ainda que consta registrado no diário de campo de pesquisa que no dia da 

realização do exercício escrito sobre a canção, o pai da aluna Batatinha esteve na escola para 

buscá-la mais cedo. Isso justifica a razão de Calipyson ter utilizado a primeira pessoa do 

singular na sua resposta (recorte 49). Percebo aqui a agência discente de Calipyson que se 

preocupa em ressaltar sua autoria discursiva (BAKHTIN, 2017; SCHOON, 2018). Minha 

prática didática tem revelado que é comum encontrar situações nas quais os alunos colocam o 

nome do colega no trabalho, apesar de ele não ter dado nenhuma contribuição. Vejo, desse 

modo, um agir discente de forma a não “prejudicar” os colegas e também uma concepção 

errônea sobre o atuar de forma colaborativa.  

Confesso que o agir discente de Calipyson, diferente do que eu estava habituada a 

vivenciar, despertou-me uma enorme alegria, pois pude constatar que ele assimilou algumas 

das discussões que tivemos na atividade da fábula sobre o trabalho colaborativo. Na ocasião, 

reforcei para eles que, para o sucesso do trabalho colaborativo, todos devem estar engajados na 

realização dos exercícios e caso o colega não lhe auxiliasse em determinada etapa, não seria 

justo colocar o nome dele na tarefa ou receber créditos pela autoria do texto. Percebo assim, 

que Calipyson aprendeu uma forma social de comportamento e pôde aplicá-la em sua vida. A 

dialogia entre mim e o discente favoreceu sua atuação de forma mais crítica e reflexiva diante 

de situações cotidianas escolares (VYGOTSKY, 1981; BAKHTIN, 1997). 

Apresentei aqui as relações dialógicas e interculturais estabelecidas entre os 

participantes e o cantor-compositor Bob Dylan. A maioria dos alunos conseguiu construir 

sentidos durante a leitura/escuta da canção e partilhar das intenções discursivas do cantor. Uma 

única dupla, no entanto, não conseguiu dialogar com a canção, já que, segundo elas, não 

conseguiram compreender nada do texto literário. Assim, as discussões estabelecidas após a 
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leitura/escuta da canção foram essenciais para que essas alunas pudessem ouvir as opiniões e 

impressões dos colegas e, assim, se inteirar sobre alguns dos sentidos do texto. Demonstrei 

ainda a agência discente de Calipyson que em sua atividade escrita se empenha em destacar a 

sua autoria discursiva. 

Passo agora a explanar como as atividades de pós-leitura podem contribuir para a 

compreensão da polissemia presente nos textos literários. 

 

3.2.4.4 As atividades de pós-leitura como elemento facilitador da compreensão textual literária 

 

Após apresentar aos alunos alguns fatos históricos relacionados ao momento em que a 

canção foi publicada, selecionei trechos da canção e solicitei que eles compartilhassem suas 

impressões e construíssem juntos sentidos para esses fragmentos polissêmicos. Para a BNCC 

(2017, p. 257), cabe ao docente possibilitar meios para que os discentes sejam capazes de 

“inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para construção 

de sentidos”. O recorte 56 revela uma parte desse diálogo colaborativo:  

  

                                             Recorte 56 – 14/11/2019 
Layssa: Now that you know a little bit about the context that the song was written, I 

want to know your impressions about some excerpts: “How many roads must a man 

walk down, Before you can call him a man?” 

Calipyson: Quantas estradas um homem tem que percorrer? 

Hale: Até que seja considerado um homem. 

Pandora: Life experience. 

Layssa: Good! The song was written in 1963, at that time tinha muitas marchas civis, 

várias pessoas faziam passeatas para ter os direitos garantidos. Então assim, talvez 

esse trecho possa ser relacionado com esse evento na época.  

(Fonte: Dados retirados da aula sobre a canção) 

 

 No excerto 56, Calipyson, Hale e Pandora atuam de forma conjunta para a tradução 

colaborativa do trecho. Enquanto Calipyson e Hale fazem uma tradução literal do fragmento, 

percebo que Pandora vai além e dialoga com o cantor-compositor ao utilizar suas próprias 

palavras para expressar o que havia compreendido. Além das interações entre os alunos, há 

também interação entre mim e os participantes. Minha participação ocorre no sentido de validar 

as contribuições dadas pelos discentes e de acrescentar um outro possível sentido ao trecho 

selecionado. Ancoro-me no contexto sócio-histórico em que a canção foi produzida para 

justificar essa construção de sentido, isso porque, como a literatura “é parte inseparável da 

cultura, não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda a cultura de uma época” 

(BAKHTIN, 2017, p.11). Afirmo se tratar de uma possível interpretação, pois como já apontei 
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anteriormente, o leitor, sujeito único e situado historicamente e culturalmente, acaba por atribuir 

ao texto literário diversos sentidos, significados (BEZERRA, 2017).   

 Perceber a polissemia dos textos literários nem sempre é uma tarefa fácil, 

principalmente para jovens leitores em formação. Por isso, a inclusão de tais textos na sala de 

aula na educação básica requer certo preparo e cuidado por parte do docente. Nós devemos 

demonstrar ao discente/leitor as potencialidades desses textos, destacando elementos que 

podem contribuir para a multiplicação de sentidos. Nesse sentido, percebo que as atividades de 

pós-leitura, em que os alunos foram convidados a compartilhar suas impressões sobre o texto 

literário podem ser utilizadas para favorecer práticas colaborativas, dialógicas e para que os 

discentes possam refletir e discutir sobre a polissemia presentes nos textos literários. Os 

excertos aqui apresentados demonstram que alguns alunos haviam conseguido compreender a 

tradução literal do trecho, mas foi a partir do diálogo colaborativo, ou seja, da interação com a 

professora e os demais colegas que eles conseguiram perceber a polissemia presente na canção.  

Além desse trecho apresentado no recorte 56, também discutimos o trecho “how many 

years can some people exist, before they are allowed to be free”. Para tanto, direcionei a atenção 

deles para a diferença entre os verbos exist e live. Após eles apresentarem uma tradução literal 

do excerto, discuti sobre a segregação racial, problema social latente nos Estados Unidos na 

época em que a canção foi escrita. Com o intuito de compartilhar os turnos de fala com os 

alunos, perguntei o que eles já sabiam sobre esse período e todos afirmaram que os negros não 

eram tratados com respeito. Tia Thais ainda acrescentou que os negros não tinham liberdade, 

enquanto Bia afirmou que a presença deles não era aceita em todos os lugares. É possível 

verificar, portanto, que meu papel aqui consiste em mediar o processo de compreensão dos 

alunos, valorizando o conhecimento prévio deles sobre os temas e oportunizando espaços para 

o engajamento discursivo deles. 

 Posteriormente, destaquei um trecho com uma metáfora e solicitei que eles 

compartilhassem com a turma o que haviam compreendido, veja: 

 

Recorte 57 – 14/11/2019 

Layssa: E a parte: “Yes, and how many years can a mountain exist, Before it is 

washed to the sea?” 

Rodrigo: Quantos anos uma montanha tem que existir antes de ser levada pelo mar. 

Layssa: Isso. Montanha aí, vocês acham que representa o quê? 

Gustavo: Sei lá. 

Shinra Tensei: A Guerra? 

Layssa: A guerra talvez. Então seria algo do tipo, quantos anos uma guerra tem que 

existir.. 

Shinra Tensei: Até que de fato ela acabe, desapareça. 

Layssa: Nice.  

Rodrigo: Agora faz sentido. 
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Sininho: Talvez o preconceito, acho que representa algo forte né?! Porque a montanha 

é algo que é forte e mesmo assim acaba sendo levada, engolida pelo mar, né?! 

Layssa: I agree.  

(Fonte: Dados retirados da aula sobre a canção) 

 

 

Rodrigo, de forma imediata, apresenta uma tradução literal do termo. Como o meu 

intuito residia em auxiliar os alunos a compreender as polissemias presentes nos textos 

literários, questiono o que eles compreendem sobre a metáfora da montanha revelada na canção. 

As respostas ilustram os diversos níveis de ZDP dos alunos. Enquanto Gustavo demonstra 

dificuldade em compreender a metáfora sozinho, Shinra Tensei e Sininho demonstram agência 

discente ao completar o texto com suas visões de mundo (SCHOON, 2018). É possível 

perceber, portanto, que os alunos se engajam de forma colaborativa para a compreensão do 

trecho. Após as contribuições de Shinra Tensei, Rodrigo verbaliza a sua fala egocêntrica. Ao 

dizer “agora faz sentido”, ele demonstra que, tal como Gustavo, não havia compreendido o 

trecho inicialmente. Logo, as interações ocorridas entre mim e os participantes do estudo foram 

essenciais para desenvolver os processos intra- e interpsicológicos. Isto é, as interações entre 

mim e os alunos favoreceram o compartilhamento de impressões sobre o texto literário e a 

compreensão das metáforas presentes na canção (VYGOTSKY, 1989; SOUSA; FIGUEREDO, 

2017). 

 Por fim, discutimos sobre o refrão. Além de evidenciar a compreensão dos alunos sobre 

a polissemia no excerto 58, é possível perceber também os diálogos interculturais que foram 

estabelecidos entre os aprendizes e o cantor-compositor da canção. 

 

Recorte 58 – 14/11/2019 

Layssa: E aí, esse é o mais bacana, que é o refrão: o que quer dizer: The answer my 

friend is blowing in the wind? 

Calipyson: Que a resposta está flutuando no ar? 

Layssa: Hum, vamos ver aqui, na canção inteira ele apresenta um monte de 

perguntas para gente né? E essas perguntas são fáceis ou difíceis de serem 

respondidas? 

Alunos: Fáceis. 

Layssa: Ok, as respostas estão aí fora, mas todo mundo consegue visualizá-las? 

Rodrigo: Tem que querer né?! 

Layssa: Isso, é como o vento, está aqui, todo mundo pode senti-lo, mas as vezes, na 

correria acabamos nos esquecendo ou até mesmo ignorando ele né?! 

Annie Kim: Caraca, que profundo. 

Hale: Tanta coisa em uma só canção heim?! 

Pandora: É, amiga, o vento está aí, respondendo nossas perguntas, a gente só tem 

que parar para ouvi-lo né?! Kkkk 

(Fonte: Dados retirados da aula sobre a canção) 

 

 Ao aguçar o par experiência/sentido, proposto por Larrosa (2002), os alunos 

conseguiram estabelecer um diálogo intercultural com o cantor-compositor da canção. As falas 
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de Annie Kim e Hale confirmam que as alunas foram capazes de identificar a polissemia 

presente no texto, o que facilitou o encontro, no plano do sentido, com Bob Dylan. A fala de 

Pandora, por sua vez, comprova que a “literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar 

e a expressar o mundo por nós mesmos” (COSSON, 2018, p.17). Ela também ilustra que o 

contato com a canção possibilitou um posicionamento crítico-reflexivo por parte dessa 

participante. Ela reconhece viver em um mundo em que inúmeras coisas lhe passam, porém 

poucas lhe acontecem. Ciente desse fato, Pandora aponta a necessidade de parar para conseguir 

visualizar e compreender as pequenas coisas que fazem parte do seu dia a dia (LARROSA, 

2002). 

 Discuti nesta seção como a escuta, leitura e discussão da canção “Blowing in the wind”, 

de Bob Dylan, viabilizou diálogos interculturais dos participantes com temas de cunho social e 

político, tais como o contexto sócio-histórico da Guerra do Vietnã, a segregação racial nos 

Estados Unidos e prêmios literários atribuídos a cantores-compositores. Pude também verificar 

relações dialógicas e interculturais estabelecidas entre os participantes e o cantor-compositor 

Bob Dylan. Por fim, apresentei como os diálogos promovidos a partir de atividades de pré-

leitura e pós-leitura podem favorecer o engajamento discursivo dos alunos e favorecer a 

compreensão da polissemia presente nos textos literários de forma colaborativa.  

 Apresentei neste capítulo as atividades de compreensão escrita e discussão de textos 

literários em LI a partir de quatro gêneros distintos: um poema, um livro infantojuvenil, uma 

fábula e uma canção. O contato dos alunos com tais textos favoreceu um engajamento 

discursivo dos discentes, que passaram a compartilhar os turnos de fala comigo, a revelar suas 

compreensões e a atuar ativamente durante o processo de compreensão literária. Esse agir 

docente durante as etapas de compreensão e discussão dos textos literários serviu para 

evidenciar que esses discentes são capazes não apenas de codificar e decodificar palavras, mas 

que o nível de compreensão textual literária deles foi pautado por momentos de discussão, 

tradução colaborativa, reflexão e exposição das suas formas de ver e agir no mundo. 

A leitura e discussão do poema “to hate is an easy lazy thing”, de Rupi Kaur, 

contribuíram para que relações dialógicas fossem desencadeadas com a temática da violência e 

do amor. Constatei ainda relações dialógicas e interculturais entre os participantes e a autora-

ilustradora do poema. Ao entrar em contato com uma poeta jovem canadense, nascida na Índia, 

os alunos puderam discutir sobre temas atuais e que fazem parte do contexto sócio-histórico em 

que vivem, tais como homofobia, feminicídio, agressão aos animais, diversos projetos sociais 

desenvolvidos em Goiânia e emitir suas opiniões sobre os esses temas.  
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 Por meio do livro infantojuvenil Kode’s quest[ion]: a story of respect, de Katherena 

Vermette, os participantes puderam ampliar seus horizontes existenciais e a concepção que 

tinham sobre respeito. Além das relações dialógicas que foram estabelecidas entre os 

participantes desse estudo com a cultura dos métis e da autora Katherena Vermette, demonstrei 

como as imagens e as interações entre o grupo durante a etapa de pré-leitura atuaram como 

facilitadores da compreensão de elementos culturais na LI, tais como provérbios e metáforas. 

 A fábula “The lion and the four bulls”, de Esopo, por sua vez, apesar de ter sido escrita 

na antiguidade, nos traz ensinamentos atuais como a importância da união e do trabalho em 

grupo. Por meio da sua leitura e discussão, os alunos puderam perceber a alteridade constitutiva 

do sujeito, nos termos bakhtinianos, e dialogar com o outro. Esse diálogo se concretizou no 

reconhecimento do outro a partir de personagens imaginários apresentados na fábula. Eles 

também puderam aguçar a crítica e a autocrítica quando identificaram a moral da história e a 

relacionaram com suas vidas. 

 Por fim, a leitura, escuta e discussão da canção “Blowing in the wind”, de Bob Dylan, 

permitiu aos alunos ampliar sua concepção sobre o conceito de literatura, viabilizou diálogos 

interculturais dos participantes com temas de cunho social e político e com o cantor-compositor 

estadunidense.  

 Os dados aqui apresentados demonstram que a leitura e discussão colaborativa de textos 

literários em LI na educação básica favorece o estabelecimento de relações dialógicas entre os 

leitores-aprendizes e os sujeitos autores desses textos. Ao serem convidados a participar do 

processo de leitura de forma ativa e colaborativa, os participantes compartilharam suas 

impressões sobre os textos e sobre temáticas atuais diversas; promoveram sua agência discente 

ao agir em prol da construção do conhecimento; e emitiram suas posições axiológicas por meio 

de enunciados concretos. Eles ainda puderam aguçar o par experiência/sentido, ao apreciar 

esteticamente diversos gêneros literários e diversas formas de linguagem.  

 Ao fazer uma leitura minuciosa dos dados pude perceber que apesar de almejar 

promover um espaço de colaboração durante as atividades de pré-leitura, leitura e discussão 

dos textos literários, há momentos em que minha fala se sobressaiu, em termos de duração, à 

fala dos participantes, apesar de não ter sido esse meu intuito. Isso pôde ser verificado, por 

exemplo, principalmente nas primeiras atividades, em que os alunos responderam de forma 

monossilábica a muitos dos meus questionamentos, apesar de constantemente retrucar-lhes com 

novos questionamentos a fim de que eles discorressem mais. Há também momentos em que eu 

discorro sobre temas já trazendo o meu ponto de vista ao invés de prover questionamentos para 

construir colaborativamente com os alunos uma compreensão sobre o assunto, tais como nos 



141 
 
 

recortes 12, 14, 18 e 19. Isso revela os pontos em que posso melhorar a fim de favorecer ainda 

mais o engajamento discursivo dos alunos. 

Pude notar também que os participantes foram ficando mais participativos com o 

decorrer das atividades. Como todas as aulas estavam sendo gravadas em áudio e, por ser algo 

que foge à rotina da nossa sala de aula, pode ter influenciado inicialmente no modo de agir dos 

alunos. Percebo ainda que as atividades de pós-leitura baseadas na canção e no livro 

infantojuvenil foram as que promoveram um maior engajamento discursivo por parte deles. 

Isso pode ser explicado, a meu ver, pois o poema e a fábula eram textos muito curtos e com 

poucas lacunas para serem preenchidas pelos leitores durante o processo de leitura. Notei ainda 

que o engajamento discursivo dos participantes durante a etapa de pré-leitura e a de pós-leitura 

do livro infantojuvenil ainda foi tímido se comparado à canção.  

É preciso ressaltar o fato da canção conter inúmeras metáforas e fatos históricos que 

permitiram que os alunos expusessem seu conhecimento prévio sobre o contexto histórico de 

produção do referido texto literário. Por último, reitero que o fato de ter destacado os trechos 

com metáforas presentes na canção e colocá-los em slides para ir discutindo com os alunos 

durante a pós-leitura/escuta da canção pode ter contribuído para aumentar a duração e a 

intensidade das discussões de interpretação com este gênero em específico. Lancei mão de tal 

estratégia a fim de que nenhuma metáfora presente na canção passasse desapercebida pelos 

participantes. 

As atividades de pré-leitura e pós-leitura me apontam que os participantes do estudo 

foram capazes não apenas de decodificar as palavras presentes nos textos literários, mas de 

complementar as lacunas presentes ali com suas vivências e conhecimento prévio sobre os 

temas abordados. Eles refletiram sobre as temáticas apresentadas na etapa de pré-leitura, se 

engajaram discursivamente, mesmo que esse engajamento tenha sido tímido nas primeiras 

atividades, e conseguiram estabelecer conexões entre as atividades apresentadas na etapa de 

pré-leitura, as leituras dos textos literários e as atividades de pós-leitura. Essas conexões são 

visíveis quando os participantes incorporam em seus discursos informações apresentadas em 

momentos anteriores, tal como evidenciei no recorte 22.  

 As atividades aqui compartilhadas revelam-se como propostas factíveis de serem 

desenvolvidas na educação básica. Apesar de terem sido desenvolvidas para uma turma de 8º 

ano do ensino fundamental, podem ser facilmente adaptadas para serem replicadas em outros 

contextos. Além dos inúmeros benefícios já apresentados, os dados apontam que, ao entrar em 

contato com os textos literários, os alunos puderam perceber o caráter multifacetado da 
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literatura, apreciar esteticamente diversas obras, o que contribuiu para alargar a sua 

compreensão e o seu papel sobre o mundo em que vivem e atuam. 

 Além da leitura e discussão dos diversos gêneros literários, os participantes foram 

encorajados a utilizar a sua criatividade para produzir, de forma colaborativa, seus próprios 

textos literários em LI. Assim, apresento no próximo capítulo as produções escritas literárias 

dos participantes.  
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CAPÍTULO 4 – PRODUÇÃO ESCRITA DE TEXTOS LITERÁRIOS EM LÍNGUA 

INGLESA 

 

“A língua é uma instituição imensamente 

democrática. Aprendê-la é ter, imediatamente, 

direitos sobre ela. Você pode fazer acréscimos 

a ela, modificá-la, brincar com ela, inová-la, 

ignorar partes dela, e você certamente faz isso” 

(CRYSTAL, 2003, p.172). 

     

 Apresento, neste capítulo, as produções escritas de textos literários dos alunos. Busquei 

analisá-las me atendo, principalmente, às mensagens transmitidas através dos textos. Relembro 

que trata-se de participantes do 8º ano do ensino fundamental, de uma escola pública da cidade 

de Goiânia, Goiás. Almejo, assim, focar no modo como as visões de mundo dos alunos, sujeitos 

únicos e sócio-historicamente situados, são representadas em suas produções escritas em LI e 

de que maneira as práticas colaborativas que foram estabelecidas entre eles podem auxiliar na 

produção escrita de textos literários em LI. Busco também destacar quais elementos dialógicos, 

essencialmente culturais e interculturais, contribuem para o processo de produção desses textos 

literários. 

 Sempre antes do início de cada produção literária, discuti com os participantes os 

critérios que eles deveriam se atentar durante o processo de escrita. Assim, para a produção do 

poema revelei que eles teriam liberdade para escolher a temática a ser abordada, deveriam 

ilustrá-lo e não havia a obrigatoriedade de rimas. Para a fábula, eles deveriam produzir um texto 

contendo animais como protagonistas e pensar numa moral da história que fosse coerente com 

a história. Na produção do livro infantojuvenil, como discutimos sobre os sete ensinamentos 

sagrados dos povos originários da América do Norte que direcionam os valores essenciais para 

a conduta humana, cada dupla deveria escolher um desses ensinamentos para abordar em sua 

obra e deveriam também ilustrá-la. Para a produção da canção, discuti com os participantes o 

fato de Bob Dylan ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura em virtude da expressão poética 

em suas canções e também pelas críticas política e social feitas pelo artista. Assim, ao produzir 

suas próprias canções, os alunos deveriam buscar tecer alguma crítica social ou política a 

realidade vivenciada por eles e criar um ritmo para ela, pois cada dupla deveria ainda apresentar 

oralmente as suas produções aos demais colegas. 

Pude notar que o critério escolhido pelos participantes para a escolha das duplas foi a 

afinidade e não nível linguístico semelhante. Tal afirmação pode ser corroborada pelo fato de 
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Rodrigo, o qual no Quadro 2 afirmou ler e escrever bem, optou por se reunir com Dido e 

Gustavo, que mencionaram ler e escrever pouco em LI. Shinra Tensei, por sua vez, que afirmou 

ler e escrever bem, optou por se reunir com Sininho, que disse ler pouco e escrever 

razoavelmente. Hale que também afirmou ler e escrever bem, preferiu se reunir com Annie 

Kim, a qual afirma ler pouco e escrever razoavelmente. Isadora que assegurou ler bem e 

escrever razoavelmente, se reuniu com Bia, que mencionou ler pouco e escrever razoavelmente. 

Cabe aqui destacar que apesar do nível linguístico dos pares não ser semelhante, não é possível 

inferir que as práticas colaborativas irão necessariamente beneficiar um participante e 

prejudicar o outro, isso porque, como bem revela Figueiredo (2018, p.22) embasado nos estudos 

de Donaldson (1990) e Swain (2000), “a interação não ajuda apenas os alunos menos 

experientes: ela leva também os alunos mais experientes a descobrir novas formas de aprender”, 

isso porque, ao atuarem juntos, os aprendizes compartilham ideias, informações e estratégias 

de aprendizagem. 

 

4.1 A PRODUÇÃO DE POEMAS 

 

 Após terem lido e discutido sobre o poema da Rupi Kaur, as duplas e o trio foram para 

o pátio da escola para criar seus próprios poemas. O excerto abaixo, retirado do diário de 

pesquisa, revela como se deu a organização dos alunos para a realização dessa atividade. 

 
                                      Recorte 59 – 10/10/2019 

Quatro duplas e o trio optam por ficar no pátio externo na escola, espaço com muitas 

árvores, com algumas mesas e cadeiras de cimento; uma dupla decide ficar no 

corredor de entrada da escola, espaço com algumas cadeiras livres; e uma dupla opta 

por ficar no pátio interno, que também tem mesas redondas e cadeiras de cimento. 

Enquanto os alunos estão produzindo, tento circular por todos os espaços para 

verificar se de fato estavam realizando a atividade proposta. Verifico que os alunos 

Rodrigo, Dido e Gustavo, que estavam sentados no pátio externo, estavam distraídos 

com um formigueiro. Foi então que me aproximei, perguntei o que eles estavam 

fazendo e eles afirmaram que estavam impressionados com o modo de organização 

das formigas. Eles ressaltaram ainda que possivelmente iriam fazer o poema deles 

baseado nelas. Perguntaram-me algumas palavras que rimassem com ant e sugeri que 

eles discutissem entre eles para encontrar as rimas. Uma outra dupla, Annie Kim e 

Hale, estava procurando a tradução de algumas palavras no celular. Batatinha e 

Calipyson estavam escutando a canção Orange Juice, segundo eles, a música tem tudo 

a ver com o tema do poema deles, e por isso, estavam ouvindo-a para se inspirarem. 

Cinco minutos antes do término da aula, reúno os alunos e volto para a sala de aula. 

Eles me entregam as produções e finalizo esta primeira etapa. 

(Fonte: Dados retirados do diário de pesquisa) 

 

A maioria dos alunos preferiu desenvolver as atividades no pátio externo da escola. 

Apesar de ser um local agradável, bem arborizado, percebo que esse novo espaço, diferente da 

sala de aula, possibilita com que muitos alunos se distraiam e tenham dificuldade para realizar 
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o que foi proposto. Circular pelos grupos enquanto eles estavam produzindo foi uma estratégia 

que lancei mão para demonstrar que, apesar da autonomia que tinham na escolha do local para 

produção dos textos, eles estavam sendo monitorados. Através da produção escrita literária dos 

alunos foi possível constatar relações dialógicas com as temáticas de amor, ódio, homofobia e 

feminismo, temas esses abordados no poema “to hate is an easy lazy thing”, de Rupi Kaur, e 

que discutimos no momento de pré-leitura. Uma dupla abordou em sua produção literária os 

padrões de beleza impostos pela sociedade. 

 

4.1.1 As relações dialógicas estabelecidas com as temáticas de amor e ódio 

 

No recorte 59, vimos que Rodrigo, Dido e Gustavo se distraíram com um formigueiro 

durante a sua produção escrita. Apesar de terem relatado inicialmente que iriam escrever um 

poema sobre o processo de organização das formigas, acabaram entregando uma poesia sobre 

o amor, veja: 

Recorte 60 – 10/10/2019 

Wrong and deep 

 

I want you 

to forget what is wrong with me, 

‘Cause I forever will be able 

to leave from the deep 

So just stay here 

and give me nothing 

Because when you are here 

I have everything 

(Fonte: Produção escrita de um poema dos alunos Rodrigo, Dido e Gustavo 

 

Figura 9 – Produção escrita de um poema dos alunos Rodrigo, Dido e Gustavo 

 

(Fonte: Atividade escrita dos alunos) 
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Além de terem se dispersado com o formigueiro, os alunos acabaram se esquecendo de 

gravar o processo da produção literária. A proposta entregue pelos alunos demonstra que eles 

conseguiram produzir sua própria versão de um poema em LI. Rodrigo, na primeira aula, havia 

citado que uma característica do poema são as rimas. Apesar de na ocasião ter reforçado para 

os alunos que nem todos os poemas contém rimas, percebo na Figura 9 que eles fizeram questão 

de incluir rimas em seu texto. Essas rimas podem ser percebidas na repetição da palavra here, 

no quinto e sétimo versos, e nos pares nothing e everything, no sexto e oitavo versos. 

 Como revelado por Fernandes (2007, p.1), o texto escrito não deve ser visto como um 

produto acabado, mas configura-se como “um trabalho linguístico e discursivo, processado por 

um enunciador num jogo que envolve escolhas, negociações de sentido e re-elaborações”. Além 

de escolherem palavras que fossem capazes de expressar o sentimento de necessidade e amparo 

de um outro, capaz de fazer com que esqueçamos dos nossos próprios erros ao se aproximar e 

propiciar segurança, o trio ainda se preocupou em escolher palavras que rimassem. Noto que 

esse outro se revela como parte essencial para a formação de um eu, o qual se assemelha a 

constituição de sujeito bakhtiniano (GERALDI, 2010; FREITAS, 2013). 

 Na ilustração de seu poema, Rodrigo, Dido e Gustavo colocaram duas pessoas, sendo 

que no braço de uma delas há uma corrente com um grande peso, impedindo-a de caminhar, 

progredir. Isso contribui para que ela fique e se sinta nas profundezas. Talvez esse peso 

represente estes problemas inerentes ao indivíduo, problemas esses que parecem mais um peso 

no dia a dia e que só podem ser amenizados quando em contato com essa outra pessoa, que pela 

simples presença, é capaz de fazer com que esqueça de todos eles. Verifico assim, que a 

ilustração do trio foi coerente com a mensagem apresentada por eles no poema. 

 Além do trio, a dupla composta por Isadora e Bia também se esqueceu de gravar o 

processo de escrita. Enquanto o trio abordou sobre a relevância do outro no processo de 

constituição identitária, Isadora e Bia se propuseram a abordar em seu poema a temática do 

ódio, também mencionada no poema de Rupi Kaur. Isso aponta que apesar de terem liberdade 

para escrever sobre qualquer tema, esses alunos optaram por estabelecer relações dialógicas 

com Rupi Kaur (BAKHTIN, 1997). O recorte 61 ecoa as vozes do poema “to hate is an easy 

lazy thing” (KAUR, 2017b) e também as discussões estabelecidas no momento de pré-leitura. 

Na ocasião debatemos sobre diversos casos de violência causados por falta de tolerância e amor 

ao próximo e chegamos à conclusão de que todos os seres humanos devem ser tratados com 

dignidade. 

 

 



147 
 
 

Recorte 61 – 10/10/2019 

to hate 

 

Why the people  

hate the diversity? 

 

Is better to love 

because we’re all the same 

 

Let’s respect and 

live without hate. 

(Fonte: Produção escrita de um poema das alunas Isadora e Bia) 

 

Figura 10 – Produção escrita de um poema das alunas Isadora e Bia 

 

(Fonte: Atividade escrita dos alunos) 

 

A dialogia presente no poema de Isadora e Bia decorre tanto de diálogos retrospectivos, 

que foram estabelecidos durante a pré-leitura e leitura do texto literário, quanto de diálogos 

prospectivos, considerando que na última estrofe as alunas se posicionam ativamente e 

ressaltam a sua entoação avaliativa e responsividade ativa (SOBRAL, 2009a), convidando o 

leitor para, juntos, respeitarem os outros e viverem em um mundo sem ódio. Esse convite 

evidencia que as autoras refletiram sobre um problema e avaliaram os efeitos das suas ações no 

mundo, ou seja, revelaram ser sujeitos pensantes, responsáveis pelos seus atos e que existem 

no agir (BAKHTIN, 2017). 

Na ilustração de seu poema (Figura 10), Isadora e Bia optaram por dar continuidade à 

mensagem que gostariam de transmitir, portanto, enfatizam as suas convicções de que o mundo 
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seria um lugar melhor sem o ódio. O símbolo do globo foi acrescentado, juntamente com 

inúmeras palavras de love. Noto assim, mais uma vez, a dialogia que se revela por meio de um 

diálogo retrospectivo, evidenciando reverberações da voz do eu lírico do poema “to hate is an 

easy lazy thing” (BAKHTIN, 1997; KAUR, 2017b).  

Além das temáticas de amor e ódio, os participantes revelam em suas produções dialogia 

com temas sociais enfrentados por eles. 

 

4.1.2 Relações dialógicas com temas de cunho social 

 

O diálogo abaixo evidencia o momento de pré-escrita do poema das alunas Pandora e 

Cherry: 

 

Recorte 62 – 10/10/2019 

Pandora: Sobre o que vamos falar? 

Cherry: Algo sobre homofobia, preconceito, feminismo?! 

Pandora: Bom, gostei dos temas. 

Cherry: Com qual tema você tem mais experiência? 

Pandora: Bom, eu sou bi, então eu tenho mais experiência com a homofobia. E você 

qual prefere? 

Cherry: Para mim, qualquer um, tanto faz.  

Pandora: Podemos misturar os temas? 

Cherry: Sobre feminismo e homofobia? 

Pandora: É, a gente fala para a professora que a gente ficou na dúvida sobre o que 

fazer. 

Cherry: Acho melhor fazermos dois poemas, cada um sobre um tema. 

Pandora: É, pode ser. 

Cherry: Eu prefiro escrever em português primeiro e depois passar para o inglês. 

Pandora: É, vamos fazer assim, também prefiro. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pela dupla durante a sua produção textual) 

 

 Inicialmente, as discentes não tinham muita certeza sobre o que iriam abordar em sua 

produção literária. Cherry sugere três temas distintos, sendo que dois deles, homofobia e 

preconceito, eram temas que havíamos discutido anteriormente no momento de pré-leitura do 

texto. Pandora, em seguida, assevera ter gostado dos temas, mas, diferentemente de um ouvinte 

que concorda plenamente com sua colega de forma passiva, evidencia seu agir discente e 

protagonismo ao afirmar sua preferência pela temática sobre a homofobia (SCHOON, 2018). 

Por sua prática dialógica e discursiva, a aluna registra o fato de se considerar bissexual, 

mostrando sua subjetividade ao compartilhar uma informação muito pessoal durante esse 

processo inicial de escrita literária (FIGUEREDO, 2011).  

Cherry, ao ouvir a justificativa da colega, demonstra não ter preferência por um tema 

específico, no entanto, quando Pandora sugere combinar dois temas distintos, feminismo e 

homofobia, em uma única produção, Cherry, ao invés de utilizar marcadores enfáticos de 
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negação como “não” ou outros sinalizadores semelhantes de que não havia gostado da ideia da 

colega, utiliza moderadores de discurso para dizer que prefere a criação de dois poemas 

distintos. Percebo esse agir de forma menos incisiva e direta como uma estratégia utilizada por 

Cherry para posicionar-se, sem necessariamente ofender a sua colega de trabalho. Assim, 

constato que, por meio do trabalho colaborativo, as alunas tiveram a oportunidade de discutir 

sobre o tema que iriam abordar, justificar sua preferência por ele, além de trabalhar de forma 

intrínseca as relações interpessoais. Como vimos, o trabalho em equipe deve ser incentivado 

em sala de aula, pois não é algo que é inato ao ser humano, necessitando, portanto, de estímulo, 

planejamento e prática (McDONNEL, 1992). 

 Conforme apontado no recorte 62, Cherry e Pandora preferiram entregar duas produções 

distintas. Veja a primeira produção das alunas: 

 

Recorte 63 – 10/10/2019 

Homophobia should not exist 

because it is not wrong to love and want a  

person for you 

 

Everyone has the right to love 

but when they judge us we have to hide our  

feelings to prevent other people from hurting us 

 

Stop judging 

because it is not wrong to love 

If you don’t like it you should respect them 

(Fonte: Produção escrita de um poema das alunas Cherry e Pandora) 

 

Figura 11 – Produção escrita de um poema das alunas Cherry e Pandora 

 
(Fonte: Atividade escrita das alunas) 
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 Cherry e Pandora iniciam seu poema enfatizando as suas crenças e ideologias de que a 

homofobia não deveria existir e justificam esse posicionamento contrapondo, possivelmente, 

um discurso religioso. Tal discurso é comumente utilizado pelos defensores da tese de que a 

homossexualidade vai contra os princípios bíblicos. A dialogia é aqui estabelecida a partir do 

momento em que Cherry e Pandora buscam refutar esse discurso religioso (BAKHTIN, 1997). 

Já na segunda estrofe, apesar de ser uma produção realizada em pares, percebo nitidamente a 

voz de Pandora. Isso porque no excerto 62 ela expõe a sua opção sexual e o fato de já ter 

experienciado a homofobia. Portanto, o uso do pronome objeto “us” e do pronome possessivo 

“our” demonstra a entoação avaliativa de Pandora, incluindo-se como homossexual e vítima 

desses constantes ataques verbais (SOBRAL, 2009a). 

 A terceira estrofe se apresenta como um apelo, uma súplica por parte das autoras, que 

por meio do imperativo, solicita aos leitores que parem de julgar os homossexuais e passem a 

respeitá-los. Esse leitor, no entanto, não é um leitor generalizado, por isso, presumo que Cherry 

e Pandora tinham consciência da responsividade ativa no momento da escrita. Isto é, elas 

produzem seus enunciados de acordo com um outro presumido, neste caso, dirigem-se aos 

homofóbicos (PIRES; SOBRAL, 2013). Para ilustrar o poema, Cherry e Pandora optam pela 

bandeira do movimento LGBTQIA+, representada pelas cores do arco-íris e que simboliza a 

diversidade e a inclusão. A primeira versão da bandeira foi criada em 1978 pelo norte-

americano Gilbert Baker, o qual defendia serem as bandeiras instrumentos de proclamação do 

poder e, devido a isso, se fazia tão necessária ao movimento LGBTQIA+ (MORAIS, 2018). 

Percebo assim uma dialogia estabelecida entre as alunas e um símbolo representativo dos 

movimentos sociais (BAKHTIN, 1997). A seta apresentada na ilustração foi feita pelas alunas 

no intuito de me sinalizar que havia outra produção no verso da folha. 

Em sua outra produção, as alunas optaram por abordar sobre o feminismo, veja: 

 

Recorte 64 – 10/10/2019 

I can not understand  

The problem society has with my freedom 

Who calls me a thug, 

Who wants to make overwhelm, 

Deny me autonomy 

 

Call me whatever you want 

I’m still a woman, 

Fighting for my rights 

 

Remember one detail,  

My body, my rules. 

My life, my choices. 

My mistakes and hits, 
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It’s still my life 

(Fonte: Produção escrita do poema II das alunas Cherry e Pandora)  

 

Figura 12 – Produção escrita do poema II das alunas Cherry e Pandora 

 

(Fonte: Atividade escrita das alunas) 

 

 Mais uma vez Cherry e Pandora fazem uso de pronomes pessoais, pronomes possessivos 

e pronomes objetos em primeira pessoa do singular (I, my, me) para posicionarem sua voz no 

texto como mulheres, sócio-historicamente situadas no século XXI, que buscam e lutam pelos 

seus direitos (VYGOTSKY, 1989; BAKTHIN, 2017). 

 Na primeira estrofe, elas denunciam essa sociedade que se incomoda com a liberdade 

feminina, criminalizando-a, oprimindo-a e negando a sua autonomia. As alunas testam 

hipóteses de funcionamento da língua no quarto verso da primeira estrofe. Elas utilizam o 

vocábulo make para se referir às pessoas que realizam, fazem algo, no caso, as que oprimem. 

De acordo com a norma padrão, o uso apropriado seria who wants to overwhelm me, ao invés 

de who wants to make overwhelm. Reconheço esse deslize apresentado pela dupla como uma 

tentativa de reestruturar e utilizar a LI para servir às suas necessidades comunicativas. Na 

segunda estrofe, Cherry e Pandora desejam evidenciar que não se preocupam com as opiniões 

alheias, principalmente aquelas que buscam difamar e inferiorizar as mulheres. Percebo, assim, 
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uma dialogia revelada nas discordâncias entre as participantes e as forças discursivas centrípetas 

que ainda hoje visam uniformizar os modos de agir e atuar das mulheres (BAKHTIN, 1997; 

AMORIM, 2006; FARACO, 2009). O agir discente das participantes mostra um movimento 

descentralizador, uma força centrífuga em termos bakhtinianos, que faz uso do texto literário 

em LI para resistir a movimentos centralizadores ou centrípetos que são materializados pelo 

preconceito disseminado por outros sujeitos sociais, contrários às valorações das alunas. 

 Na última estrofe, Cherry e Pandora ressoam uma das lutas das mulheres na 

contemporaneidade. Ao dizerem my body, my rules, percebo a dialogia que é estabelecida entre 

as autoras e o discurso presente em uma sociedade machista que insiste em reforçar como as 

mulheres devem se comportar e se vestir. Noto uma tentativa de romper com esses padrões ora 

pré-estabelecidos, além de uma nítida marcação discursiva, revelando a autoria feminina. Ao 

pontuarem my life, my choices, verifico que as autoras reconhecem seu poder agentivo, isto é, 

em termos bakhtinianos, percebem que elas se desenvolvem no existir, no agir, o que lhe 

confere, simultaneamente, um tom emotivo-volitivo (axiológico/valorativo) e um não-álibi 

(participação única do sujeito neste mundo). E, para finalizar, as discentes fazem questão de 

desconstruir a imagem de perfeição associada à figura feminina, perfeição que, apesar de se 

revestir como um adjetivo, se mostra, na realidade, como mais um “padrão imposto” a ser 

alcançado pelas mulheres. Ao enfatizarem my mistakes and hits/ It’s still my life, elas 

demonstram suas visões de mundo, suas posições valorativas de que a perfeição humana é 

inexistente, e que os erros, assim como os êxitos, devem ser discutidos e enfatizados, pois são 

inerentes à constituição humana (BAKHTIN, 1997, 2017). 

 Para ilustrar o seu poema, as alunas colocaram a imagem do espelho de Vênus. De 

acordo com a mitologia romana, Vênus é a deusa da fertilidade e do amor, associada à beleza e 

à empatia, por isso, a imagem é utilizada por muitas mulheres no intuito de valorizar o poder 

feminino. Nesse sentido, a ilustração do poema está em consonância com a mensagem 

apresentada por elas e complementa o sentido do texto literário. As duas produções literárias 

apresentadas por Cherry e Pandora (Figuras 11 e 12) expressam dialogia com temáticas de 

cunho social, como homofobia e feminismo; seu conhecimento teórico e empírico sobre os 

temas, já que, por diversas vezes, em seu poema as autoras fazem uso de marcadores discursivos 

para destacar suas visões de mundo enquanto mulheres únicas e sócio-historicamente situadas. 

 Batatinha e Calipyson, por sua vez, decidem abordar em seu poema os padrões de beleza 

impostos pela sociedade. O trecho abaixo ilustra como se deu a motivação para a escolha do 

tema: 
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Recorte 65 – 10/10/2019 

Calipyson: Você tá com o texto aí? 

Batatinha: Sim, tá aí na pasta. 

Calipyson: Teacher, do we have to write about love or hate? 

Layssa: No, you can write about any topic you want. 

Batatinha: Hum... what about listening to that song of Melanie Martinez, Mrs Potato 

head?! 

Calipyson: It can be our inspiration. That song is perfect. 

Batatinha: She is perfect. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pela dupla durante a sua produção textual) 

 

 O excerto 65 comprova que Batatinha e Calipyson não haviam se atentado sobre as 

orientações que haviam sido dadas a eles quando ainda estavam em sala de aula. O 

questionamento de Calipyson, que se apresenta como forma de confirmação, foi útil, pois, além 

de sanar a dúvida, aumentou as possibilidades de temas que eles poderiam abordar. O recorte 

66 comprova a tentativa dos alunos em estabelecer uma dialogia com uma canção cuja temática 

e cantora são apreciadas por eles (BAKHTIN, 1997). 

 

Recorte 66 – 10/10/2019 

Mr. Potato Head 

Música: Mrs. Potato head 

Cantora: Melanie Martinez 

 

baby soft skin turns into leather 

don’t be dramatic it’s only some plastic 

No one will love you if you’re unattractive 

Oh Mrs. Potato Head tell me 

is it true that pain is beauty? 

does a new face come with a warranty? 

will a pretty face make it better? 

(Fonte: Produção escrita de um poema dos alunos Batatinha e Calipyson) 

 

Figura 13 – Produção escrita de um poema dos alunos Batatinha e Calipyson 

 

(Fonte: Atividade escrita dos alunos) 
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Ao ler a produção literária de Batatinha e Calipyson verifico que eles mencionam, de 

forma explícita, o nome da música e da cantora em sua produção. Ao pesquisar a letra da canção 

na internet constato que, diferentemente do que afirmaram no recorte 65, os discentes não 

utilizaram a canção como fonte de inspiração, mas copiaram um trecho literal da canção e 

entregaram como produção escrita. A única parte que eles realizaram de fato foi a ilustração e 

ela dialoga com a mensagem da canção. No entanto, não foi possível avaliar a produção literária 

da dupla porque o produto entregue trata-se de uma mera cópia. 

 Esse incidente serviu para discutir com Batatinha e Calipyson a questão da autoria e 

para que pudessem refletir sobre o quanto são responsáveis pelos seus atos. Para Bakhtin (2017, 

p.53), ao avaliarmos a autoria, temos que nos atentar para o gênero do enunciado que, por sua 

vez, é influenciado “pelo objeto, pelo propósito, pela situação, por quem fala e para quem se 

fala”. Uma análise inicial da Figura 13 revela que o texto seguia os critérios de propósito, 

situação e destinatário, mas uma análise mais apurada, dada a partir de uma pesquisa na internet, 

me permitiu verificar que a fala do texto não poderia ser atribuída aos discentes, mas, sim, a 

Melanie Martinez. Na aula seguinte, ao entregar a produção para a dupla, avisei que havia 

conferido na internet e pude constatar que, de fato, a canção era bem interessante, como eles 

haviam mencionado, mas que havia ficado muito triste com a atitude deles, pois esperava uma 

produção e não uma cópia. Os alunos se desculparam, afirmaram que isso não mais aconteceria 

e justificaram o acontecido explicitando que a cantora Melanie Martinez conseguiu representar 

em sua canção tudo que eles gostariam de expressar, o que os levou inicialmente a acreditar 

que não haveria problema.  

 Além das dialogias estabelecidas com temáticas de cunho social, constatei outras 

produções em que os discentes dialogaram com a autora-ilustradora Rupi Kaur e seu poema “to 

hate is an easy lazy thing” (KAUR, 2017b). 

 

4.1.3 Relações dialógicas com a autora-ilustradora Rupi Kaur 

 

 Como mencionei anteriormente, as produções dos alunos aconteceram sempre após a 

leitura e a discussão prévia de um texto literário. Os alunos tinham liberdade para abordar em 

suas produções temas que se sentissem mais confortáveis. Tia Thais e Batatinha optam por 

estabelecer relações dialógicas com o poema de Rupi Kaur que trabalhamos anteriormente. O 

excerto abaixo, retirado da gravação durante a produção das alunas, evidencia que elas 

começam compartilhando suas impressões sobre o poema que haviam lido e posteriormente 

chegam à conclusão de que iriam escrever algo relacionado à temática abordada nele, veja: 
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Recorte 67 – 10/10/2019 

Suy: What did you understand? 

Tia Thais: Eu acho que tipo, tem pessoas que odeiam, porém elas são capazes de amar 

também, mas elas só precisam ter força. 

Suy: Yes! 

Tia Thais: E vontade.  

Suy: I think the love is very strong but nobody can practice and hate everyone is easy 

but is a lazy thing. 

Tia Thais: Yes, vamos escrever algo nesse sentido. 

Suy: How can we do? 

Tia Thais: A gente escreve o que a gente está pensando e o que a gente tiver dúvida, 

a gente procura no dicionário. 

Suy: Yeah, good idea! 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pela dupla durante a sua produção textual) 

 

Suy faz questão de utilizar a LI para interagir com a colega, que demonstra compreendê-

la, uma vez que responde corretamente a tudo que lhe é perguntado, só que em português. Como 

mencionei anteriormente, há alguns alunos na turma que já compreendem bem a LI, apesar de 

ainda não se sentirem confiantes na habilidade de produzir oralmente em inglês. No recorte 67, 

percebo que Suy se confundiu ao usar nobody em seu discurso, pois talvez not everybody seria 

o mais apropriado para dar continuidade ao sentido exposto por ela no diálogo.  

A agência discente é revelada tanto por Tia Thais, ao sugerir que escrevam algo com a 

mesma temática apresentada no poema de Rupi Kaur, quanto no questionamento de Suy, que 

busca incluir a colega em mais uma tomada de decisão. Isto é, após decidirem o tema, seria 

também importante decidirem juntas como iriam realizar a produção literária (SCHOON, 

2018). O uso do dicionário é apontado por Tia Thais, aprendiz que ainda apresenta certa 

dificuldade para se expressar oralmente na LI, como um aliado para a sua produção textual 

literária. Constato, assim, que esse agir discente de forma colaborativa proporciona aos alunos 

“a oportunidade de negociar, discutir, argumentar, apresentar seus pontos de vista e ouvir os 

dos colegas” (FIGUEIREDO, 2006, p.29), enfim, de atuar juntos na coconstrução do 

conhecimento. 

 No recorte 68, percebo que Tia Thais e Suy optam por discutir sobre o amor e ressaltam, 

em sua produção, o quanto se trata de um sentimento necessário e forte, veja:  

 
Recorte 68 – 10/10/2019 

In love 

 

To love 

is necessary 

Strong 

Respect 

Willing to practice  

& 

Loving 

(Fonte: Produção escrita de um poema das alunas Tia Thais e Suy) 
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Figura 14 – Produção escrita de um poema das alunas Tia Thais e Suy 

 
(Fonte: Atividade escrita das alunas) 

 

As discentes apresentam alguns adjetivos para qualificar o amor que, segundo elas, 

envolve respeito e carinho/afeto. Elas enfatizam que é um sentimento que requer um esforço 

por parte do indivíduo para florescer, pois cabe somente a ele a disposição para praticá-lo. 

Percebo aqui uma nítida dialogia com o texto literário de Rupi Kaur que foi trabalhado com a 

turma (BAKHTIN, 1997). O estilo de escrita do poema, com poucas palavras para transmitir a 

ideia geral, remete a um acróstico, apesar de não poder ser considerado um, uma vez que as 

letras iniciais de cada verso não formam uma palavra. Na ilustração do poema há uma árvore, 

mas no lugar de folhas ou flores, está repleta de diversos corações. Portanto, Tia Thais e Suy 

fizeram uso de uma metáfora para pontuar que o amor é como uma árvore, capaz de crescer e 

florescer. O uso dos corações ao invés de folhas ou flores na árvore me permite estabelecer essa 

analogia, já que o coração é um dos símbolos mais utilizados para representar o amor. 

O trecho abaixo, retirado da gravação do processo de criação do poema, mostra que 

Hale e Annie Kim, assim como Tia Thais e Suy, retomam as ideias principais do poema “to 

hate is an easy lazy thing” (KAUR, 2017b) para, em seguida, decidir como irão criar seu 

próprio texto literário. 

 

Recorte 69 – 10/10/2019 

Hale: O que você achou do poema? 

Annie Kim: Acho que o poema quis passar que todos nós temos o amor dentro de nós, 

mas que nem sempre as pessoas cultivam, praticam ele e que as pessoas são como 

flores, por isso devemos amar a todos porque elas podem se transformar em um belo 

jardim. 

Hale: Eu gostei do poema porque as pessoas são como as flores, se a gente não cuidar 

delas, elas vão se afastando, se a gente não regar, elas vão murchando. Então, vamos 
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começar. Por isso, devemos amar a todos porque aí elas podem se transformar em um 

belo jardim. 

Annie Kim: Tá. Por isso, ame a todos, pode ser? 

Hale: Pode. 

Annie Kim: A gente tem que cuidar, dar carinho, amor, se não elas vão perdendo a 

vida. Tô tentando fazer uma rima aqui na minha cabeça. 

Hale: O poema não precisa necessariamente rimar. 

Annie Kim: É, tem que ter sentido. 

Hale: People are like flowers, if we take care they… como que é tipo permanecem 

bonitas?! 

Annie Kim: Espera, deixa eu procurar aqui no dicionário... Hum...remain, então 

remain beautiful. 

Hale: and full of life. 

Annie Kim: If we don’t care, they …murcham. 

Hale: Wither! Lembra do poema da Rupi que a gente leu no início do ano? 

Annie Kim: Ah, verdade. Wither and lose their lives. 

Hale: So love everyone. 

Annie Kim: So that they become a beautiful… 

Hale: Garden. Peraí, deixa eu ler o texto inteiro agora para ver como ficou. É, ficou 

bom. 

Annie Kim: Ficou sim. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pela dupla durante a sua produção textual) 

 

 Annie Kim faz sua interpretação do texto e traz um novo sentido a ele, apresentando 

uma metáfora de que as pessoas são como as flores. Essa interpretação realizada pela aluna se 

faz possível porque o texto literário é altamente polissêmico e o processo de interpretação é 

ativo e criador (BEZERRA, 2017). Hale, por sua vez, faz uso das palavras apresentadas pela 

colega para reforçar a tese de que as pessoas são como as flores. Annie Kim revela sua 

preocupação por buscar palavras que rimem durante o processo de escrita. Isso demonstra que 

tal como fora exposto por Rodrigo em nossa primeira aula, Annie Kim ainda acredita que todo 

poema necessita de rimas, ou ainda, revela sua preferência por poemas com rimas. Noto que 

Hale ecoa um discurso que havia sido apresentado por mim, durante a nossa primeira aula, para 

justificar que nem todos os poemas necessitam de rimas. Diferentemente de dizer para a colega 

que foi a professora que disse isso, ressaltando certa hierarquia na sala de aula, a aluna já 

incorporou a informação e conhecimento como seus. Tal posicionamento adotado pela aluna é 

típico das salas de aula em que predomina a aprendizagem colaborativa, isso porque as relações 

são negociadas, o que auxilia os alunos a se tornar mais autônomos e articulados em seu 

processo de ensino e aprendizagem (BAKHTIN, 1997; BRUFEE, 1999). 

 No excerto 69, noto a agência discente de Annie Kim ao demonstrar iniciativa e 

proatividade para procurar no dicionário por dois vocábulos que sua colega afirmar desconhecer 

(SCHOON, 2018). Em outro momento, Annie Kim não sabe a tradução da palavra murchar e 

Hale, que está participando ativamente do processo de escrita colaborativa de um poema, 

menciona o vocábulo wither. Ela enfatiza que eles haviam aprendido esse vocábulo quando 
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tiveram contato com o poema “this is the recipe of life” (KAUR, 2017b), trabalhado com eles 

no início de 2019. Verifico, mais uma vez, sinais de que os textos literários apresentados e 

discutidos com os alunos permanecem em suas memórias, pois as discentes se recordaram de 

um vocábulo presente no poema e o utilizaram de forma apropriada em uma outra ocasião. 

Constato ainda que o dicionário e as interações colaborativas se apresentam como elementos 

facilitadores para a produção textual literária. 

 O diálogo estabelecido entre as colegas no momento de produção de textos serviu para 

que elas pudessem repensar juntas e formular o conhecimento teórico sobre poemas. Annie 

Kim, por exemplo, concorda que o poema não precisa necessariamente conter rimas e de que o 

importante é que ele faça sentido. Ao final do texto, após lerem sua própria criação literária, as 

alunas ainda se colocam na função-autor-leitor de seu próprio texto, ao pontuarem que 

acreditavam ter criado um bom poema (FERNANDES, 2007). Noto assim, que diferentemente 

de decorar nomenclaturas e regras relacionadas a LI, essa proposta de produção literária reside 

em oportunizar às alunas a prática da língua de forma lúdica e criativa. Veja a produção literária 

realizada por elas: 

 

Recorte 70 – 10/10/2019 

People are like flowers 

If we take care they remain 

Beautiful and full of life 

if we don’t take care 

they wither and lose their lives 

so love everyone 

so that they become 

a beautiful garden 

(Fonte: Produção escrita de um poema das alunas Annie Kim e Hale) 

 

Figura 15 – Produção escrita de um poema das alunas Annie Kim e Hale 

 
(Fonte: Atividade escrita das alunas) 
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 Annie Kim e Hale seguiram o mesmo padrão de escrita apresentado em “to hate is an 

easy lazy thing” (KAUR, 2017b), isso porque, diferentemente dos demais colegas, os quais já 

verificamos as produções literárias, as alunas optaram por não dar um título para a sua 

produção, tal como Rupi Kaur. Percebo a dialogia não apenas na forma de organização de 

escrita do texto, como também na própria metáfora que utilizaram em sua produção, associando 

os seres humanos às plantas, tal como apresentado por Rupi Kaur no poema “this is the recipe 

of life” e que trabalhei com os alunos no início de 2019. As alunas, no entanto, exercitando a 

sua criatividade, conseguem se apropriar do texto literário de Rupi Kaur e ressignificá-lo de 

acordo com suas vivências (BAKHTIN, 1997; PAULINO; COSSON, 2009; MELLO, 2019). 

O recorte 71 revela como se deu o processo de produção escrita de Sininho e Shinra 

Tensei. Verifico que eles também iniciam o diálogo compartilhando sua compreensão sobre o 

poema, veja: 

 

Recorte 71 – 10/10/2019 
Sininho: O que você achou do poema? 

Shinra Tensei: Eu acho que, tipo assim, realmente está certo, porque realmente odiar 

é uma coisa muito fácil, a gente olha para uma pessoa, não vai com a cara dela e já 

começa a odiar ela ou pior ainda, a gente odeia uma pessoa só pela cara. 

Sininho: Eu tive uma experiência muito parecida com isso, foi com a Maria Eduarda, 

tipo, a gente tinha uma amiga, a Fernanda, ela meio que falava mal de mim para a 

Maria Eduarda e falava mal da Maria Eduarda para mim, depois do 6º ano a gente fez 

um trabalho em grupo, começou a se falar, virou amiga e até hoje a gente fica 

pensando, como não conversamos antes?! como não éramos amigas?! 

Shinra Tensei: O amor ele realmente está em todos nós, mas a gente não pratica, é 

muito raro ver as pessoas praticando gestos de amor e carinho na rua, ninguém ajuda 

os mendigos. Porque compaixão também é amor né?! Humildade também é amor. O 

amor está presente em tudo, sendo bom e positivo. Muitas pessoas ignoram que o 

amor é essencial. 

Sininho: A gente as vezes não consegue distinguir o que é amor e o que é atração e a 

gente acaba confundindo isso nos relacionamentos. Por isso, é preciso primeiro 

conhecer a pessoa do jeito que ela é e não sair distribuindo “eu te amo” para todo 

mundo. Eu acho que a gente devia pensar no nosso sentimento, tipo assim “What is 

love, bro?” 

Shinra Tensei: Mas o amor está dentro da gente, quando vamos lá fazer qualquer gesto 

de caridade a gente está sendo amoroso com o próximo, não está indo lá e falando, pô 

te amo, você é tudo para mim. 

Sininho: Verdade, vamos escrever algo nesse sentido. 

Shinra Tensei: Sim, algo que seja curto, mas tocante, porque poesia tem disso né?! 

Sininho: Tem demais. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pela dupla durante a sua produção textual) 

  

 É através da prática dialógica e discursiva que os indivíduos mostram sua subjetividade 

e no excerto 71 percebo que Sininho compartilha com o colega uma experiência pessoal. É no 

diálogo com a colega que Shinra Tensei retoma a discussão sobre o amor e sobre a necessidade 

de praticá-lo. Ele reflete sobre o contexto em que vive e chega à conclusão de que, na atualidade, 

é difícil encontrar pessoas praticando o bem social. Além de refletir criticamente sobre o 
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contexto em que vive, percebo na fala de Shinra Tensei uma dialogia que é estabelecida com 

as discussões ocorridas em sala de aula durante a pré-leitura do texto. Esse gesto de parar para 

apreciar e produzir um texto literário possibilitou ao aluno parar para pensar, para refletir sobre 

a sociedade que vive e sobre sentimentos que ele considera essenciais para o bem-estar da 

humanidade, como compaixão e humildade. O aluno nos revela seus posicionamentos 

valorativos através dessas reflexões sobre a sociedade em que vive (BAKHTIN, 1997; 

LARROSA, 2002; PENNYCOOK, 2006; FIGUEREDO, 2011). E foi na interação com o outro, 

ou seja, com a autora do texto, comigo, com os colegas durante as aulas e com o par na atividade 

escrita, que esse aluno teceu toda uma reflexão que o afetará por toda a vida. Afirmo isso, pois 

o sujeito, em termos bakhtinianos, nunca sai ileso ou igual depois de suas interações. 

 Após essa reflexão inicial que foi motivada pelo poema “to hate is an easy lazy thing” 

(KAUR, 2017b), Shinra Tensei e Sininho chegam à conclusão de que irão estabelecer uma 

relação dialógica com as temáticas apresentadas por Rupi Kaur em seu poema. Veja a produção 

do poema feito pelos alunos: 

 

Recorte 72 – 10/10/2019 

HATE the “HATE” but 

LOVE the “LOVE” 

(Fonte: Produção escrita de um poema dos alunos Shinra Tensei e Sininho) 

 

Figura 16 – Produção escrita de um poema dos alunos Shinra Tensei e Sininho 

 

(Fonte: Atividade escrita dos alunos) 

 

Shinra Tensei e Sininho tentaram produzir um texto curto, mas impactante, para isto, 

destacaram as palavras hate e love, colocando-as em uma fonte maior e fizeram uso apropriado 

de conectivos para ligar as ideias. Na ilustração, dois corações simbolizando o amor e dois 
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monstros, possivelmente dois fantasmas, simbolizando o ódio. A liberdade concedida aos 

alunos para produzir seu poema permitiu que eles brincassem com as palavras e percebessem 

suas diversas funções sintáticas e discursivas. Eles constatam, por exemplo, que em inglês é 

possível utilizar um substantivo como verbo. Isso mostra a consciência linguístico-discursiva 

deles de como a LI pode funcionar. É também um sinal de apropriação da língua, pois eles a 

utilizam a seu favor, para expressar o que eles querem (MILLER, 2012). 

Discuti aqui as produções dos poemas criados pelos participantes. Demonstrei que as 

produções deles dialogam com temáticas de cunho social, algumas delas discutidas em sala 

durante o momento de pré-leitura, enquanto outras dialogam com a autora-ilustradora Rupi 

Kaur. De todos os alunos, apenas uma dupla, Batatinha e Calipyson, não conseguiu produzir 

um poema em LI, pois apresentou uma cópia do trecho de uma canção. A situação, no entanto, 

serviu como aprendizado para que os discentes refletissem sobre autoria e sobre a 

responsabilidade dos seus atos.   

Pude constatar que, além do cuidado com os jogos de palavras, os alunos incluíram 

elementos visuais em seus poemas, que contribuíram sobremaneira para agregar sentido ao 

texto (AVERBUCK, 1986). Os deslizes gramaticais apresentados por eles foram poucos, se 

consideramos o fato de que se trata de uma atividade de escrita livre, que os permitiu não apenas 

praticar estruturas e vocábulos que já havíamos trabalhado em sala de aula, mas a testar 

hipóteses de funcionamento da língua. Pude perceber que as produções literárias dos aprendizes 

são aceitáveis e claras na promoção da comunicação e que os deslizes fazem parte do processo 

de apropriação da LI e estão associados à gramática descritiva, que apresenta os diversos 

mecanismos de funcionamento de uma língua ao invés de prescrever normas a serem seguidas 

em contextos formais, tal como a gramática normativa (AZEREDO, 2000). As discussões 

colaborativas ocorridas durante o processo de produção do poema, por sua vez, foram essenciais 

para que os alunos aguçassem o par experiência/sentido; compartilhassem suas impressões 

sobre o poema que haviam lido; auxiliassem uns aos outros na tradução de vocábulos; 

discutissem sobre o tema a ser abordado em sua produção literária; sua estrutura; e o modo 

como iriam realizá-lo. 

Passo agora a discutir a produção dos livros infantojuvenis criados pelos alunos. 

 

4.2 A PRODUÇÃO DE LIVROS INFANTOJUVENIS  

 

 Após a leitura e discussão do livro “Kode’s Quest(ion): a story of respect” 

(VERMETTE, 2014), os alunos tiveram a oportunidade de criar seus próprios livros literários 
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infantojuvenis. O excerto abaixo, retirado do diário de pesquisa, mostra como se deu o processo 

de preparação para a escrita: 

 

Recorte 73 – 17/10/2019 

Hoje é um dia bem complicado para mim, isso porque, no dia anterior, fui acometida 

por uma febre intensa, uma dor de garganta forte e hoje vou para escola para ministrar 

quatro aulas, mesmo estando com minha voz bem debilitada. Nas duas primeiras 

aulas, supervisionei a regência de uma aluna estagiária e, nas duas últimas, em que se 

deu o processo de geração de dados, fico feliz por saber que hoje eles terão que 

produzir os textos literários infantojuvenis, o que me ajudará a não forçar ainda mais 

a minha voz. Outro fato importante marca a data de hoje, última quinta-feira do mês, 

pois sempre acontece um momento cultural na escola. Assim, as aulas são reduzidas 

em 5 minutos e o intervalo dos alunos que antes era de 30 minutos, passa a ser de uma 

hora. Por ser Halloween, os alunos do Grêmio estudantil propuseram um concurso de 

fantasias na hora do intervalo, assim, quando chego para ministrar minha aula na 

turma, nos dois últimos horários, deparo-me com cerca de 70% da sala fantasiada e 

maquiada. Inicio a aula elogiando a fantasia deles, dizendo que estou com problema 

de voz e que, por isso, precisarei contar com a ajuda deles. Entrego as produções 

escritas que eles fizeram do poema e digo que podem ir para o pátio para dar início a 

produção escrita do livro infantojuvenil. Relembro aos alunos para não se esquecerem 

de gravar o áudio durante o processo de escrita deles. Durante a produção, fico por 

perto para gerenciar os alunos, observar o processo de escrita e também para auxiliá-

los em caso de dúvida. Shinra Tensei, durante a produção, me chama e pergunta “What 

is the past of help”? e eu digo “Help is a regular verb, so helped”. Batatinha, por sua 

vez, que estava sentada próxima à dupla, aproveita para perguntar como ela poderia 

dizer “iria”, e eu digo “would go”. Rodrigo, Gustavo e Dido me chamam e avisam que 

estão com dificuldades com algumas palavras, pois não sabem como dizer em inglês. 

Sugiro ao trio que utilizem o dicionário. Após uns 5 minutos, Dido me chama 

novamente para dizer que havia procurado em dois dicionários e não havia encontrado 

a tradução da palavra “vilarejo”, eu repito a palavra “vilarejo?!”, em tom de 

questionamento, e então Rodrigo sugere, “não pode ser village?” E afirmo, that’s ok!. 

Enquanto os alunos estão produzindo, observo que Annie Kim se levanta e vai até o 

grupo do Rodrigo, Dido e Gustavo para perguntar como se diz uma expressão em 

inglês. 

(Fonte: Dados retirados do diário de pesquisa) 

 

 O excerto 73 demonstra o comprometimento da minha voz nesse dia em que os dados 

foram gerados. Como de acordo com o planejamento os alunos iriam produzir seus próprios 

textos literários, decido ir trabalhar, pois sei que meus turnos de fala serão reduzidos, ou seja, 

o contato mais próximo com cada grupo me permite supervisioná-los e me dirigir a eles apenas 

para sanar dúvidas. 

 Chegar na sala de aula e me deparar com muitos deles fantasiados foi algo inesperado. 

Parabenizei os alunos pelas fantasias e criatividade e, em seguida, demos início ao nosso 

planejamento. O excerto 73 comprova que fui chamada algumas vezes pelos grupos para tirar 

dúvidas relacionadas, majoritariamente, a conjugações verbais. Quando o trio me chamou para 

ajudá-los na tradução de alguns vocábulos, percebo que posso atuar de duas formas distintas: 

prover imediatamente a resposta aos alunos ou sugerir que utilizem o dicionário. Optei por esta 

última por acreditar que meu papel deve consistir em dar um suporte ao invés de prover-lhes 
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uma resposta pronta a todos os seus questionamentos (FIGUEIREDO, 2018). Quando Dido me 

chama para perguntar como se diz vilarejo, é possível constatar que a simples interação que 

tiveram comigo, em que interajo por meio de questionamentos, possibilitou que eles refletissem 

e se recordassem da tradução da palavra que estavam querendo saber. 

 Além do diálogo entre as duplas e das duplas comigo, constato que em alguns 

momentos, duplas distintas interagiam entre si a fim de colaborar uns com os outros. Tal fato 

pôde ser verificado, por exemplo, no momento que Annie Kim se levanta e se dirige ao trio 

para buscar ajuda. A atitude de Annie Kim em buscar ajuda com o colega é algo comum nas 

salas de aulas em que predominam a aprendizagem colaborativa, isso porque, os alunos 

enxergam os colegas não como adversários, mas como parceiros com quem podem contar nos 

momentos difíceis (BRUFFEE, 1999). 

 Os alunos deveriam escolher um dos sete ensinamentos sagrados que são a base de 

conduta dos povos originários para abordar em seus livros infantojuvenis. Ao analisar as 

produções literárias deles, percebo nítidas relações dialógicas com a cultura brasileira, com 

outras obras e personagens literários, com temáticas sociais e com o amor. Isto é, todas as 

produções dos participantes abordaram as temáticas da honestidade, amor e verdade, as quais 

representam três dos ensinamentos sagrados que são a base de conduta dos povos originários 

da América do Norte e que são discutidos na coleção infantil de Katherena Vermette intitulada 

The Seven Teachings Stories. A cultura brasileira, por seu turno, é revelada por duas duplas ao 

demonstrar em suas histórias diálogos com os costumes jurídicos e éticos brasileiros. 

 

4.2.1 Relações dialógicas com a cultura brasileira 

 

Apresento inicialmente as duas produções literárias produzidas pelos alunos sobre a 

temática da honestidade. Mencionei anteriormente que Isadora e Bia se esqueceram de gravar 

o processo de produção escrita do poema. O recorte 74, no entanto, comprova que as alunas 

ainda não gravaram todo o processo de escrita do livro infantojuvenil, mas apenas um pequeno 

resumo em que explicitam como e porque escolheram abordar sobre a honestidade, veja: 

 

Recorte 74 – 31/10/2019 
Bia: Sobre o que vamos falar? 

Isadora: Honesty?! 

Bia: Pode ser. Por que este em específico? 

Isadora: Because it is very important for society and it is one of the most important 

teachings, it is the base of everything. 
Bia: Yeah. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pela dupla durante a produção textual) 
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As interações entre as alunas evidenciam que Isadora é quem decide o tema da produção 

literária. Percebo, no entanto, a agência discente de Bia que não ouve passivamente a colega. 

Ela a questiona e, a partir da justificativa apresentada por Isadora, concorda sobre o que fora 

exposto (SCHOON, 2018). Veja a produção literária das alunas: 

 

Recorte 75 – 31/10/2019 
Honesty 

*This book talk about honesty and how it is good for us 

 

    Once upon a time, a boy found so much money on the street and he didn’t know 

what to do, so he took it for his house.  

    Her mother asked: 

-  Hey, where did you find it? 

   And he answered: 

-  On the street mom, and there was no one there so I picked up. 

  After he explained all that happened to his mother she said to him that exist one thing 

that’s so important for us and it’s called HONESTY. 

  And we have to practice the honesty in moments like this.  

  So after the conversation they went to the police and returned the money if someone 

went to look.  

  Months later a man knocked on their door to thank their honesty. 

  The man was so happy that he even gave them some money.  

(Fonte: Produção do livro infantojuvenil das alunas Isadora e Bia) 

 

 

Figura 17 - Produção do livro infantojuvenil das alunas Isadora e Bia 
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(Fonte: Produção das alunas) 

 

Isadora e Bia começam sua história com a expressão Once upon a time, proveniente das 

histórias infantis clássicas. Para Segabinazi, Souza e Oliveira (2018), essa se configura como 

uma das características do gênero literário infantojuvenil contemporâneo, que busca uma 

reescrita da tradição oral, dialogando com os textos clássicos. Ao analisar a capa do livro, 

verifico que as participantes fizeram um resumo da história. Geralmente, encontramos esse tipo 

de informação na quarta capa do livro, mas aqui, as autoras posicionam a informação em lugar 

de destaque. Nas instruções dadas aos alunos para a produção do livro infantojuvenil, não 

mencionei a eles sobre a necessidade de apresentar esse resumo. Assim, percebo que o contato 

que as alunas já têm com diversos livros fez com que elas se atentassem para esse ponto 

específico e o inserissem em sua produção literária. Noto ainda que no resumo feito sobre a 

obra, as alunas se esqueceram de marcar o presente simples na terceira pessoa do singular. Tal 

deslize não comprometeu o sentido do texto. Outro pequeno deslize é cometido por elas no 

segundo parágrafo ao utilizarem o pronome possessivo her para se referir ao garoto. Penso se 

tratar de um lapso, pois no parágrafo anterior elas haviam utilizado his de forma adequada. 

 Esporadicamente ouvimos histórias na mídia nacional sobre pessoas que encontram uma 

quantidade de dinheiro na rua e, por serem honestas, acabam devolvendo a quantia para o dono. 

Atitudes como essas são incentivadas porque vislumbram a possibilidade de um mundo melhor, 

caso todos os seres humanos agissem de tal forma. Isadora e Bia iniciam sua história com um 
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garoto que encontrando dinheiro e sem saber como proceder, o leva para casa. Quando a mãe 

pergunta para o filho onde ele encontrou o dinheiro, ele responde que na rua, mas que como 

não tinha ninguém perto, decidiu trazer para casa. Desse modo, percebo que a fala do 

personagem dialoga com o ditado popular “achado não é roubado” (BAKHTIN, 1997). 

 A história infantojuvenil de Isadora e Bia poderia ter tomado um outro rumo caso a mãe 

do garoto compactuasse com a atitude dele. No entanto, as autoras buscam evidenciar que a 

mãe, de forma sábia e com paciência, opta por ensinar o valor da honestidade para o garoto. 

Juntos, eles se dirigem a polícia, que pelo texto é possível inferir ser uma entidade capaz de 

investigar e, finalmente, descobrir a procedência do dinheiro.  O êxito do trabalho policial é 

evidenciado no último parágrafo da história, onde um homem se dirige a casa do garoto para 

agradecer a sua atitude e, como forma de recompensa, lhe dá um pouco de dinheiro. Verifico 

aqui a dialogia (BAKHTIN, 1997) que é estabelecida com o Código Civil Brasileiro (BRASIL, 

2002), que em seu Art. 1233 estabelece que “quem quer que ache coisa alheia perdida há de 

restituí-la ao dono ou legítimo possuidor”, mas, caso desconheça o dono, “o descobridor fará 

por encontrá-lo, e, se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente”. A 

recompensa apresentada no fim da história de Isadora e Bia também é garantida por lei. 

Segundo o Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002): 

 

Art.1234. Aquele que restituir a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, terá 

direito a uma recompensa não inferior a cinco por cento do seu valor, e à indenização 

pelas despesas que houver feito com a conservação e transporte da coisa, se o dono 

não preferir abandoná-la. 

 

Parágrafo único. Na determinação do montante da recompensa, considerar-se-á o 

esforço desenvolvido pelo descobridor para encontrar o dono, ou o legítimo possuidor, 

as possibilidades que teria este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos 

(BRASIL, 2002). 

 

 Assim, tem-se que a atitude da mãe do garoto na história de Isadora e Bia é compatível 

com as leis brasileiras, e, além de ser compatível juridicamente, essa atitude aponta para uma 

questão ética já enraizada nos costumes da cultura brasileira, a de que é imoral permanecer com 

algo que não seja seu. Logo, constato na produção literária das alunas em LI um diálogo com a 

cultura da qual elas fazem parte. Isso comprova que a literatura, como bem postula Bakhtin 

(2017), é parte inseparável da cultura de um povo. 

Diferentemente do que é revelado por Segabinazi, Souza e Oliveira (2018, p.50), que 

asseveram que uma das características do gênero literário infantojuvenil contemporâneo 

consiste na “valorização das ilustrações, que estão presentes em todas as páginas e de forma 

plural”, na história de Isadora e Bia há apenas uma única ilustração. Nela, tem-se a imagem de 
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um dinheiro com asas que, possivelmente, poderia simbolizar um dinheiro que está voando por 

aí, portanto, de um dinheiro perdido, sem dono, problemática utilizada pelas autoras para 

desenvolver sua história. 

Batatinha e Calipyson também abordaram sobre a honestidade em sua obra. Eles se 

esqueceram de gravar o processo de produção escrita do livro infantojuvenil, apenas entregaram 

a seguinte produção ao final da aula: 

 

Recorte 76 – 31/10/2019 

History of honesty 

 

Once, a guy left his bag in the floor of a subway. So, a men found his bag and 

decided that he would go give back to the owner. The bag has a lot of money but he 

can’t rob. So, he called to the owner and give th bag. 

(Fonte: Produção escrita do livro infantojuvenil dos alunos Batatinha e Calipyson) 

 

 

 

Figura 18 – Produção escrita do livro infantojuvenil dos alunos Batatinha e Calipyson 
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(Fonte: Atividade escrita dos alunos) 

 

O tema abordado por Batatinha e Calipyson dialoga (BAKHTIN, 1997) com a história 

de Isadora e Bia, apresentada na figura 17. Ambas tratam sobre a honestidade e discorrem sobre 

a situação de uma pessoa que achou uma quantidade de dinheiro que não lhe pertencia. Aqui, 

porém, o personagem principal encontrou uma bolsa de dinheiro em uma estação de metrô. Os 

alunos começam sua história com o advérbio once e o ressignificam. Isto é, percebo que eles 

utilizam da sua criatividade para moldar a língua e assim, utilizá-la para servir aos seus 

propósitos comunicativos, o que revela traços agentivos desses sujeitos participantes (MILLER, 

2012). 

Verifico o engajamento discursivo dos alunos ao evidenciarem que apesar de conter 

muito dinheiro, o personagem não poderia ficar com a bolsa. Eles utilizam a construção he can’t 

rob para justificar seu posicionamento discursivo, evidenciando assim um tom emotivo-volitivo 

(axiológico/valorativo) e um não-álibi (participação única do sujeito neste mundo) (BAKHTIN, 

2017). A língua se efetiva nas interações entre os sujeitos, assim, o uso que fazemos de 

determinada palavra é altamente influenciado pelos contextos sócio-históricos (VYGOTSKY, 

1989; BAKHTIN, 2017). Ao averiguar a situação apresentada na história de Batatinha e 

Calipyson, percebo que seria mais apropriado o uso do verbo steal ao invés de rob, uma vez 

que não houve uso da força ou violência no ato. Por isso, no momento em que estava avaliando 

a produção literária dos alunos, aproveitei para explicar-lhes a diferenciação quanto ao uso dos 

verbos. 
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4.2.2 Relações dialógicas com outra obra e personagem literário 

 

No trecho 77, retirado da gravação feita pelo trio Rodrigo, Gustavo e Dido durante a sua 

produção literária, é possível perceber que as discussões estabelecidas com a turma no momento 

de pré-leitura do livro infantojuvenil de Katherena Vermette foram motivadoras para a escolha 

do tema, isso porque eles se inspiraram no Pinóquio para a criação do seu personagem principal. 

 

Recorte 77 – 31/10/2019 

Rodrigo: Sobre o que vamos falar? 

Dido: Uai, para mim tanto faz. 

Gustavo: E se a gente falasse sobre a verdade?! 

Rodrigo: Uai legal, porque a gente discutiu sobre o Pinóquio né?! 

Gustavo: É, mas ao invés do Pinóquio que só fala mentira, o nosso personagem 

falaria só a verdade. 

Rodrigo: Eh, aí ninguém acreditaria nele... Let’s start. 

Gustavo: In English?! 

Rodrigo: É uai, o que a gente não souber a gente procura no dicionário. 

Dido: Ok. 

Gustavo: Ok, então. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pelo trio durante a produção textual) 

 

Constato que a dialogia estabelecida com um personagem clássico e o diálogo entre os 

participantes do trio foram fundamentais para a escolha do tema e para tomada de decisões 

sobre como iriam produzir o texto (BAKHTIN, 1997). É possível perceber ainda que Dido não 

interagiu muito com os colegas, se mostrando indiferente a escolha do tema e permitindo que 

os colegas discutissem entre si. Tal posicionamento por parte do discente não possibilita 

pressupor que não houve agência discente, pois como mesmo aponta Ahearn (2010), o simples 

fato de decidir não agir, é também um tipo de agência. Ao afirmar Ok no fim do diálogo, Dido 

comprova que estava participando ativamente do diálogo e que comungava da opinião expressa 

por eles. 

A interação entre os participantes se deu majoritariamente em língua portuguesa. 

Rodrigo, no entanto, faz uso de uma expressão em LI para convidá-los a dar início a produção 

textual literária. O questionamento de Gustavo revela surpresa, possivelmente causada por uma 

quebra de expectativa, pois ele presumia que iriam escrever primeiro em língua portuguesa e 

só depois traduziriam. Rodrigo, como forma de amenizar esse conflito inicial e ao mesmo tempo 

para tranquilizar o colega, sugere a utilização do dicionário caso apresentassem alguma 

dificuldade. Veja a produção literária produzida pelo trio: 

 

Recorte 78 – 31/10/2019 

Robson the lier 

Robson: I’m not a lier. 
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Once upon a time, Robson, a little boy, was playing with other kids in the park.  

Robson was a cool, generous and good boy, but all kids say he is a lier.  

He could say: - My father is an architect. 

But all kids answer: 

- No, he isn’t, he is always at home when we go there! Stop to tell lies! We’re sure 

that your dad doesn’t have a job. 

Robson answered: - it’s because, when you guys go there, he is doing a project of a 

building. 

- Lier! - said the kids. 

What the kids didn’t know was that Robson was always telling the truth. When he 

said his father really was an architect, when he said he was not a lier, and a lot of 

other things. 

One day, Robson called the kids to his house and proved, that all he said, was the 

pure truth.  

Robson: - You see? 

The kids: - Sorry, Robson. We were wrong about you! 

Robson: - I said! 

(Fonte:  Produção escrita do livro infantojuvenil dos alunos Rodrigo, Gustavo e 

Dido) 

 

Figura 19 – Produção escrita do livro infantojuvenil dos alunos Rodrigo, Gustavo e Dido 
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(Fonte: Produção escrita dos alunos) 

 

Os participantes optam por abordar sobre a verdade. Na capa do livro infantojuvenil há a 

imagem do personagem principal com o título “Robson: The lier”, que possivelmente remete 

ao modo como as outras pessoas enxergam o personagem da história. Cabe destacar que no 

livro infantojuvenil os alunos grafaram lier ao invés de liar. Isso demonstra a relação de como 

a língua se constrói para esses aprendizes e ainda de como se dá o processo de apropriação dela. 

Eles possivelmente se apoiaram no conhecimento prévio que já tinham sobre o verbo mentir, 

“lie”, para aplicar uma regra de funcionamento da língua, ou seja, acrescentaram “er” ao verbo 

para formar um substantivo, tal como ocorre em teacher, driver, singer, dancer etc.   O 

protagonista, por sua vez, aparece com os braços cruzados em sinal de desaprovação à situação. 

Como vimos, os pressupostos bakhtinianos conferem ao outro um lugar central de todo seu 

trabalho, um outro que é condição necessária para a constituição do eu, isso porque, a demanda 

da completude ocorre a partir de três relações: eu-para-mim, eu-para-o-outro e o outro-para-

mim (GERALDI, 2010; FREITAS, 2013). Na história de Rodrigo, Gustavo e Dido, Robson 

sabe claramente que não é um mentiroso (eu-para-mim), mas esse outro, representado na 

história pelos colegas de sala, que duvidam de sua sinceridade (eu-para-o-outro), afeta 

negativamente esse sujeito. Ele busca a todo instante comprovar aos colegas de que seu pai era 

sim um arquiteto. Essa comprovação para o protagonista era muito importante, pois levaria ao 

seu reconhecimento e inserção no grupo. Os autores usam adjetivos como legal, generoso e 

bom para construírem a imagem positiva do protagonista. No entanto, todos esses 
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qualificadores se mostram como sendo inócuos, já que, para os colegas de sala, Robson 

aparentava ser um mentiroso.   

 A segunda imagem da Figura 19 revela como o julgamento dos outros colegas interfere 

negativamente no protagonista, que se mostra cabisbaixo e excluído do grupo. Quanto à 

construção da história, o trio opta por seguir o modelo das histórias clássicas. Eles iniciam com 

Once upon a time, trazem inúmeras ilustrações que auxiliam na construção de sentido do texto 

e percebo ainda, nas últimas partes da história, uma mistura de gêneros. Eles incluem elementos 

de tirinhas e fazem uso de elementos não-verbais, o que serve para atestar a sua 

“experimentação com a linguagem” (SEGABINAZI; SOUZA; OLIVEIRA, 2018, p.50), algo 

típico dos textos infantojuvenis contemporâneos.  

Outros alunos demonstraram em suas produções relações dialógicas com temáticas sociais 

e com o amor. 

 

4.2.3 Relações dialógicas com as temáticas sociais e com o amor 

 

Annie Kim e Hale decidem abordar sobre o amor em sua produção literária. As discentes 

esqueceram de gravar o processo de escrita, mas entregaram a seguinte produção ao final da 

aula, em que o eu lírico, em forma de conselhos, direciona o leitor para os sete passos que 

devem ser seguidos a fim de alcançar o amor, veja: 

 
Recorte 79 – 31/10/2019 

Steps to love 

 

Step one: you must accept that I’m a little out my mind 

Step two: This is a waste if you can’t walk me down the finish line 

Step three: Give me passion, don’t make fun of my passion 

Step four: Beauty is not somenthing that will make you superior 

Step five: You can’t be scary to show me off and hold my hand 

Step six: You help me in all my decisions 

Step seven: If you step on the ball I’ll leave 

(Fonte: Produção escrita do livro infantojuvenil das alunas Anne Kim e Hale) 
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Figura 20 – Produção escrita do livro infantojuvenil das alunas Anne Kim e Hale 

 

 

 

 

(Fonte: produção escrita das alunas) 
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 Noto uma “valorização das ilustrações” (SEGABINAZI; SOUZA; OLIVEIRA, 2018, 

p.50) que estão presentes em todas as páginas do livro infantojuvenil, complementando o 

sentido do texto. Percebo ainda na produção das alunas uma forte dialogia (BAKHTIN, 1997) 

com as ideias do movimento feminista. No passo um, por exemplo, as autoras buscam 

desconstruir a falácia da perfeição feminina. A imagem de uma mulher de costas, com dois 

círculos na cabeça, expressando certa desorganização de pensamentos, corrobora essa 

perspectiva. 

 No passo dois, as autoras revelam que consideram uma perda de tempo se envolver com 

uma pessoa que não seja capaz de acompanhá-la por toda a jornada. Na imagem, tem-se uma 

mulher com um vestido longo, possivelmente de festa. Vejo que as autoras cometem um desvio 

de omissão (FIGUEIREDO, 2015, p. 20) ao omitir preposições e palavras, como waste of time 

e until nesse trecho da história. Essa omissão, no entanto, não comprometeu o sentido do texto. 

No passo três, as autoras fazem uso do imperativo para demonstrar que ao invés de rir das 

roupas que elas usam, a pessoa amada deve ser aquela que lhe dá amor. No quarto passo, por 

meio de gráficos comparativos, expõem amor e beleza, e ressaltam que a beleza não pode ser o 

elemento pelo qual as pessoas se embasam para escolher a pessoa amada, pelo contrário, o amor 

deve ser o grande norteador. Desse modo, percebo que esses enunciados não são neutros, mas 

estão carregados de valores axiológicos sobre o mundo em que vivem (BAKHTIN, 2017).  

 No quinto passo, as autoras utilizam um phrasal verb para demonstrar que a pessoa 

amada não deve se envergonhar de mostrá-la para as outras pessoas, nem de caminhar de mãos 

dadas. No sexto passo, o desejo consiste em que a pessoa amada seja um companheiro capaz 

de lhe auxiliar na tomada de decisões. No sétimo e último passo, penso que as discentes fizeram 

uso do dicionário, pois se apoiaram na estrutura da língua portuguesa (FIGUEIREDO, 2015) e 

traduziram literalmente a expressão “pisar na bola” como step on the ball, sendo que em inglês 

o apropriado seria screw up. A imagem de uma porta indicando metaforicamente a saída desse 

relacionamento, caso a pessoa amada faça algo capaz de arruiná-lo, demonstra que as autoras 

fazem questão de enfatizar que essa mulher revelada na história literária se apresenta como 

única, que tem voz e a projeta para ser ouvida, responsável pelos seus atos e agentiva 

(BAKHTIN, 2017). Portanto, ela se recusa ao papel de submissão. 

Shinra Tensei e Sininho também optam por abordar sobre o amor e, de forma bem 

resumida, narram a história de um paciente que sofreu um acidente, foi socorrido, levado ao 

hospital e acabou se apaixonando por sua médica, veja: 
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Recorte 80 – 31/10/2019 

History of love 

 

Once upon a time a guy that just knew the hateress, a day he suffered an acident, but 

he alive because he was helped by a doctor. So they married and they alive happy 

forever. 

(Fonte: Produção escrita do livro infantojuvenil dos alunos Shinra Tensei e Sininho)   

 

Figura 21 – Produção escrita do livro infantojuvenil dos alunos Shinra Tensei e Sininho 

 
(Fonte: Produção escrita dos alunos) 

 

Na capa do livro os alunos demonstram certo nível de criatividade no título ao trocar a 

letra “v” da palavra love por um símbolo de coração. O mesmo acontece com o acidentado, 

protagonista da história, que no lugar de olhos são colocados dois corações para transmitir a 

ideia de estar apaixonado. Isso revela que os autores também se atentaram para a linguagem 

não verbal presente no texto. 

Eles iniciam sua história com Once upon time, seguindo o modelo das histórias clássicas 

(SEGABINAZI, SOUZA, OLIVEIRA, 2018). O uso do neologismo hateress revela que os 

discentes estavam testando hipóteses de funcionamento da língua e possivelmente 

acrescentaram o sufixo “ess” à palavra hater, a fim de formar o substantivo ódio. A dupla 

atribuiu ao adjetivo alive a função de verbo em dois momentos distintos, primeiro em but he 

alive, indicando que o protagonista havia sobrevivido e, posteriormente em they alive happy 

forever. Verifico ainda uma situação em que os alunos se apoiaram na estrutura da língua 
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portuguesa para elaborar a sentença they married (FIGUEIREDO, 2015). Tais fatos, a meu ver, 

evidenciam o processo agentivo desses sujeitos, que estão constantemente fazendo hipóteses de 

funcionamento da língua para utilizá-la de acordo com seus propósitos comunicativos 

(MILLER, 2012; SCHOON, 2020). 

O uso da expressão happy forever evidencia que os alunos fizeram uma tradução literal 

da expressão em português “e viveram felizes para sempre”. O uso dessa expressão dialoga 

com as histórias clássicas infantis com final feliz. Noto, assim, que apesar dos autores se 

constituírem como sujeitos do século XXI, revelam em sua história literária traços das histórias 

clássicas, que possivelmente são vozes que ainda ecoam em seu imaginário.  

A produção literária das alunas Cherry e Pandora também aborda sobre o amor. Nela, é 

possível perceber o esforço de Emanuel para conquistar Verônica. 

 

Recorte 81 – 31/10/2019 

A story of love 

 

Once upon a time, a boy called Emanuel, who was completely in love with a girl 

named Veronica. 

Emanuel made everything to approach her, but she always put a barrier between 

them, because she had never proved love, he always had love had love with him. 

He was a whole month discovering things that Veronica liked, and every thing he had 

discovered he was going to find out where had and made a list: sunflower – 

floriculture, red-apples-market, black cat – pet shop, and a store – necklace.  

After he managed to get a little close to her, he bought everything she looked liked 

and wrote a letter of love and gave it to her, to try to make her feel special. She loved 

the gifts and said he was the only person who managed to make her feel loved.  

(Fonte: Produção escrita do livro infantojuvenil das alunas Cherry e Pandora) 

 

 

Figura 22 – Produção escrita do livro infantojuvenil das alunas Cherry e Pandora 
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(Fonte: Produção escrita das alunas) 

 

 As alunas também optam por iniciar a história com a construção once upon a time, 

comumente utilizada nas histórias clássicas infantis (SEGABINAZI, SOUZA, OLIVEIRA, 

2018). Emanuel se mostra como um personagem apaixonado e perseverante, pois mesmo diante 

dos obstáculos iniciais que sua amada lhe coloca, passa a observá-la ainda mais para criar uma 

lista com pequenos itens para agradá-la. Na lista, ele tem o cuidado de mencionar o objeto e o 

local onde poderia encontrar cada item. Noto que as autoras omitiram o sujeito na construção 

“find out where had” e fizeram uso do verbo had ao invés de there are, possivelmente se 

apoiando na estrutura da língua portuguesa (FIGUEIREDO, 2015). 

 Dentre os itens listados por Emanuel para agradar a sua amada se encontram: flores, 

maçãs vermelhas, gato preto e um colar. Após comprar todos os itens, Emanuel escreve uma 

carta de amor e entrega para Verônica, cujo intuito era o de que ela se sentisse especial. Ao 
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final, constata-se que Emanuel teve êxito com seu presente, pois Verônica ressalta que nunca 

havia se sentido tão amada por alguém. 

Tia Thais e Suy, por seu turno, afirmaram ter se esquecido de gravar o processo de 

produção do seu livro infantojuvenil e, ao final da aula, entregaram a seguinte produção: 

 

Recorte 82 – 31/10/2019 

Love True 

 

Once upon a time! A boy walking in the street with your mom. He see a beautiful girl 

looks like brown hair and black eyes! 

He knows she is the love of his life… but one thing are wrong… the girl goes to a café 

near to school. The boy goes to there and see the girl, he sits with she, and they talk. 

Boy – Hello! You study in the same school to me… 

Girl – Hello! Yes, I see you in there 

They are talk about the school, and they knows the love are in there… 

A fel moments later… 

They are in the same class, they sit togheter. 

Boy – I think I’m in love with you, you want to be my girlfriend? 

Girl – OMG… of course I want! 

They are in love now! 

Boy – you goes to my house today, ok? I show you to my mom. 

Girl – Ok, honey… 

The girl goes to his house and see his mom, she is very cool to her, but the girlfriend 

be a little bad with her, and the mom thinks she wants her son only for her… 

The moms talk to her son and he is so sad with this. 

He sees the girl now, and, yes she wants his only for her … so he talk with his girlfriend 

and she doesn’t acord with he, the are disacord… 

When he goes to home, his mom is in front of the door, waiting for his. When he enter 

in his home he goes to his mom and huger his mom and talk with her… Finally, he 

find true love of his life … his mom! 

                            (Fonte: Produção escrita do livro infantojuvenil das alunas Tia Thais e Suy)  

 

Figura 23 – Produção escrita do livro infantojuvenil das alunas Tia Thais e Suy 
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(Fonte: Produção escrita das alunas) 

 

 Tia Thais e Suy optam por abordar em sua obra sobre a temática do amor. No título da 

sua obra, exposto na figura 23, elas priorizam falar sobre o amor verdadeiro que, segundo elas, 

seria o amor familiar e não aquele amor revelado por namorados ou namoradas, que por vezes 

tende a se apresentar como sendo possessivo. As aprendizes acabam seguindo as mesmas regras 

de funcionamento da língua portuguesa para traduzir o título e fazem uma tradução literal do 

termo amor verdadeiro (Love true), sendo que em inglês, o apropriado seria colocar o adjetivo 

antes do substantivo (True love). Outro exemplo desta situação em que as aprendizes se 

apoiaram na estrutura da língua portuguesa (FIGUEIREDO, 2015) para produzir em LI pode 

ser constatado em “He talk with his girlfriend” ao invés de “he talks to his girlfriend”. Tais 

erros, no entanto, não comprometem o sentido do texto. 

 Assim como vários de seus colegas de sala, Tia Thais e Suy iniciam sua história com o 

termo “Once upon a time”, proveniente das histórias clássicas (SEGABINAZI; SOUZA; 

OLIVEIRA, 2018). Elas utilizam a imaginação para descrever a então namorada do personagem 

principal, que se revela como sendo morena e com os olhos castanhos. As alunas acabam 

novamente fazendo uma tradução literal do termo “black eyes” para referir a “olhos pretos”, o 

que afeta a comunicação (FIGUEIREDO, 2015), principalmente se tratamos da comunicação 

entre falantes que não têm a língua portuguesa como materna, isso porque, em inglês, o uso da 
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expressão “black eyes” é utilizada para se referir a pessoa com um hematoma nos olhos.  Assim, 

conhecer o contexto cultural e situações de uso são de extrema valia para a construção do 

sentido apropriado. Na correção da produção literária, apontei para as discentes a diferença 

entre black eyes e dark eyes. 

 As autoras constroem seu discurso de que o amor por um namorado ou namorada não é 

um amor verdadeiro e o leitor só chega a essa conclusão no final da história, quando o garoto, 

após conversar e abraçar sua mãe, percebe que aquele, sim, se tratava de um amor verdadeiro. 

No decorrer da história as autoras vão construindo um discurso de um possível amor. Ressalto 

aqui ‘possível’, pois logo no início, quando o garoto decide perguntar a garota se ela deseja ser 

sua namorada, inicia sua fala com “I think I’m in love with you”. O jogo discursivo e escolha 

das palavras como think revelam a incerteza do personagem principal, que foi essencial para 

sustentar a tese de que ele estava em processo de descoberta sobre esse sentimento. Percebo 

também na produção escrita das alunas que elas fazem testes de funcionamento do presente 

contínuo, já que ora apresentam frases sem o verbo to be como em “A boy walking on the 

street”, ora acrescentam o verbo, mas se esquecem de acrescentar o ing ao verbo principal, 

como em “they are talk about the school”. Isso revela que as alunas ainda não assimilaram esse 

tempo verbal e que a produção literária se configurou como um espaço para que elas pudessem 

fazer uso de um tempo verbal que fora trabalhado com a turma no ano anterior. Ao terem acesso 

à avaliação de suas produções, elas puderam revisar esse tempo verbal e perceber as situações 

apropriadas de uso. 

A produção literária das alunas também evidencia que elas ainda não assimilaram o uso 

apropriado de marcação da terceira pessoal do singular no presente simples, já que em alguns 

momentos se esquecem de marcá-lo como em “He see a beautiful girl” e “He talk with his 

girlfriend”, sinalizando um desvio de omissão (FIGUEIREDO, 2015), em que o aprendiz omite 

algumas palavras ou termos, pois se preocupa mais com o sentido que deseja exprimir do que 

com estruturas gramaticais. Em outros momentos, noto que as discentes cometem um desvio 

por hipercorreção (FIGUEIREDO, 2015) ao marcar a segunda pessoa do singular em “You goes 

to my house”. Afirmo se tratar de um desvio e não de um erro, pois, logo no parágrafo seguinte, 

fazem uso de acordo com a norma padrão ao afirmarem “The girl goes to his house”. Esses 

exemplos apresentados contribuem para corroborar a tese de que a produção literária possibilita 

aos discentes praticar diversos tempos verbais, revisá-los e testar hipóteses de funcionamento 

da língua. 

Percebo alguns erros de ortografias como em fel, ao invés de few; togheter, the moms 

talk e acord, que indicam, possivelmente, que as alunas pautaram-se pelos conhecimentos que 
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já tinham da fonética da LI e tentaram reproduzi-los na forma escrita. Usos inapropriados de 

pronomes objetos também ocorreram em “He sits with she”, ao invés de he sits with her, 

waiting for his, ao invés de waiting for him e “She wants his only for her” ao invés de she wants 

him only for her. Esses usos inapropriados de pronomes objetos me apontaram para a 

necessidade de abordar de forma explícita para a turma as regras gramaticais quanto ao uso do 

pronome objeto. Tal exposição, a meu ver, pode auxiliar os discentes a refletir sobre as situações 

de uso e passar, assim, a incorporá-las de forma apropriada em suas produções.  

Além de tentativas de funcionamento da língua, as alunas também fizeram uso em sua 

produção literária de uma expressão comumente utilizada na internet, OMG (Oh My God), 

expressando seu conhecimento sobre esse tipo de linguagem. Constato ainda um neologismo 

na construção huger his mom.  Elas recorrem ao seu conhecimento da LI para produzir novas 

palavras naquela língua, possivelmente acrescentando a partícula er ao substantivo hug para 

evidenciar que o menino realizou uma ação, a de abraçar a sua mãe. Mais uma vez percebo a 

agentividade e inventividade dos participantes nas suas produções literárias (MILLER, 2012). 

 As produções de livros infantojuvenis dos discentes apontam que dentre os sete 

ensinamentos que são a base de conduta dos povos originários da América do Norte, as 

temáticas por eles abordadas se concentraram em três deles: honestidade (duas histórias), amor 

(quatro histórias) e verdade (uma história). As histórias, em sua grande maioria, seguem a 

estrutura dos grandes clássicos, apresentam início, meio e fim, e em todas elas há elementos 

não-verbais que auxiliam na construção de sentido do texto. Constatei a dialogia estabelecida 

com a cultura brasileira, com outra obra e personagem literário (As aventuras de Pinóquio) e 

com temáticas sociais, como as premissas do movimento feminista. Quanto à criatividade dos 

alunos, ela se revelou no processo de escolha das palavras para criar o enredo e os personagens, 

bem como nos neologismos e nas ilustrações. Em muitas produções (Figuras 17, 20, 21 e 23) 

pude perceber a agência dos aprendizes que testaram hipóteses de funcionamento da língua, a 

renovaram e a ressignificaram para atingir seus propósitos comunicativos (MILLER, 2012).  

Passo agora à produção de fábulas realizadas por eles. 

 

4.3 A PRODUÇÃO DE FÁBULAS 

 

O processo de compreensão e produção escrita das fábulas se deu em um mesmo dia. 

Como tínhamos apenas duas horas-aula para cumprir tal intento, optamos por ficar na sala de 

aula ao invés de irmos para o pátio externo, pois desse modo economizaríamos tempo. Como 

já mencionei anteriormente, optei por trabalhar com a fábula de Esopo, em específico, por ela 



183 
 
 

possibilitar uma reflexão sobre a importância do trabalho e união grupal. O trecho abaixo, 

retirado do diário de pesquisa, demonstra como se deu uma parte da compreensão e discussão 

que foi estabelecida a partir da fábula e o processo de produção escrita deles desse gênero 

literário. 

 

Recorte 83 – 07/11/2019 

Os alunos assistem ao vídeo impressionados. Questiono eles: “Why do you think 

teachers put you (students) to work in pairs, trios or groups? Do you like it or not? 

Let’s mention some positive and negative aspects about it. Os alunos vão falando e eu 

aproveito para escrever no quadro os argumentos deles. Tiro uma foto do quadro para 

me auxiliar na escrita do diário ao final da aula. Dentre os aspectos positivos eles 

mencionaram: Strength (Batatinha), We can share different points of view (Cherry), e 

Cooperation (Calipyson). Quanto aos aspectos negativos foram mencionados: We talk 

a lot when we work in groups (Tia Thais), e Rodrigo, por sua vez pontua mess. 

Aproveito a oportunidade para mostrar para eles que os pontos positivos do trabalho 

em grupo superam os negativos e que, por isso, eles precisam se policiar quando estão 

trabalhando em grupo para não deixar que a conversa os atrapalhem e os impeça de 

produzirem. Posteriormente, mostro a ilustração que está presente na história da 

fábula e peço para que descrevam a imagem para mim. Todos eles mencionam que se 

trata de um leão e quatro touros. Peço aos alunos para se organizarem em pares pois 

iremos ler uma fábula. Entrego a fábula aos alunos e passado aproximadamente dois 

minutos, Rodrigo me questiona: “Acabou? É só desse tamanhinho mesmo?” e eu 

respondo “Yes”. Os alunos respondem em pares quatro perguntas de interpretação 

sobre a fábula. Afirmo que agora deverão criar suas próprias fábulas e que não devem 

se esquecer dos elementos principais: devem ter animais como protagonistas e conter 

uma moral da história. Por se tratar de uma produção pequena e que seria realizada 

logo após o processo de interpretação, optamos por fazê-la dentro da sala de aula, a 

fim de economizarmos tempo.  Caminho pelos grupos para saber se os alunos 

precisam de auxílio. Tia Thais me pergunta o significado da palavra feeding e being 

able presentes na fábula. Hale me questiona: “How do I say “falso” in English?” E 

respondo: False. Remember, true or false?! Ela acena com a cabeça e sorri dizendo 

“Yes”. Ela também questiona como se diz “malvado” e indico que ela procure no 

dicionário.  Shinra Tensei questiona se sua dupla pode ilustrar a fábula, o que digo 

que “Yes, of course”. A aula encerra e os alunos entregam as produções escritas. 

(Fonte: Dados retirados do diário de pesquisa) 

 

 As discussões estabelecidas com o grupo durante o processo de interpretação da fábula 

The lion and the four bulls, de Esopo, permitiu aos alunos refletir sobre ações que fazem parte 

do seu dia a dia, como o trabalho em grupo, e sobre de que maneira a história e moral ali 

apresentada poderiam ser associadas com suas vidas. 

 Conforme apresentei no referencial deste estudo, trabalhar em equipe não é algo 

intrínseco ao ser humano, portanto, requer planejamento e prática (McDONNEL, 1992). 

Acrescento ainda que o século XXI aponta para a necessidade de se formar profissionais 

criativos, proativos e que saibam trabalhar em equipe.  Assim, a efetivação de práticas 

colaborativas em sala de aula se mostra benéfica nesse sentido e também contribui para que os 

alunos possam praticar e saber lidar com os aspectos negativos que por vezes estão relacionados 
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a essa prática, tais como conversa excessiva e bagunça. Afinal, saber dirimir esses problemas é 

fundamental para ter sucesso no trabalho em equipe. 

 Após a leitura da fábula, Rodrigo se mostra surpreso com o tamanho do texto, 

possivelmente porque comparou com a última leitura que fizemos de um livro infantojuvenil, 

bem maior em extensão. No recorte 83, é possível perceber que direciono os alunos quanto à 

produção textual literária. Aponto para a necessidade de elaborar uma história cujos 

personagens sejam animais e que contenha uma moral. Minha prática didática tem revelado que 

os alunos se sentem mais confiantes e tranquilos quando exponho, de forma clara, os objetivos 

da atividade e de que maneira serão avaliados. 

 A minha interação com os alunos no momento da produção literária possibilitou 

esclarecer alguns vocábulos presentes na fábula e que eles não haviam compreendido, bem 

como auxiliá-los quanto à tradução de alguns vocábulos que eles pretendiam utilizar em seus 

textos. Pude constatar novamente que, por diversas vezes, os alunos se mostram dependentes 

da figura do professor como provedor de respostas. É o caso da interação da aluna Hale, que 

após perguntar a tradução da palavra falso, aproveita para perguntar mais outra palavra. No 

referido momento, aproveitei para sugerir a aluna o uso do dicionário, encaminhando-a assim, 

para que ela pratique e desenvolva a iniciativa e proatividade em seu processo de aprendizagem, 

capacidades essas extremamente necessárias para consolidação da agência discente (SCHOON, 

2018). 

 Após ler e avaliar a produção das fábulas realizadas pelos discentes pude constatar 

relações dialógicas que foram estabelecidas com outras obras literárias e relações dialógicas 

com valores humanos. Relembro que esses temas foram discutidos com os alunos por meio do 

poema da Rupi Kaur e da obra infantojuvenil de Katherena Vermette. 

 

4.3.1 Relações dialógicas com obras literárias e cinematográficas 

 

 O excerto abaixo, retirado da gravação em áudio realizada por Shinra Tensei e Sininho 

durante a produção da sua fábula, demonstra que um texto literário trabalhado com os alunos 

quando eles cursavam o 6º ano do ensino fundamental foi decisivo para a escolha do tema. 

 
Recorte 84 – 07/11/2019 

Shinra Tensei: I had a great idea. 

Sininho: What? 

Shinra Tensei: Let’s talk about that story that we learned on the 6th year, that talks 

about a biscuit. 

Sininho: The gingerbread man? 

Shinra Tensei: Yeah. 
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Sininho: I like it. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pelos alunos durante a produção textual) 

 

O diálogo estabelecido entre Shinra Tensei e Sininho, no excerto 84, me permite afirmar 

que há dialogia entre a produção literária deles e o livro infantojuvenil The Gingerbread Man 

(BITTINGER, 1989). Na história original que foi apresentada a eles quando cursavam o 6º ano, 

uma senhora decide fazer biscoitos de gengibre e assim que os coloca para assar, um deles 

ganha vida e sai correndo pela floresta. No seu percurso, o biscoito se depara com vários 

animais, todos eles querendo devorá-lo. Quando já está cansado de tanto correr, o biscoito avista 

um rio e sem saber nadar, acaba aceitando a ajuda de uma raposa, que afirma poder levá-lo à 

outra margem do rio. Assim que estão no meio do rio, a raposa devora o biscoito (BITTINGER, 

1989). Veja agora a produção literária criada por Shinra Tensei e Sininho: 

 

Recorte 85 – 07/11/2019 

The gingerbread man 

 

Once upon a time litte cookie boy maked in a furnace, when an amazing thing happen, 

the little cookie create life, he escape for the forest and find an aligator.  

- Hello gingerbread man, said the aligator. 

- Hi, can you help me? Said the gingerbrad. 

- What the problem, gingerbread man? Said the aligator. 

- I need to cross the river. 

- Ok, said the aligator with a strange face. go up to my back. 

The gingerbread man up in his back, and close to the finish the aligator open his 

mouth and eat the pitty gingerbread. 

Moral of the story: Don’t believe in strange people. 

(Fonte: Produção escrita de uma fábula dos alunos Shinra Tensei e Sininho) 

 

Figura 24 – Produção escrita de uma fábula dos alunos Shinra Tensei e Sininho 

 
(Fonte: Produção escrita dos alunos) 
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As discussões que tivemos durante o momento de pré-leitura da fábula foram 

fundamentais para que os alunos refletissem sobre os elementos caracterizadores desse gênero 

literário. Juntos chegamos à conclusão de que a fábula deveria conter animais como 

protagonistas e apresentar uma moral da história. Noto que a produção literária feita por Shinra 

Tensei e Sininho está impregnada de singularidades, que é afetada pelas relações eu (alunos 

escritores) e o outro (leitor e professora) (BAKHTIN, 1997; FIGUEREDO, 2012). Afirmo isso, 

pois, apesar de terem se embasado em uma história infantojuvenil que já conheciam, Shinra 

Tensei e Sininho a ressignificaram, retirando alguns personagens principais.  Isto é, os alunos 

utilizam da sua criatividade para adaptar a história de acordo com as suas necessidades, 

portanto, retirando personagens humanos e incluindo novos personagens, como o jacaré. O 

jacaré é apresentado na história com atitudes suspeitas desde o início. Ele afirma poder ajudar 

o biscoito, mas o faz com uma cara suspeita. O biscoito, por sua vez, é apresentado como sendo 

alguém ingênuo. O uso de pitty gingerbread confirma essa interpretação e aponta para o fato 

de que os discentes possivelmente se embasaram na expressão what a pity e, na tentativa de 

testar hipóteses de funcionamento da língua, atribuíram um novo sentido ao termo. Isso revela 

a agência desses alunos quanto ao seu processo de aprendizagem, moldando a língua para 

satisfazer suas necessidades (MILLER, 2012). 

 Na ilustração, os alunos colocaram o biscoito, o jacaré e uma flor, ou melhor, uma lily 

pad. Esse vocábulo em específico foi apresentado aos alunos em um momento anterior, durante 

a atividade de pré-leitura do poema “to hate is an easy lazy thing” (KAUR, 2017). Assim, noto 

a dialogia estabelecida com o referido poema e constato que os participantes utilizaram em sua 

produção o vocábulo lily pad de forma espontânea. Em sua produção literária, os alunos trocam 

a letra y por i. Tal deslize não foi capaz de interferir no sentido do texto, pois além da grafia, os 

discentes fizeram também um desenho da flor, o que contribuiu para a manutenção do 

significado da palavra. O uso de maked em a little cookie boy maked in revela que os aprendizes 

ainda não internalizaram o uso apropriado do passado do verbo make e, portanto, acabam 

generalizando e utilizando a partícula ed para formar o passado de um verbo irregular 

(FIGUEIREDO, 2015). 

 O excerto abaixo evidencia parte da discussão estabelecida entre os alunos Rodrigo, 

Dido e Gustavo durante o processo de criação da fábula: 

 

Recorte 86 – 07/11/2019 

Rodrigo: Tá, num dia...peraí, vamos pensar na moral primeiro, porque aí a gente 

desenvolve a história baseada na moral. 

Dido: Hummm...Tem que ser uma moral pronta ou a gente tem que criar? 
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Rodrigo: Não sei. Calma aí, Teacher... a gente pode usar uma moral pronta ou tem 

que criar? 

Layssa: You decide. 

Rodrigo: Não faça com os outros... 

Gustavo: O que você não quer que faça com você. Você pode fazer uma pessoa que é 

estranha e... 

Rodrigo: Mas e a moral?  

Dido: Uai se não for essa... 

Rodrigo: A moral tem que ser um aprendizado para vida, uma coisa que se tem que 

aprender na vida para viver direito. 

Dido: Hum... não sei. Bora fazer “não faça com os outros” mesmo. 

Rodrigo: Agora como que a gente faz uma história baseada nisso? 

Dido: Uai, um cara roubou de outro. 

Rodrigo: Pode ser...um ladrão roubou um cara e um cara roubou de um ladrão. Mas 

peraí...mas cadê o animal? 

Dido: Uai, aí o ladrão é o animal. Rsrsrs 

Rodrigo: Pode ser, igual o Zootopia lá que tem os animais. 

Gustavo: O animal rouba o cara. É obrigatório ter pessoa? 

Rodrigo: Não é obrigatório ter pessoa, é obrigatório ter animal. Num dia... 

Dido: Robson. 

Rodrigo: Quem é Robson? 

Dido: Um esquilo. 

Rodrigo: Robson, o esquilo... O que ele vai roubar? 

Gustavo: Ele só rouba comida né?! 

Dido: É, nozes. Ele rouba nozes. E esse esquilo ele é diferente, porque ele anda, fala, 

come e é feliz. 

Rodrigo: Vamos botar ele e o guaxinim, então. O Robson tinha uma noz.. 

Gustavo: O guaxinim pega. 

Dido: E um passarinho rouba do guaxinim. Aí o guaxinim joga uma pedra no 

passarinho e o passarinho caiu e derrubou um avião. 

Rodrigo: Nossa, não, temos que voltar para a mão do esquilo, ou então alguma coisa 

que deixou o guaxinim muito triste... o passarinho rouba um trem do guaximim e o 

esquilo consegue pegar a noz do guaxinim e o guaxinim fica triste porque ficou sem 

nada. 

Gustavo: É, uhu, não tem nada. 

Dido: É, vira mendigo. Bora desenhar um guaxinim bonito. 

Rodrigo: Então pode ser mais ou menos isso?! 

Gustavo: Pode. 

Dido: É, pode.  

Rodrigo: Nossa, só tem Robson heim?! Na outra história também era Robson. 

Dido: Então, tem que dar o nome para os outros animais? 

Rodrigo: Tem. Peraí, teacher, squirrel é só com um “r” né?! 

Layssa: Squirrel?  

Rodrigo: É. 

Layssa: Não, com dois. 

Rodrigo: E noz? 

Layssa: Nós? 

Rodrigo: Não, noz, aquela castanha. 

Layssa: Uai, pode ser nut, né?! 

Rodrigo: Hum, verdade, nut, isso mesmo. Meninos, qual o nome a gente dá para o 

guaxinim? 

Dido: Rodolfo. 

Gustavo: É, Rodolfo. 

Rodrigo: Como eu é guaxinim mesmo em inglês? Ah, esqueci. 

Layssa: Guaxim? 

Rodrigo: Não, guaxinim, hum... é racoon não é?! 

Layssa: Vixi, não sei. Tem que conferir, tem um dicionário ali em cima da mesa, vocês 

não querem dar uma olhada? 

Rodrigo: Não, eu acho que é racoon mesmo. É racoon. 

Dido: E o passarinho?! O passarinho tem que chamar Peppa. 
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Gustavo: Ah não, vai pôr isso mesmo? 

Dido: É, uai. 

Rodrigo: Por mim pode ser. 

Gustavo: Então tá. 

(Fonte: Excerto retirado da gravação feita pelo trio durante a produção da fábula) 

 

Esse recorte demonstra como a história foi redigida de forma colaborativa. Ressalto aqui 

que a participação e a interação de Dido com os colegas foram fundamentais para a definição 

da moral da história, para a escolha de um dos personagens principais e para a sua nomeação 

(Robson, o esquilo). Pude perceber ainda diversos comentários em que Dido, de forma direta, 

expõe seu posicionamento ao dar a continuidade à história. Isso comprova como o aluno está 

mais engajado e participativo nesta produção textual. Ao comparar com o processo de produção 

do poema e do livro infantojuvenil, por exemplo, é possível constatar que a participação dele 

consistia apenas em concordar com o que os colegas apresentavam.  

Dido é quem personifica o esquilo ao dizer que ele se diferencia por ser um animal que 

“fala, anda, come e é feliz”. Ele ainda complementa a história ao imaginar uma situação 

hipotética em que o passarinho havia sido atingido por uma pedra, batido em um avião e os dois 

haviam caído. Como assevera Coelho (2000, p.165), as fábulas “contém afirmações de fatos 

imaginários sem intenção deliberada de enganar, mas, sim, de promover uma crença na 

realidade dos acontecimentos”. Essa situação hipotética apresentada por Dido se mostrou como 

sendo irreal, e, por isso, Rodrigo interfere e sugere sua reformulação. Assim, é por meio da 

interação com o colega que Dido consegue reformular seu pensamento e compreender os 

elementos caracterizadores de uma fábula.  

Durante o processo de produção escrita da fábula, os discentes refletiram sobre as outras 

histórias por eles já criadas e perceberam certa falta de criatividade quanto à escolha dos nomes 

dos personagens, já que tanto no livro literário infantojuvenil quanto agora na fábula, um dos 

personagens se chama Robson. Mesmo cientes dessa repetição, os alunos optam por manter o 

nome do protagonista. Verifico ainda que os alunos citam o nome de um filme de animação, 

Zootopia, em que os personagens são mamíferos antropomórficos. A dialogia com essa obra 

cinematográfica é estabelecida à medida em que os alunos se ancoram no filme para justificar 

o enredo de sua história. Isso demonstra que o contexto sócio-histórico do qual fazem parte, 

suas experiências e conhecimento cultural exercem influência na sua produção literária 

(VYGOTSKY, 1989). 

O recorte 87 ilustra a produção do trio. 

 

Recorte 87 – 07/11/2019 

The nut 
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In a day, Robson, the squirrel, had already picked a nut, when Rodolfo, the raccoon, 

steal the nut from the squirrel. 

When the raccoon was supposed to eat the nut, Peppa, the bird, steal the nut from the 

raccoon and the raccoon climbs the tree and jump in the front of the bird and got the 

nut again, when the raccoon hit the ground, the squirrel recovered his nut.  

The raccoon got sad ‘cause someone steal something of him, and he learned that you 

won’t do to other what you won’t want others do to you. 

(Fonte: Produção escrita de uma fábula dos alunos Rodrigo, Gustavo e Dido)  

 

Figura 25 – Produção escrita de uma fábula dos alunos Rodrigo, Gustavo e Dido 

 
(Fonte: Produção escrita dos alunos) 

 

Os alunos conseguem estruturar a sua história em torno de três personagens principais, 

todos animais, sendo eles um esquilo, um guaxinim e um pássaro. Diferentemente do modelo 

da fábula de Esopo, em que a moral vem separada e em destaque no final da história, o trio opta 

por colocá-la inserida no parágrafo final. Todo o enredo gira em torno de uma noz, que é 

revelada ao leitor logo no título da fábula. A noz também aparece na ilustração da fábula em 

lugar de destaque, sendo que todos os personagens estão em círculo indo em sua direção. 

Assim como na Figura 25, a noz também tem papel de destaque no filme de animação 

“A Era do Gelo” (2002), que é ambientado no período pré-histórico e apresenta diversos 
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animais como protagonistas, dentre eles, Scrat, um esquilo que está sempre correndo atrás de 

sua noz. O filme, sucesso de bilheteria, foi bem recebido pelo público brasileiro, e já conta com 

outras quatro sequências. Apesar do trio não ter mencionado explicitamente durante a gravação 

que pretendiam se embasar na obra “A Era do Gelo”, ancoro-me na semelhança entre o enredo 

e os protagonistas, no sucesso e alcance atingido pelo filme no contexto brasileiro e na faixa 

etária dos alunos Rodrigo, Dido e Gustavo, que possivelmente já assistiram ao menos à alguma 

das versões do filme, para afirmar que os participantes podem também ter estabelecido dialogia 

com a referida obra cinematográfica durante a sua produção textual literária (BAKHTIN, 1997). 

Rodrigo, Gustavo e Dido iniciam a história com o uso do passado particípio, tempo 

verbal que eles ainda não aprenderam formalmente na escola. Por terem utilizado o passado 

simples, o uso apropriado do verbo na frase seria stole the nut from e não steal the nut from. No 

entanto, percebo que os alunos estavam testando hipóteses de funcionamento da língua 

(FIGUEIREDO, 2001) e conseguiram transmitir a ideia principal. Eles utilizaram a expressão 

coloquial ‘cause em sua produção literária, o que, no meu entendimento, serviu para aproximar 

seu texto literário à linguagem cotidiana. Os alunos ainda se arriscaram quanto ao uso de um 

phrasal verb, steal something from someone, que na fábula encontramos someone steal 

something of him. Constato, no entanto, que a troca da preposição from por of no phrasal verb 

não foi capaz de interferir no sentido principal do texto. Percebo, assim, a agência desses 

discentes que estão moldando a língua para atender a seus propósitos comunicativos (MILLER, 

2012). 

O excerto abaixo mostra parte do processo de produção da fábula das alunas Cherry e 

Pandora: 

 

Recorte 88 – 07/11/2019 

Cherry: Na minha opinião a gente devia falar sobre confiança, porque assim nunca 

devemos confiar nas pessoas porque as vezes elas podem enganar a gente. 

Pandora: E tipo, a moral da nossa história pode falar disso, então. 

Cherry: Quais animais a gente usa? 

Pandora: Vamos fazer de uma vaquinha, pintadinha, bonitinha. 

Cherry: Tá bom. Aí o outro pode ser um lobo, porque lobo é mau né?! Aí acho que 

vai dar certo essa coisa de não poder confiar. 

Pandora: Sim.... a vaca confia em um lobo e ela acaba sendo enganada. 

Cherry: Ela acaba sendo devorada. O lobo devorou ela. E isso nos mostra que não 

devemos confiar em qualquer pessoa, tipo se alguém diz ali tem o que você precisa, a 

gente não pode acreditar porque talvez é só uma mentira para tentar fazer alguma coisa 

contra a gente. 

Pandora: Verdade. E como a gente pode fazer isso em inglês? 

Cherry: Uai, algumas coisas a gente sabe né?! O que a gente não souber a gente 

pesquisa no dicionário. 

Pandora: Então, vamos começar. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pelas alunas durante a produção da fábula) 
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 A dialogia da fábula das alunas é estabelecida com a temática da confiança (BAKHTIN, 

1997). Cherry, ao dizer que o lobo é mau, ecoa um discurso presente em seu imaginário, 

possivelmente proveniente da história clássica infantil intitulada Chapeuzinho Vermelho. Noto 

que não apenas a escolha de um dos protagonistas se dá embasada nessa história, mas o próprio 

enredo é construído a partir dela, veja: 

 

Recorte 89 – 07/11/2019 

The wolf and the cow 

 

Once upon a time, a cow that was very hungry looking for something to eat she found 

a wolf, the wolf told her that there was a place that had a lot of food and took her, and 

when she got there, he tricked the cow and devoured it.  

Moral of the story: Never trust strangers. 

(Fonte: Produção escrita de uma fábula das alunas Cherry e Pandora) 

 
Figura 26 – Produção escrita de uma fábula das alunas Cherry e Pandora 

 
(Fonte: Produção escrita das alunas) 

 

 A Figura 26 mostra a capacidade criativa das aprendizes, que se embasaram em uma 

história clássica infantil e a ressignificaram. Os personagens principais são animais para atender 

às características da fábula. As autoras conseguem estruturar sua história de forma concisa e 

coesa, ou seja, ilustram um preceito de forma breve (FERREIRA, 1986). O texto conta ainda 

com ilustração, em que é dado destaque aos personagens da fábula. 

 As autoras estabeleceram uma interessante relação entre os animas e as suas respectivas 

personalidades. A vaca se apresenta como um animal puro e inocente, enquanto o lobo, apesar 

de ser bem menor se comparado à vaca, foi associado pelas discentes à maldade. Acredito que, 

ao construírem o enredo da sua fábula, mais especificamente, a caracterização dos personagens, 
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elas recorreram às suas experiências socioculturais prévias (leituras, filmes etc.). Tal fato revela 

que ao produzirmos em LI recorremos a todo repertório que já possuímos, o que corrobora para 

reforçar a intrínseca relação entre língua-cultura materna e língua-cultura estrangeira (SILVA, 

2014). 

As demais produções dos alunos apontam para uma dialogia com valores humanos. 

 

4.3.2 Relações dialógicas com valores humanos 

 

O excerto abaixo evidencia parte do processo de produção de uma fábula das alunas 

Isadora e Bia, veja: 

 
Recorte 90 – 07/11/2019 

Bia: What are we going to talk about? 

Isadora: Hum... maybe honest, what do you think? Because everybody needs it. 

Bia: I agree. Let’s start. 

Isadora: What animals are we going to use? 

Bia: Dogs, I love dogs. 

Isadora: Yeah, I like dogs too. 

Bia: And the other animal? 

Isadora: Owl. 

Bia: Owl? 

Isadora: É, coruja! Porque ela simboliza sabedoria. 

Bia: Legal, não sabia que coruja era símbolo de sabedoria não. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pelas alunas durante a produção da fábula) 

 

As discussões estabelecidas entre as alunas durante o processo de produção foram 

fundamentais para a definição do tema e escolha dos animais que iriam protagonizar a história. 

Um dos animais foi escolhido utilizando como critério o gosto das autoras, no caso o cachorro; 

já o segundo animal, a coruja, foi escolhido levando em consideração a representação 

metafórica que ele traz. Isadora é quem propõe a escolha da coruja e Bia, por meio de um 

questionamento, assevera desconhecer o significado da palavra owl. Assim, percebo que a 

interação com sua colega possibilitou que ela conhecesse um novo vocábulo em LI e também 

que se informasse sobre o seu sentido metafórico (BRUFFEE, 1990; OLSEN; KAGAN, 1992; 

FIGUEIREDO, 2018). Veja a produção da dupla: 

 
Recorte 91 – 07/11/2019 

The dog and the owl 

Once upon a time a dog asked the owl if he should eat the steak of his friend and she 

said “no”, but he didn’t listen the owl and ate the steak anyway.  

The steak was poisoned and the dog died. 

 

Always listen to the advice of those who are wise. 

           (Fonte: Produção escrita de uma fábula das alunas Isadora e Bia) 
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Figura 27 – Produção escrita de uma fábula das alunas Isadora e Bia 

 
(Fonte: Produção escrita das alunas) 

 

As alunas haviam afirmado no recorte 90 que iriam abordar sobre a honestidade em sua 

fábula. Para mim, a concepção de honestidade apresentada pelas autoras é bem singular e pode 

ser verificada na atitude da coruja que usa sua sabedoria, de forma honesta, a fim de informar 

ao cachorro como proceder. Além da honestidade, consigo perceber dialogia com outro valor 

humano, o respeito, que foi ressaltado e discutido durante a etapa de pré-leitura do poema e do 

livro infantojuvenil (BAKHTIN, 1997). 

Lima e Rosa (2012, p.160) revelam que “as fábulas fazem o aluno observar situações 

de conflito, que os levam a afastar-se delas sob determinadas circunstâncias e a oferecer 

situações estratégicas para resolvê-las”. Assim, noto que a situação de conflito na Figura 27 

reside na atitude do cachorro. Ele opta por não agir de acordo com que lhe fora aconselhado e 

acaba falecendo após ter sido envenenado. A moral da história apresenta lógica e sentido com 

todas as informações que foram apresentadas no decorrer da fábula, isso porque, segundo as 

autoras, é importante sempre ouvir os mais sábios. Como ilustração, elas colocaram a imagem 

de uma coruja e de um cachorro, personagens principais da história. Percebo, desse modo, que 

as alunas conseguiram atender a todos os critérios selecionados e produzir um texto literário 

que tivesse animais como protagonistas e com uma moral. Noto ainda que a história apresentada 

pelas alunas é coerente e verossímil, ou seja, apresenta ligação e harmonia entre os fatos. 

A dupla Calipyson e Batatinha, por sua vez, não gravou o processo de escrita, mas 

entregou a seguinte fábula ao final da aula: 

 
Recorte 92 – 07/11/2019 

The caterpillar and the moth  
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Once upon a time a caterpillar wants to fly, that was she’s dream. So, she called to 

the moth. The moth was very annoying. And he said no. The caterpillar get sad for a 

very long time. A day she went to sleep and when she waked up she was gorgeous. 

Butterfly. 

Moral of the story: Be kind. 

(Fonte: Produção escrita de uma fábula dos alunos Calipyson e Batatinha) 

 
Figura 28 – Produção escrita de uma fábula dos alunos Calipyson e Batatinha 

 
(Fonte: Produção escrita dos alunos) 

 

 A Figura 28 evidencia que os alunos conseguiram incluir em sua fábula todos os 

elementos solicitados: construíram a história tendo animais como protagonistas, no caso, uma 

lagarta e uma mariposa, inseriram uma moral e também ilustraram o texto. Os autores buscam 

ressaltar a importância de se tratar as pessoas com gentileza, para tanto, apresentam uma lagarta 

que tinha como sonho poder voar. Ela pede auxílio a uma mariposa, que de forma rude, lhe 

responde que não lhe auxiliaria. Graças ao ciclo da natureza, a lagarta acorda um dia e vê que 

havia se transformado em uma bela borboleta. Percebo que o conhecimento das ciências 

biológicas permitiu aos participantes construir uma fábula que fosse factível com a realidade. 

Tal aproximação com a realidade (COELHO, 2000) foi capaz de envolver o leitor na história, 

uma vez que é sabido que as lagartas, com o passar do tempo, se transformam em borboletas. 

 A ilustração é também bem fiel ao enredo apresentado pelos discentes. Eles iniciam 

apresentando a ilustração de uma lagarta observando uma mariposa. Em seguida, ilustram o 

momento em que a lagarta pede auxílio a mariposa, e a mariposa, de forma bem rude, apenas 

responde que não. Consigo notar, na expressão facial das personagens principais, o quanto a 

lagarta havia ficado chateada com esta atitude, já que suas sobrancelhas são reveladas de forma 



195 
 
 

invertida e com lágrimas na face. A transformação da lagarta em borboleta também é realizada, 

o que me permite afirmar que a dupla se preocupou em apresentar uma ilustração cronológica 

dos fatos. 

Tia Thais e Suy também se esqueceram de gravar seu processo de escrita. Veja a 

produção entregue pelas alunas: 

 

Recorte 93 – 07/11/2019 

The lion and the tiger 

 

In the winter a tiger and a lion were playing, when they parents separet both. They 

parents don’t like concord with the friendship with them. The lion start a fight with 

his family and a tiger too, the family get out but the friendship with the lion and tiger 

be continued. 

 

Love the people independent the different. 

(Fonte: Produção escrita de uma fábula das alunas Tia Thais e Suy) 

 

Figura 29 – Produção escrita de uma fábula das alunas Tia Thais e Suy 

 
(Fonte: Produção escrita dos alunos) 

 

 As alunas elaboraram sua fábula a partir de dois animais, um leão e um tigre. De acordo 

com a narrativa apresentada, a amizade entre os dois animais é questionada por seus familiares. 

No entanto, eles optam por dar continuidade à amizade mesmo diante das diferenças e de tais 

questionamentos. As diferenças muitas vezes são percebidas como algo negativo mas, na 

fábula, as autoras fazem questão de enfatizá-la como algo bom. Como moral, elas mencionam 

o fato de que devemos amar as pessoas independentemente das suas diferenças. Percebo, 

portanto, uma dialogia com o poema da Rupi Kaur, “to hate is an easy lazy thing” (KAUR, 

2017) e com as discussões ocorridas durante a pré-leitura e pós-leitura do texto. É preciso 
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ressaltar ainda que tanto o sistema educacional quanto a mídia têm enfatizado nos últimos anos 

o respeito às diferenças. Assim, a dialogia aqui estabelecida parte também desses discursos 

experienciados pelas autoras (BAKHTIN, 1997). 

 As autoras iniciam situando o leitor no tempo em que a história se passa, e por isso, 

utilizam a expressão in the winter. Em seguida apresentam um conflito, gerado a partir do fato 

de os pais dos animais serem contra a amizade deles. Ao contrário de ouvir e respeitar os seus 

pais, o leão e o tigre decidem lutar pela continuidade de sua amizade. Na segunda linha do texto, 

as alunas fizeram uso inadequado do pronome pessoal na construção they parents don’t 

concord. Noto também um erro de ortografia no verbo separat e o uso inadequado da 

preposição with na frase the friendship with them. Como bem pontua Figueiredo (2015), apesar 

de poder causar certa irritação no leitor ou ouvinte, esses tipos de erros não comprometem a 

comunicação.  

Ao criarem a moral da história, as discentes atribuem ao vocábulo independent a função 

de advérbio. Isso ocorre, possivelmente, devido à semelhança fonológica com o termo em 

língua portuguesa. Tal erro revela que as aprendizes estão testando hipóteses de funcionamento 

da língua, associando-a com outras línguas que já têm conhecimento, para assim, moldá-la de 

acordo com seus propósitos comunicativos (MILLER, 2012). Quanto à ilustração, as autoras 

não dão muito destaque a esse aspecto. Elas inserem apenas uma pata de animal, que pode 

remeter tanto à pata de um leão quanto à pata de um tigre, personagens principais da história.  

O recorte 94 mostra a fábula criada pelas alunas Annie Kim e Hale. Elas também não 

apresentaram a gravação do processo de escrita. 

 
Recorte 94 – 07/11/2019 

The koala and the llama 

 

Onceu upon a time, there was a llama and a koala. The llama was new to the forest 

and she didn’t want to know about friendships, but the koala was away receptive and 

wanted to be friends with everyone in the forest. 

One day the koala went after the llama to know why she didn’t I wanted to be friends 

with no one, the llama didn’t want to talk, but the koala didn’t give up and kept 

insisting and goin to the llama’s house until one day the llama let the koala in, they 

had a long and fun conversation. 

 

Room for new friendships can seen scary more often and a lot of fun. 

(Fonte: Produção escrita de uma fábula das alunas Annie Kim e Hale) 
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Figura 30 – Produção escrita de uma fábula das alunas Annie Kim e Hale 

 
(Fonte: Produção escrita das alunas) 

 

As alunas conseguiram cumprir aos requisitos necessários para a elaboração da fábula. 

Elas personificam os animais e tal fato pode ser constatado com a utilização do pronome she 

para se referir a lhama. Elas utilizam adjetivos para descrever as personalidades desses animais, 

sendo o koala receptivo, enquanto a lhama é tímida. A história construída pelas alunas apresenta 

coerência com o mundo real. Tal coerência é reforçada pelas situações de relacionamentos 

interpessoais apresentados nela (LIMA; ROSA, 2012). 

A dialogia com os valores humanos é evidenciada por meio da relação de amizade 

construída entre os dois protagonistas. Esse relacionamento só se fez possível graças à 

perseverança do koala. A bondade do koala é revelada quando ele insiste em ir atrás da lhama, 

mesmo ciente de que ela não havia demonstrado nenhum sinal de amizade (BAKHTIN, 1997). 

As produções aqui apresentadas comprovam que todos os alunos conseguiram atingir o 

intento inicial que era o de produzir uma história imaginária, tendo animais como protagonistas 

e que tivesse uma moral. Discuti como duas duplas e um trio estabeleceram relações dialógicas 

com outras obras literárias e cinematográficas, a saber: Chapeuzinho Vermelho, The 

Gingerbread man, Zootopia e A Era do Gelo. Nas produções dos demais autores, ou seja, de 
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quatro grupos, percebi relações dialógicas com as temáticas de valores humanos, tais como 

honestidade, amor, generosidade, respeito e bondade. Como é através da prática dialógica e 

discursiva que os indivíduos mostram sua subjetividade, expondo sua compreensão deles 

mesmos e do mundo que os cerca (FIGUEREDO, 2011), posso afirmar que esses valores 

humanos são caros para os sujeitos participantes deste estudo. Como já mencionei, as fábulas 

têm essa peculiaridade de provocar discussões, ao mesmo tempo desafiando os alunos a aguçar 

o senso crítico e a sua capacidade para analisar e julgar fatos (LIMA; ROSA, 2012). Assim, os 

dados aqui apresentados comprovam que não apenas a leitura, mas a produção de fábulas, se 

torna um frutífero instrumento para despertar em nossos alunos a reflexão sobre inúmeras 

situações do cotidiano. Além disso, a cada prática de produzir um texto literário, a intimidade 

com a LI se expande e se aprofunda. 

Passo agora a análise da produção das canções realizadas pelos alunos. 

 

4.4 A produção de canções 

 

 Após lerem, ouvirem e discutirem a canção Blowing in the wind, de Bob Dylan, os 

alunos tiveram a oportunidade de criar suas próprias canções. Orientei-lhes para que, assim 

como Bob Dylan, buscassem apresentar em seus textos alguma crítica social. O excerto abaixo, 

retirado do diário de pesquisa, revela como se deu o processo de produção da canção: 

 

Recorte 95 – 21/11/2019 

Peço para que formem as duplas e vão para o pátio para criarem suas canções. 

Questiono a eles quais as características principais das canções de Bob Dylan e eles 

afirmam que as canções buscam denunciar questões políticas e sociais. Digo então, 

que iremos nos embasar em Bob Dylan e redigir uma canção que aborde questões 

políticas ou algum problema social presente em nossa sociedade. Aproveito ainda para 

lembrar-lhes que, na aula seguinte, cada dupla irá apresentar suas produções 

oralmente para os demais colegas. A apresentação será contabilizada como uma das 

avaliações do bimestre. Reforço que passarei nos grupos para tirar possíveis dúvidas. 

Os alunos organizam o material necessário para a produção da canção e se dirigem ao 

pátio. Tia Thais me chamou e perguntou se elas poderiam fazer uma paródia da canção 

Blowing in the wind, o que consenti. Isadora e Bia, por sua vez, me chamaram para 

pedir ajuda na estruturação da segunda estrofe. Dez minutos antes de acabar a aula, 

verifico que Isadora e Annie Kim estão jogando baralho. Chamo a atenção das alunas. 

Isadora revela já ter terminado a atividade proposta com Bia.  Reforço que Annie Kim 

deve se concentrar integralmente a produção solicitada e auxiliar a sua colega, afinal, 

trata-se de uma atividade colaborativa.  

(Fonte: Dados retirados do diário de pesquisa) 

 

Mais uma vez busco direcionar os alunos, de forma clara, sobre o que espero da 

produção textual literária deles. Apesar de a maioria deles estar engajada na realização da 

atividade, percebo que, ao final da aula, duas alunas se distraem. O fato de estarem fora do 
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espaço da sala de aula, mais especificamente no pátio da escola, geralmente associado ao 

momento de lazer deles, pode ter contribuído para que Isadora e Annie Kim se distraíssem. 

Monitorar os alunos durante todo o processo de produção textual se faz necessário, pois desse 

modo, é possível não apenas sanar dúvidas, como também verificar o engajamento deles na 

atividade proposta.  

 A partir da análise das produções literárias dos alunos pude constatar relações 

dialógicas desencadeadas com cantores-compositores estadunidenses e relações dialógicas com 

temas sociais. 

 

4.4.1 Relações dialógicas desencadeadas com cantores-compositores estadunidenses 

 

 Três duplas estabeleceram relações dialógicas com cantores-compositores 

estadunidenses. O excerto abaixo, retirado da gravação feita pela dupla durante o processo de 

produção da canção, evidencia o processo de elaboração textual literária de Isadora e Bia: 

 

Recorte 96 – 21/11/2019 

Isadora: Bom, acho que o primeiro verso pode falar da violência, né?! Que tal a gente 

por tipo “How many people still need to die so we can realize the violence exist? O 

que você acha? 

Bia: Legal. O título é?! 

Isadora: Não, o primeiro verso.  

Bia: Ah tá, pode ser.  

Isadora: A gente podia agora falar sobre a saúde, por exemplo, das filas que as pessoas 

morrem nos hospitais porque não conseguem atendimento. Como que a gente fala 

isso? 

Bia: Ah, mas vai ficar grande demais. 

Isadora: Acho que tamanho não é problema, você não viu o tamanho da música do 

Bob Dylan?! 

Bia: Verdade. 

Isadora: E nós vamos apresentar a música né?! Então, quem sabe a gente pode até 

dividir as partes, cada uma canta um pedaço. 

Bia: Boa! 

Isadora: Sobre o que a gente vai fazer?! Eu acho que a gente pode fazer críticas sociais, 

tipo falta de saúde, segurança, educação. 

Bia: Qual tema a gente coloca o título? 

Isadora: A gente pode colocar tipo...How many thoughts, mas agora não tem nada a 

ver. 

Bia: A gente pode basear o título lá na outra música.... deixar para colocar o título no 

final também, fica mais fácil. 

Isadora: Hum verdade, boa ideia, gostei. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feita pela dupla durante a produção da canção) 

 

 A dialogia com Bob Dylan é evidenciada, pois assim como o cantor-compositor, as 

autoras tecem uma crítica ao atual contexto social, repetem a expressão How many no início 

das estrofes e mantêm a mesma melodia. Elas demonstram criatividade e senso crítico ao 
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utilizar fatos do contexto sócio-histórico do qual fazem parte para tecer uma denúncia da 

realidade (VYGOTSKY, 1989; BAKHTIN, 1997). É por meio da discussão colaborativa que 

Isadora e Bia definem as temáticas a serem abordadas, a estrutura do texto e o modo como 

pretendem apresentá-lo oralmente. É durante a produção que elas também se colocam na 

função-autor-leitor de seu texto, revisando-o, reinterpretando-o e efetivando novas escolhas 

significativas (FERNANDES, 2007). Isto é, ao final da discussão, as alunas percebem que o 

título que haviam escolhido inicialmente não estaria mais apropriado ao seu texto e chegam à 

conclusão que o melhor seria escolhê-lo apenas quando finalizassem a produção. 

 O excerto 97 revela a produção da canção feita por Isadora e Bia: 

 

Recorte 97 – 21/11/2019 

How many people still need to die so we can realize the violence exists? 

How many people still have to be unemployed so we can realize that education needs 

to be improve? 

How long we still have to express our thoughts for people so they can understand 

what we want to say? 

How many people still need to die in hospital waiting lines so can the government 

improve the public health system? 

These problems are easy to solve, we just have to want! 

THE UNITY IS STRENGTH! 

How long we still have to express our thoughts for people so they can understand 

what we want to say? 

(Fonte: Produção escrita de uma canção das alunas Isadora e Bia) 

 

Figura 31 – Produção escrita de uma canção das alunas Isadora e Bia 

 
(Fonte: Produção escrita das alunas) 
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Violência, desemprego, educação e sistema de saúde público são alguns dos problemas 

apresentados por Isadora e Bia em sua canção. O uso do pronome pessoal da 1ª pessoa do plural, 

we, revela o engajamento discursivo das discentes, pois elas expressam e denunciam uma 

realidade vivenciada por elas. Desse modo, a escrita da canção possibilitou às alunas exprimir 

a sua entoação avaliativa, ou seja, fazer uma denúncia a partir de sua posição social, e a 

responsividade ativa, pois elas buscam não apenas tecer uma crítica social, mas se preocupam 

em apresentar soluções para os inúmeros problemas por elas listados. Tal solução, segundo elas, 

não é algo complicado de se resolver, requer vontade e união (SOBRAL, 2009a; FIGUEREDO, 

2011; BRASIL, 1998). 

Ao mencionarem The unity is strength, é perceptível a dialogia que as alunas 

estabelecem com a moral da fábula de Esopo. A referida fábula foi trabalhada anteriormente 

com o grupo. As alunas, no entanto, sem revelar a autoria explícita de Esopo, se apropriam da 

moral e a utilizam em outro momento de modo livre e significativo (BAKHTIN, 1997). 

 Calipyson e Batatinha, por sua vez, não gravaram o processo de escrita, mas entregaram 

a seguinte produção literária ao final da aula: 

 

Recorte 98 – 21/11/2019 

Referência de música – The principal 

 

I’ve tried to make you listen 

But you won’t it’s your way, right? 

 

2x) sneaky, greedy, money seeking 

How many people will have to suffer 

For you to realize something 

 

2x) sneaky, greedy, money seeking 

 

Claiming you’re the good guy 

And all you want is cash and hype 

Forget the dreams that’s no right 

 

3x) sneaky, greedy, money seeking 

(Fonte: Produção escrita de uma canção dos alunos Calipyson e Batatinha) 
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Figura 32 – Produção escrita de uma canção dos alunos Calipyson e Batatinha 

 
(Fonte: Atividade escrita dos alunos) 

 

 Mencionei anteriormente (Figura 13) um episódio de plágio da dupla Calipyson e 

Batatinha. Durante a produção do poema, os alunos acabaram entregando um trecho de uma 

canção da Melanie Martinez. Ao avaliar a produção da canção feita pelos alunos (Figura 32), 

percebo que mais uma vez eles utilizaram trechos de uma canção da cantora-compositora 

estadunidense. Agora, no entanto, os alunos readaptaram a canção para atingir aos seus 

objetivos, que era o de tecer uma crítica à ganância. O eu lírico critica as pessoas que só pensam 

em dinheiro e extravagâncias.  

A dialogia com a cantora-compositora Melanie Martinez é perceptível, pois os próprios 

autores trazem essa informação em destaque logo no início da sua produção. Eles 

transformaram o primeiro verso da canção de Melanie em refrão, alterando assim, a estrutura 

original dela. Na canção de Melanie Martinez tem-se fuck the dreams that’s no right, enquanto 

na produção dos discentes, eles alteraram para forget the dreams that’s no right. Tal alteração 

demonstra que eles escolheram um outro verbo que também iniciasse com a letra “f”, ou seja, 

buscaram promover certo alinhamento fonético em sua produção. Ela também me leva a crer 

que os autores avaliaram os seus leitores presumidos (professora e demais colegas), os efeitos 

de sentido do vocábulo fuck e a possíveis preferências do público leitor. Isso revela a percepção 

dos alunos quanto aos diferentes usos e contextos da língua que estão aprendendo (BAKHTIN, 

1997).  

Ao comparar a produção deles do poema com essa produção, constato certa tentativa de 

uma autoria própria, mas, ainda, a meu ver, essa autoria é muito tímida, pois apresenta vários 

trechos da canção The Principal, a qual eles afirmaram que utilizariam apenas como 
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embasamento para a sua própria produção textual. Isso dificulta avaliar os traços de escrita e o 

engajamento discursivo desses sujeitos. 

 Assim como Bia e Isadora, Tia Thais e Suy também se embasaram na canção Blowing 

in the wind, de Bob Dylan, para produzir sua canção. O excerto 99 ilustra as discussões 

colaborativas estabelecidas entre as alunas durante sua produção textual literária, veja: 

 

Recorte 99 – 21/11/2019 

Tia Thais: Coloquei assim, o Brasil é um país onde não tem...O que o Brasil não tem 

que os outros países têm? 

Gustavo (grupo ao lado): Dinheiro! 

Tia Thais: kkk 

Suy: Money, life. 

Tia Thais: Eu queria falar que não tem uma boa situação. 

Suy: Tipo good situation. 

Tia Thais: yeah. Tipo, Brasil não possui uma boa situação política e econômica. Em 

inglês fica Brazil is a country where it does not have good economic and political 

situation?! Mas será que a gente pode aproveitar o ritmo da música que a gente ouviu 

e criar só nossa letra? Será que a gente pode fazer tipo uma paródia? 

Suy: Acho que pode, tipo bum bum pá. Ah, dá para fazer sim. Ficaria algo do tipo 

(aluna cantando no ritmo da música Blowing in the wind): Brazil is a country where 

it does not have a good economic situation. 

Tia Thais: This country has so many riches. 

Suy: Flaming Amazon, Brazil is ending. 

Tia Thais: Tem os polluted rivers também. Teacher, teacher, como pronuncia 

Amazônia? 

Layssa: Amazon. 

Tia Thais: Thanks. Confere aqui para gente, tá ficando bom?! 

Layssa: Nossa meninas, adorei. Está ficando muito bom. 

(Fonte: Dados retirados da gravação feito pela dupla durante a produção da canção) 

 

 As discussões colaborativas entre as alunas foram fundamentais para a escolha da 

temática, extensão e avaliação do texto literário. A fala de Gustavo no recorte 99 revela que as 

colaborações se deram não apenas entre as alunas Tia Thais e Suy, mas também com um colega 

que estava sentado próximo a elas, e que ao ouvi-las conversando, decide exprimir sua opinião. 

Suy, ao dizer que no Brasil não há dinheiro e nem vida, exprime sua posição valorativa sobre o 

país em que vive. Tia Thais, no entanto, demonstra não comungar da opinião da colega. Isso 

revela que o diálogo nem sempre é harmônico e que desentendimentos são inerentes a esse 

processo. A minha interação com a dupla, por seu turno, se deu em forma de auxílio quanto à 

pronúncia de um vocábulo e também para prover-lhes um feedback sobre a sua produção 

(BRUFFEE, 1990; OLSEN, KAGAN, 1992; AMORIM, 2006, FIGUEIREDO, 2018, 2019).  

 Foi através dessa discussão colaborativa que as alunas decidiram abordar em sua 

produção literária a desigualdade social, a poluição e o desmatamento, problemas esses latentes 

no contexto social brasileiro do qual as alunas vivenciam (VYGOTSKY, 1989). O recorte 100 

evidencia a produção de Tia Thais e Suy.  
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Recorte 100 – 21/11/2019 

Brazil ending 

 

Brazil is a country where it does not have a good economic situation 

 

This country with so many riches, is ending, flaming Amazon and polluted rivers 

 

contaminated air and humans destroying the trees, we should be aware of this 

 

Politicians are bad 

And the president is a trash 

Brazil is ending 

 

Where will we stop? Where will this go? Brazil needs administration 

to have the evolution we need so much the economy must improve 

Should not have theft, bribery or devaluation the country we want we will survive 

 

With the riches back 

government administered  

and stable economic situation 

 

Yes, Brazil from the first world will arrive will 

no longer be in the third 

 

how good it would be if everything were perfect 

but perfection hasn’t come yet 

 

yes nothing has changet yet we’ll never stop  

dreaming but in the meantime 

 

(again our) 

 

politicians are bad 

and the president is a trash 

 

Brazil is ending 

(Fonte: Produção escrita de uma canção das alunas Tia Thais e Suy)  
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Figura 33 – Produção escrita de uma canção das alunas Tia Thais e Suy

 

 
 

(Fonte: Produção escrita das alunas) 

 

 Como mencionei anteriormente, foi na aula seguinte à produção dos textos que os alunos 

apresentaram as suas canções para mim e os demais colegas. No recorte 99, Tia Thais e Suy 

haviam cogitado a ideia de aproveitar a melodia da canção Blowing in the wind em sua 
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produção. No dia da apresentação oral, pude constatar a dialogia da produção das discentes com 

a canção de Bob Dylan, não só pela manutenção da melodia, como também pela repetição de 

expressões e pelo viés crítico da letra elaborada (BAKHTIN, 1997). 

 Além da denúncia dos problemas sociais, verifico que as autoras fazem uso do pronome 

pessoal da 1ª pessoa do plural, we, enfatizando assim o seu engajamento discursivo. O uso do 

substantivo trash para se referir ao presidente do Brasil mostra o desrespeito delas a ele e 

também suas posições axiológicas (BAKHTIN, 2011, 2017). Para elas, o presidente atual 

representa a volta da classe rica ao poder. A produção do texto literário canção possibilitou às 

alunas uma reflexão sobre o contexto atual. Elas analisaram diversos problemas sociais, 

elencaram aqueles considerados mais graves e fizeram uma crítica social. O uso de we should 

be aware of this, logo após apresentarem alguns dos problemas, mostra que para elas, esse texto 

literário se constitui como uma forma de denúncia social. 

 As autoras sugerem uma melhora na economia brasileira. Além da desigualdade social, 

poluição e desmatamento, elas também denunciam a atual administração e os casos de suborno 

e roubo que, por sua vez, não deveriam existir. Apesar dessas duras críticas sobre a sociedade 

em que vivem, constato em Brazil from (sic) the first world will arrive will a confiança e 

esperança das autoras ao dizerem crer que o Brasil um dia pode melhorar e se juntar às grandes 

potências. Essas autoras, alunas do 8º ano do ensino fundamental de uma escola pública de 

Goiás, revelam por meio de sua produção textual literária seu engajamento discursivo e crítico, 

pois, apesar de ainda não terem presenciado nenhum tipo de mudança, elas asseguram que isso 

não as impedirá de sonhar por um país melhor. 

 Pude constatar erros de grafia em changet, e o uso incorreto da preposição from em 

Brazil from the first world will arrive. Enquanto o primeiro erro não impacta na compreensão 

textual, o segundo pode dificultar a compreensão do leitor. Por isso, após a avaliação da 

produção textual, apontei para as alunas esses casos e discuti com elas outras maneiras para 

reformular a referida frase. Esse momento de correção dialogada permitiu que as alunas 

refletissem sobre os erros cometidos e tivessem acesso a uma explanação direcionada sobre o 

uso das preposições from e at (FIGUEIREDO, 2001). 

 Nas produções que discuti aqui, apresentei a dialogia que os discentes estabeleceram 

com o cantor-compositor Bob Dylan e com a cantora-compositora Melanie Martinez, todos eles 

estadunidenses. O acesso prévio que os alunos tiveram com a canção Blowing in the wind 

contribuiu para favorecer o diálogo da dupla com o cantor. Quanto à Melanie Martinez, esse 

diálogo pode ser justificado pelo fato de Batatinha e Calipyson terem o costume de ouvi-la e 

apreciar suas canções fora do espaço da sala de aula. As produções aqui apresentadas 
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comprovam que duas duplas conseguiram tecer uma crítica à realidade vivenciada por eles e se 

posicionaram discursivamente expressando suas posições valorativas por meio de suas canções. 

A produção de Batatinha e Calipyson, no entanto, demonstra a dificuldade dos alunos para 

atender ao que fora solicitado, e, um baixo nível de autoria própria. Apesar de uma autoria 

incipiente, reconheço a tentativa dos alunos em readaptar e reformular a canção. 

 Passo agora às demais produções literárias dos discentes em que pude constatar relações 

dialógicas com temas sociais, tais como problemas ambientais, racismo, homofobia, xenofobia 

e padrões de beleza impostos pela sociedade. 

 

4.4.2 Relações dialógicas com temas sociais 

 

 Rodrigo, Gustavo e Dido não se recordaram de gravar o processo de escrita, mas 

entregaram a seguinte produção literária ao final da aula. Os autores denunciam os impactos 

dos problemas ambientais, mais especificamente da poluição, na vida dos seres humanos, veja: 

 

Recorte 101 – 21/11/2019 

Smog 

 

When I die, I will be free 

to see the sky what’s it like. 

When I look up, 

I can’t see the blue 

of the beautiful heaven 

 

Because we need to stop 

with our bad backlog 

to finally end to 

this smog 

 

I can’t hear the birds, 

I can’t hear the kids on the street 

I can only hear the sounds 

of the car in the district 

 

I can’t swim in a river 

I can’t drink a lake’s water 

‘Cause if I try 

Will be GAME OVER 

 

Because we need to stop,  

with our bad backlog 

to finally end to 

this smog 

 

We can’t breathe, 

breathe the pure air. 

To all life forms 

it just is unfair. 

(Fonte: Produção escrita de uma canção dos alunos Rodrigo, Gustavo e Dido) 
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Figura 34 – Produção escrita de uma canção dos alunos Rodrigo, Gustavo e Dido 

 
(Fonte: Produção escrita dos alunos) 

 

 Na produção literária da canção percebo a preocupação dos alunos com problemas 

sociais, mais especificamente, a poluição. O uso de pronomes na primeira pessoa do plural em 

we need to stop with our bad backlog, revela o engajamento discursivo dos discentes e a 

consciência de sua agentividade. Em termos bakhtinianos, os autores demonstram que eles se 

desenvolvem no existir, no agir, o que lhe confere, simultaneamente, um tom emotivo-volitivo 

(axiológico/valorativo) e um não-álibi (participação única do sujeito neste mundo). Pude 

também constatar que os alunos refletiram sobre os efeitos da poluição na vida dos indivíduos. 

Eles demonstram que a poluição impossibilita o ser humano de desfrutar dos elementos da 

natureza, como ouvir o cantar dos pássaros, nadar em um rio, beber a água de um lago e até de 

respirar ar puro (BAKHTIN, 1997, 2017). Todos esses fatos impactam negativamente na vida 

desses sujeitos. 

No último verso da quarta estrofe, os autores revelam sua criatividade ao utilizarem a 

expressão game over para se referir a um possível morte deles. Essa expressão que é comumente 

utilizada em jogos, ganha no texto literário um novo sentido, pois os autores vislumbram uma 

situação hipotética real. No texto eles afirmam que, caso nadassem em um rio ou bebessem 

água de um lago que se encontram poluídos, iriam morrer. Como o processo de escrita é um 

trabalho discursivo e linguístico desempenhado por um enunciador num processo que envolve 
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escolhas de palavras e negociações de sentido (FERNANDES, 2007), assumo que esses autores 

optaram pela utilização de um vocábulo que faz parte do seu dia a dia, mas o ressignificou, ao 

utilizá-lo em um contexto diverso e ao atribuir-lhe um novo sentido, uma vez que não se trata 

apenas de uma morte virtual, mas de uma morte física. Isso revela, a meu ver, a agência discente 

desse grupo ao moldar a língua que estão aprendendo de acordo com as suas necessidades 

comunicativas (MILLER, 2012) e vai além, pois nota-se o desejo deles de provocar o leitor da 

canção, de produzir efeitos de sentido por meio das rimas, isto é, eles escrevem pensando no 

interlocutor, no outro, em como lhe chamar a atenção, em como produzir mudanças por meio 

desse texto literário. 

 Ao aguçarem o par experiência/sentido, tal como proposto por Larrosa (2002), os 

autores puderam avaliar os efeitos da poluição na vida dos indivíduos, repensar seu papel 

enquanto sujeitos agentivos, responsivos e responsáveis pelos seus atos e também aflorar sua 

criatividade ao utilizar a língua para atender aos seus propósitos comunicativos. Percebo 

também a criatividade dos autores ao imaginarem uma situação hipotética, o fato de chegarem 

ao paraíso após a morte e perceberem que ele não é mais azul, devido aos efeitos da poluição. 

Eles terminam o seu texto apontando que tudo isso é injusto, o que revela, mais uma vez, as 

posições axiológicas desses sujeitos (BAKHTIN, 2011, 2017). 

 No recorte 102 é evidenciado o processo de escrita da canção das alunas Hale e Annie 

Kim, veja: 

 
Recorte 102 – 21/11/2019 

Hale: Então, a gente tem que falar sobre uma coisa que acontece na sociedade. E eu 

acho que o que mais acontece na sociedade é mais a consciência, o racismo. 

Annie Kim: A gente pode falar do racismo, porque ontem foi o Dia da Consciência, 

né?! 

Hale: Legal, podemos falar da cor, de onde a pessoa veio, porque tudo isso influencia. 

Falar na música assim: SOMOS TODOS IGUAIS. Que temos dificuldades. Podemos 

falar também da questão do cabelo. Não sei se é na África do Sul que a professora de 

História um dia comentou, que se você colocar uma caneta no cabelo e quando tirar a 

caneta ficar cacheado, você é considerado negro. 

Annie Kim: Não lembro disso não, mas ficou bom. Acho importante falar sobre isso 

porque as pessoas sofrem muito por causa disso, do racismo, nem todo mundo 

respeita, todo mundo tenta seguir o padrão de beleza, que é ser branco, de cabelo claro, 

olho azul, e todo mundo é diferente, cada um tem sem estilo, seu cabelo diferente, 

jeito de ser e a gente não tinha que moldar nesse padrão que a sociedade criou. 

Hale: Olha, fiz aqui de um jeito que acho que ficou bom: não importa sua cor, não 

importa sua sexualidade, não importa sua nacionalidade, somos todos iguais, estamos 

aqui nas batalhas, sorrindo ou chorando, todos temos dificuldades, cabelo liso, 

cacheado, são todos tão lindos, não importa o estilo, somos todos iguais. 

Annie Kim: É, ficou muito bom, porque assim, as vezes até a gente acaba sendo 

influenciado pelas coisas que a sociedade impõe na gente, né?! 

Hale: Total. Acho que ficou bom sim, é isso. 

Alunas me chamam e pedem ajuda na pronúncia de algumas palavras. Gravo um áudio 

com elas. Assim, elas terão a oportunidade de treinarem em casa para a apresentação 

oral que acontecerá na próxima aula. 
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(Fonte: Dados retirados da gravação feita pela dupla durante a produção da canção) 

 

 As alunas optam por abordar em sua produção literária o racismo. O Dia da Consciência 

Negra, celebrado no Brasil no dia 20 de novembro, e as discussões que as alunas tiveram na 

disciplina de História sobre racismo foi determinante para a escolha do tema. Conforme 

combinado previamente com a turma, as duplas deveriam apresentar sua produção literária na 

próxima aula. Annie Kim e Hale me revelaram sua insegurança quanto à pronúncia de alguns 

vocábulos, por isso, decidi gravar um áudio para ajudá-las. Essa ajuda concedida às alunas se 

revela como um scaffolding, pois com a gravação em mãos, as alunas teriam a oportunidade de 

escutar quantas vezes fossem necessárias a canção e assim se preparar para a apresentação oral 

(FIGUEIREDO, 2019). 

 Veja a produção realizada por Annie Kim e Hale: 

 

Recorte 103 – 21/11/2019 

We’re all the same 

 

No matter your color 

No matter your sexuality 

No matter your nationality 

We’re all the same 

 

We are in battles 

Smiling and crying 

We all have difficulties 

We’re all the same 

 

Straight, curly hair 

They are so beautiful 

No matter the style 

We’re all the same 

 

We’re all the same 

          all the same! 

(Fonte: Produção escrita de uma canção das alunas Annie Kim e Hale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 
 
 

Figura 35 – Produção escrita de uma canção das alunas Annie Kim e Hale 

 
(Fonte: Produção escrita das alunas) 

 

Apesar de terem revelado no recorte 102 que iriam abordar em sua produção literária o 

racismo, percebo na Figura 35 que as autoras ampliaram o escopo inicial e incluíram também 

a temática da homofobia e da xenofobia. Desse modo, constato a influência do contexto sócio-

histórico do qual fazem parte em sua produção literária, isto é, as discussões estabelecidas em 

uma aula de História e as discussões estabelecidas na aula de LI durante a pré-leitura do poema 

de Rupi Kaur foram fundamentais para o desencadeamento dessas relações dialógicas 

(VYGOTSKY, 1989; BAKHTIN, 1997). 

Ao dizerem na segunda estrofe que we are in battles/ smiling and crying, noto certo 

nível de altruísmo por parte das autoras, que reconhecem a necessidade de não hierarquizar 

sujeitos e povos. Para elas, ao enfrentarem suas próprias batalhas, todos deveriam ser tratados 

com igualdade. As autoras enfatizam em sua produção que diferenças fenotípicas não podem 

servir como parâmetro para a diferenciação dos povos. O uso dos adjetivos straight, curly hair/ 

they are so beautiful, comprovam esse posicionamento. Percebo, assim, uma dialogia revelada 

nas discordâncias entre as participantes e as forças discursivas centrípetas que ainda hoje visam 

impor certos padrões, como o da “ditadura do cabelo liso”, que, por sua vez, está fortemente 

associada a questões de gênero e raciais (BAKHTIN, 1997; AMORIM, 2006; FARACO, 2009). 

Ao enfatizarem que o cabelo cacheado também é bonito, as autoras estão, por meio do seu 

discurso, revelando suas posições valorativas, suas compreensões sobre o mundo que as cerca 

e ainda buscando deslegitimar aquelas forças discursivas centrípetas que buscam uniformizar 

os povos (BAKHTIN, 1997, 2017; FIGUEREDO, 2011). 
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Shinra Tensei e Sininho também abordaram em sua produção literária a temática do 

racismo. Eles não gravaram o processo de produção, mas entregaram a seguinte canção ao final 

da aula: 

 

Recorte 104 – 21/11/2019 

I want to know why stray 

bullets are only found in black bodies 

 

I want to know why if you’re black and you got a fancy car you’re looking bad 

 

I want to know why society has this look on the black man 

 

I want to know 

 

Because the nigger always has to be seen as slaves 

 

Because the black always has to be devalued 

 

I want to know 

 

And then you’re gonna tell me? 

(Fonte: Produção escrita de uma canção dos alunos Shinra Tensei e Sininho) 

 

Figura 36 – Produção escrita de uma canção dos alunos Shinra Tensei e Sininho 

 
(Fonte: Atividade escrita dos alunos) 

 

Os alunos revelam um dos problemas enfrentados pelos negros na atualidade: a luta 

contra a violência armada e a busca por igualdade. Como Hale a Annie Kim apontaram no 

recorte 76, o tema racismo foi abordado em uma aula de História, tendo em vista a celebração 
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do Dia da Consciência Negra no Brasil. Assim, as discussões ocorridas na sala de aula de 

História podem ter influenciado na escolha da temática a ser abordada pela dupla.   

Os autores revelam em sua produção literária o preconceito social enfrentado pelos 

negros, que ainda hoje, no século XXI, são vistos com maus olhos por grande parte da 

população quando conseguem ascender socialmente. Eles revelam, portanto, por meio de sua 

prática dialógica e discursiva, a compreensão do mundo em que vivem (FIGUEREDO, 2011). 

Os autores fizeram uma tradução literal do vocábulo negro em Because the nigger always has 

to be seen as slaves. Tal uso afeta o sentido do texto, pois apesar de no contexto brasileiro, 

realidade vivenciada pelos participantes deste estudo, o uso de negro ser socialmente e 

culturalmente aceito e respeitoso em alguns contextos de uso, em inglês, ele traz em si uma 

carga de valores pejorativos e pode ser considerado como ofensivo caso utilizado, 

principalmente, por brancos para se referir aos negros. Tal fato revela que língua e cultura são 

grandezas indissociáveis, assim, além de conhecer os vocábulos e construções gramaticais de 

determinada língua, é importante também estar ciente sobre a cultura expressa nela para 

dominar os efeitos de sentido e conseguir se expressar adequadamente (AGAR, 2006; SILVA, 

2014). O uso de because ao invés de why nas frases Because the nigger always has to be seen 

as slaves e Because the black Always has to be devalied (sic), também interferiu no processo 

de compreensão do texto, pois dá a ideia de que os autores estão corroborando com o discurso 

racista que busca inferiorizar os corpos negros, sendo que, na verdade, o intuito dos autores era 

o oposto. Afirmo isso tendo como base o questionamento final apresentado pelos autores no 

final da canção. Para mim, tal questionamento reforça o posicionamento axiológico e o senso 

crítico desses sujeitos ao denunciarem um problema social recorrente na sociedade em que 

vivem (BAKHTIN, 2017).  

Cherry e Pandora, por sua vez, também se esqueceram de gravar o processo de produção 

literária, mas entregaram uma produção ao final da aula em que discutem os efeitos dos padrões 

de beleza impostos pela sociedade, veja: 

 
Recorte 105 – 21/11/2019 

Panic room 

 

I see in magazines 

irreal things 

perfect smiles and ideal bodies 

 

Looking now in the mirror 

I don’t like what I see 

because I do not see the perfect body 

 

I’m coming to my limit 
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your pressure took off my peace 

and let me to the panic room 

 

Stop, stop it 

I’m entering my panic room 

I am disappointed  

I will never get to this standardized beauty 

 

People don’t care 

if you go away 

just keep smiling and waving 

I know this is not important 

But became and addiction in my life 

 

I’m not myself 

I’m being molded 

I’m getting sick 

I have only 5 minutes before mounting 

 

Stop, stop it 

I’m entering my panic room 

I’m disappointed  

I will never get to this standardized beauty 

 

I’m exhausted to try to please  

this society 

just think I’m beautiful 

 

Stop, stop it 

(Fonte: Produção escrita de uma canção das alunas Cherry e Pandora) 

 
Figura 37 – Produção escrita de uma canção das alunas Cherry e Pandora 

 
(Fonte: Produção escrita das alunas) 
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 As autoras evidenciam em sua produção algumas das forças centrípetas que buscam 

reforçar esses padrões de beleza, como as revistas que insistem em expor fotos de modelos com 

corpos perfeitos.  As alunas ressaltam ainda, por meio de sua produção literária, como esses 

discursos centrípetos influenciam negativamente na formação identitária desses sujeitos, 

mulheres, do século XXI (your pressure took off my peace; Looking now in the mirror I don’t 

like what I see). Todo esse sentimento negativo é capaz de lhe roubar a paz e de interferir na 

sua autoestima, pois segundo as autoras, elas reconhecem que seus corpos se diferenciam desse 

corpo perfeito.  

O senso crítico das autoras é apresentado quando elas reconhecem a força desses 

discursos centrípetos e buscam refutá-los, isso porque, como nos revela as autoras em sua 

produção literária (Figura 37), viver sob a influência desses discursos é devastador. O uso de 

pronomes pessoais na primeira pessoa do singular expressa o engajamento discursivo dessas 

participantes e o modo como elas se sentem por não conseguirem atingir esse ideal de beleza 

(I’m disappointed; I’m being molded; I’m getting sick; I’m exhausted to try to please this 

society). Ao dizerem I’m coming to my limit, as autoras expressam seu grito de socorro e suas 

posições axiológicas. Noto, no refrão, uma tentativa por parte das autoras de desconstruir essas 

forças centrípetas (Stop it, I’m entering my panic room), uma agentividade e senso crítico ao 

revelarem I will never get this standandirzed beauty (FARACO, 2009; SOBRALa, 2009). 

 Discuti nesta seção como a produção literária de canções possibilitou o 

desencadeamento de relações dialógicas com cantores-compositores estadunidenses e com 

temáticas de cunho social. O engajamento discursivo dos alunos perante aos diversos temas, o 

uso de pronomes pessoais na primeira pessoa do singular, do plural em algumas das produções, 

e a tentativa de denunciar esses problemas sociais e consequentemente mudar o mundo em que 

vivem são evidências do senso crítico e agentividade dos sujeitos participantes deste estudo.  

Pude ainda perceber que a liberdade concedida aos alunos durante a produção literária 

dos mais diversos gêneros, tais como poema, fábula, livro infantojuvenil e canção, possibilitou 

aos alunos testar hipóteses de funcionamento da língua, expressar sua subjetividade ao 

revelarem seus sentimentos, suas experiências de vida, suas visões de mundo e suas posições 

axiológicas sobre os mais diversos temas. Logo, a produção de textos literários de forma 

colaborativa possibilita ao aprendiz um aperfeiçoamento linguístico-discursivo e se configura 

como um expressivo canal para revelarem suas subjetividades. Ao aguçar o par 

experiência/sentido, tal como proposto por Larrosa (2002), os participantes deste estudo 

puderam refletir sobre o mundo em que vivem, seu papel enquanto sujeito agentivo e portanto 

responsivo e responsável pelos seus atos, aguçando assim o seu senso crítico. 
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Passo agora a discutir a avaliação feita pelos participantes quanto à sua participação 

neste estudo.  

 

4.5 AVALIAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A SUA PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO  

 

Com o intuito de averiguar a percepção dos alunos sobre os pontos positivos e negativos 

de se utilizar textos literários para a promoção de um ensino de línguas como resposta 

responsável, é que solicitei que eles respondessem, individualmente, um questionário ao final 

da pesquisa (Apêndice G).  

O gráfico abaixo ilustra a preferência dos alunos quanto aos textos literários que foram 

trabalhados em sala de aula: 

 

Gráfico 4 – Qual foi o texto literário mais apreciado pelos participantes? 

 

Fonte: Dados retirados do questionário final 

 

A preferência da maioria dos participantes foi pela canção. As justificativas 

apresentadas pelos discentes apontam para a sonoridade, para a crítica feita pelo autor e por 

terem gostado de produzir uma canção em inglês. Os que indicaram o livro infantojuvenil 

justificaram sua preferência por terem gostado da temática abordada na obra, das atividades que 

foram desencadeadas a partir dele e também porque traz um ensinamento que poderá ser 

aplicado a sua vida. Apenas uma aluna, Hale, mencionou o poema como sendo seu texto 

favorito e, segundo ela, isso se deve porque ele fala sobre um assunto muito importante, que 

deveríamos ter mais amor pelas pessoas. Assim, a temática abordada despertou-lhe atenção. 

Discuti inicialmente que os textos literários podem provocar sentimentos diversos nos leitores 

(REALE; ANTISERI, 1990), que podem variar desde a indiferença, o que ajuda a compreender 

Canção

73%

Livro 

infantojuvenil

20%

Poema

7%

QUAL TEXTO LITERÁRIO VOCÊS MAIS 

GOSTARAM?
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o fato de nenhum aluno ter mencionado a fábula como sendo seu texto preferido, até um nível 

de apreciação, revelada na preferência da maioria dos participantes pela canção e pelo livro 

infantojuvenil.  

Quando questionados sobre qual texto eles menos gostaram de trabalhar, Isadora e Bia 

afirmaram ter gostado de trabalhar com todos, logo, não selecionaram nenhum texto específico. 

A resposta dos demais participantes foi bem diversificada, veja: 

 

Gráfico 5 – Qual foi o texto literário menos apreciado pelos participantes? 

 

Fonte: Dados retirados do questionário final 

  

A justificativa apresentada pelos alunos por não terem gostado de um gênero específico 

me ajuda a compreender a preferência desse público. Segundo eles, a não apreciação do livro 

infantojuvenil se deu, pois:  

 
Recorte 106 – 28/11/2019 

Suy: Foi bastante trabalhoso. 

(Fonte: questionário final)  

 

Recorte 107 – 28/11/2019 

Tia Thais: Os temas para mim não são tão interessantes, mas eu gostei de criar o livro. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 108 – 28/11/2019 

Cherry: Na verdade eu gostei do livro, mas comparado com os outros textos foi o que 

menos me interessei. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 109 – 28/11/2019 

Pandora: Os temas não me interessaram muito. 

(Fonte: questionário final) 

Poema
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Fábula
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Livro infantojuvenil
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Canção
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Nenhum
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Recorte 110 – 28/11/2019 

Rodrigo: Achei entediante. 

(Fonte: questionário final) 

 

 Percebo na justificativa apresentada pelos alunos motivos bem pessoais. Enquanto Suy 

justifica não ter gostado do livro infantojuvenil por ter sido um tipo de produção literária que 

demandou muito esforço por parte dela; Tia Thais, por sua vez, revela ter apreciado o processo 

de produção, apesar de não ter se interessado pela temática abordada nele. Os recortes 108, 109 

e 110 também evidenciam que a temática abordada na obra, no caso o respeito, não foi um tema 

interessante para esses discentes.   

O poema, por seu turno, foi o segundo texto literário menos apreciado pelos 

participantes. Veja a justificativa apresentada pelos participantes: 

 

Recorte 111 – 28/11/2019 
Calipyson: Não gostei, pois não consegui extrair a mensagem do texto. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 112 – 28/11/2019 

Batatinha: Gostei, apesar de não ter achado a história empolgante.  

(Fonte: questionário final) 

 

A dificuldade para compreender um texto literário é determinante para a sua apreciação 

ou não. Com o intuito de auxiliar os alunos no processo de compreensão textual é que preparei 

atividades de pré-leitura, leitura e pós-leitura, para serem desenvolvidas com a turma de forma 

colaborativa. A resposta de Calipyson me revela, no entanto, que essas atividades não foram 

suficientes para que todos os alunos conseguissem atingir o nível de apreciação estética. Logo, 

percebo que, para uma futura atividade, talvez seja interessante incluir mais atividades de 

compreensão sobre o texto ou ainda possibilitar aos alunos um maior tempo para 

compartilharem suas impressões sobre o poema. O uso do adjetivo empolgante por parte da 

aluna Batatinha revela a sua preferência e ao mesmo tempo a sua expectativa sobre o que 

esperava da leitura de textos literários. 

 Tanto a canção quanto a fábula tiveram o mesmo índice de desaprovação por parte dos 

alunos, apenas 13%. Tal porcentagem, a meu ver, é bem baixa. Veja a justificativa apresentada 

pelos participantes: 

 

Recorte 113 – 28/11/2019 

Annie Kim: Não gostei da canção, pois não consegui compreender e também não 

gostei do ritmo. 

(Fonte: questionário final) 
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Recorte 114 – 28/11/2019 

Dido: Eu não gostei da fábula porque não gostei muito da história. 

(Fonte: questionário final) 

 

  Eu já havia previsto inicialmente que os alunos talvez pudessem ter dificuldade para 

compreender a canção, pois é um texto longo, com inúmeras metáforas. Foi pensando nisso que 

dediquei um tempo maior para a etapa de pós-leitura do texto. Selecionei trechos da canção 

para discutirmos após a leitura/escuta da canção e incluí uma versão em língua portuguesa para 

auxiliar os alunos no processo de compreensão textual. Ao analisar os dados do questionário 

final, percebo que essas estratégias foram bem satisfatórias, pois apenas uma das participantes 

afirmou ter tido dificuldade de compreensão do texto.  

 Além de questionar os alunos sobre a apreciação dos gêneros que foram trabalhados, 

também perguntei o que acharam da experiência de ler e discutir textos literários em inglês. 

 

4.5.1 Percepção dos alunos quanto ao processo de leitura e discussão de textos literários 

em LI 

 

 Fiquei surpreendida ao analisar os dados do questionário final e perceber que todos os 

alunos utilizaram adjetivos positivos (interessante, legal, bom, diferente, gostei muito) para se 

referir a experiência de ler e discutir textos literários em LI. Dentre as justificativas apresentadas 

por eles encontra-se:  

 

a) a oportunidade singular de apreciarem um texto literário em LI;  

 

Recorte 115 – 28/11/2019 

Rodrigo: Eu achei uma experiência interessante, pois leio normalmente apenas 

literatura em português. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 116 – 28/11/2019 

Cherry: Eu achei bem legal porque eu geralmente não leio produções em inglês, 

apenas músicas. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 117 – 28/11/2019 

Shinra Tensei: Achei bastante interessante, pois pude ler um livro em inglês. 

(Fonte: questionário final) 

 

b) o fato de terem gostado e solicitado que atividades como essa acontecessem mais vezes; 

Recorte 118 – 28/11/2019 

Dido: Gostei, acho que podíamos discutir mais vezes livros. 
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(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 119 – 28/11/2019 

Gustavo e Sininho: Eu achei bom, podia fazer mais vezes isso. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 120 – 28/11/2019 

Batatinha: Eu gostei da experiência, pois foi legal e diferente. 

(Fonte: questionário final) 

 

 c) o fato de tais textos possibilitarem a aquisição de novos vocábulos e a melhora na 

desenvolvimento das habilidades oral e escrita; 

 

Recorte 121 – 28/11/2019 

Bia e Calipyson: Legal, assim podemos aprender mais e mais a língua estrangeira. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 122 – 28/11/2019 

Tia Thais: Gostei muito, pois aprendi novas palavras e assuntos. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 123 – 28/11/2019 

Isadora: Legal, pois pude expandir meu vocabulário e treinar a leitura. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 124 – 28/11/2019 

Pandora e Suy: Muito bom, pois aumentou meu desenvolvimento na fala e na escrita. 

(Fonte: questionário final) 

 

d) a possibilidade de conhecer e dialogar com novas culturas; 

 

Recorte 125 – 28/11/2019 

Annie Kim: Achei muito bom para termos mais conhecimento e não ficar preso só 

com o que a gente vê no Brasil. É bom conhecer culturas novas e aprender sempre. 

(Fonte: questionário final) 

 

e) autoconhecimento e sensibilidade crítica:  

 

Recorte 126 – 28/11/2019 

Hale: Eu achei super interessante e legal, pois os textos literários que lemos fez com 

que eu pensasse melhor na minha forma de agir. 

(Fonte: questionário final) 

 

 As justificativas apresentadas pelos discentes apontam que a leitura e discussão de 

textos literários na sala de aula em LI podem trazer inúmeros benefícios. Os adjetivos positivos 

utilizados por eles asseveram o posicionamento de Short e Candlin (1986), quando dizem que 

pode ser até comum entre os professores estabelecerem uma distinção entre língua e literatura, 

no entanto, tal relação não ocorre entre os discentes, pois para eles a literatura é uma 



221 
 
 

representação da linguagem em uso. Os participantes pontuaram nos recortes 115, 116 e 117 

que não têm o hábito de ler textos literários em LI. Como já mencionei anteriormente, todos os 

professores do departamento de LI têm o hábito de utilizar textos literários e não literários desde 

as séries iniciais. No entanto, afirmo que geralmente não é dada tanta ênfase à leitura e discussão 

de textos literários por um longo período de tempo como foi dada nesta etapa de geração dos 

dados, em que trabalhei majoritariamente com os alunos a leitura, interpretação e discussão de 

textos literários. 

 Também questionei aos alunos o que eles acharam da experiência de produzir seus 

próprios textos literários em LI. 

 

4.5.2 Percepção dos alunos quanto ao processo de produção de textos literários em LI 

 

 A maioria dos participantes revelou ter apreciado a oportunidade de criar seus próprios 

textos literários em LI. Dos quinze discentes, apenas Rodrigo afirmou explicitamente não ter 

gostado da experiência de criação de textos literários, veja: 

  

Recorte 127 – 28/11/2019 

 Rodrigo:  Não gostei, é interessante, porém chato, principalmente a música.  

(Questionário final) 

 

 A resposta do Rodrigo revela um impasse, pois ao mesmo tempo que ele considerou a 

atividade interessante de ser realizada, ele também apresenta certo descontentamento em ter 

que realizá-la, por ser algo chato. Dido, por sua vez, não revelou explicitamente não ter gostado 

da atividade, mas pude perceber que para o aluno a experiência de produção textual literária 

não foi tão produtiva, pois ele disse: 

 

Recorte 128 – 28/11/2019 

Dido: Gostei um pouco.  

(Questionário final) 

 

A utilização de um modalizador em seu discurso (um pouco) para expressar sua 

experiência não tão positiva revela, a meu ver, as valorações axiológicas desse sujeito aprendiz 

que se vê na posição de não ser rude e não desapontar a professora pesquisadora.  

 Os demais discentes, treze participantes, utilizaram adjetivos positivos (divertido, bom, 

interessante, gostei) para descrever a experiência. Segundo eles, a oportunidade de produzir 

textos literários em LI de forma colaborativa foi bem sucedida já que: 
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a) possibilitou a expressão de sua criatividade e o aprendizado de novos vocábulos; 

 

Recorte 129 – 28/11/2019 

Calipyson: Muito boa, pois estávamos livres para escrever sobre o que nos interessa, 

mas em outra língua. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 130 – 28/11/2019 

Hale: Eu adorei porque consegui expressar minha criatividade e usar minha 

imaginação. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 131 – 28/11/2019 

Isadora: Muito boa, pois tive que usar a criatividade, além de ter aprendido novas 

palavras. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 132 – 28/11/2019 

Annie Kim: Achei divertido porque tivemos que usar a imaginação para criarmos 

esses textos e conseguimos aprender palavras que não sabíamos com mais facilidade. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 133 – 28/11/2019 

Batatinha: Achei bem legal, porque nós usamos a criatividade para fazer algo 

diferente. 

(Fonte: questionário final) 

 

b) favoreceu o aprendizado e discussão de novos temas; 

 

Recorte 134 – 28/11/2019 

Shinra Tensei: Bem divertido, é uma boa maneira de aprender novas coisas. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 135 – 28/11/2019 

Bia: Foi bom, pois discutimos assuntos importantes e aprendemos juntos. 

(Fonte: questionário final) 

 

c) possibilitou o desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção oral e escrita; 

 

Recorte 136 – 28/11/2019 

Suy e Pandora: Achei interessante para praticarmos a escrita, fala e pronúncia. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 137 – 28/11/2019 

Gustavo: Achei muito bom, porque treinei a leitura e a escrita ao mesmo tempo. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 138 – 28/11/2019 

Cherry: Gostei muito porque aprendi palavras novas e treinei minha escrita. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 139 – 28/11/2019 

Tia Thais: Gostei porque pratiquei meu inglês e aprendi muito. 
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(Fonte: questionário final) 

 

d) foi divertida e deveria ocorrer mais vezes. 

 
Recorte 140 – 28/11/2019 

Sininho: Gostei muito, queria fazer isso mais vezes. 

(Fonte: questionário final) 

 

 Os dados atestam que a maioria dos participantes (87%) apreciou a experiência de ter 

criado seus próprios textos literários em LI. Mencionei na introdução deste trabalho que minha 

prática docente já havia me apontado que as produções realizadas pelos alunos com base em 

textos literários tendem a ser mais originais se comparadas às produções não motivadas por 

textos literários. Toda essa originalidade torna-se perceptível nas produções escritas do 

aprendiz ao se relacionar dialogicamente com os textos literários, revelando, assim, traços de 

sua criatividade, de sua motivação, bem como a expressão de suas subjetividades e de seu 

envolvimento nas atividades propostas. As produções dos alunos apresentadas e discutidas 

neste capítulo comprovam essa minha percepção inicial. Já as falas dos participantes 

demonstram que a prática de escrita colaborativa de textos literários em LI possibilita a 

expressão da sua criatividade, da sua imaginação e torna o aprendizado muito mais divertido. 

Desse modo, sustento a tese de que tais práticas devem fazem parte do cotidiano da sala de aula 

tendo em vista os inúmeros benefícios que elas acarretam ao processo de ensino-aprendizagem. 

 Como todas as discussões e produção dos textos literários se deu de forma colaborativa, 

achei pertinente questionar os alunos sobre o que eles acharam da experiência de trabalhar em 

pares. Passo agora aos comentários feitos pelos discentes. 

 

4.5.3 Percepção dos alunos sobre a experiência de terem trabalhado em pares 

 

 A proposta deste estudo em promover práticas colaborativas está ancorada nos estudos 

de Swain (1995), Bruffee (1999) e Figueiredo (2001, 2018), o qual atestam que elas devem ser 

promovidas em sala de aula, pois beneficiam a todos os aprendizes, isto é, juntos eles descobrem 

novas formas de aprender e atingem objetivos comuns de aprendizagem. Ao serem 

questionados sobre o que acharam da experiência de trabalhar em pares, a maioria dos 

participantes ressaltou ter sido uma experiência produtiva. Doze alunos utilizaram adjetivos 

positivos (bom, amei, legal, gostei, ótima, divertida, produtiva) para se referir a experiência de 

ter trabalhado em grupo. As respostas de alguns discentes comprovam que as práticas 

colaborativas: 
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a) facilitam a aprendizagem, pois os alunos se ajudam durante o processo, esclarecem dúvidas, 

compartilham conhecimentos e informações sobre a língua que estão aprendendo; 

 

Recorte 141 – 28/11/2019 

Gustavo: Em pares é melhor porque fica mais fácil do que fazer sozinho. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 142 – 28/11/2019 

Tia Thais: Amei, pois discutimos juntos e com o que sabemos de inglês aprendemos 

mais. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 143 – 28/11/2019 

Annie Kim: Ótima! É muito bom discutir um com o outro porque o que um não sabe 

o outro sabe e todos aprendem. Sinto bem mais facilidade de aprender em par do que 

sozinha. 

(Fonte: questionário final) 

 

b) propiciam a interação entre os discentes, por isso, devem ser promovidas em todas as 

disciplinas; 

Recorte 144 – 28/11/2019 

Batatinha: Achei legal interagir e criar junto, todos os professores poderiam enxergar 

assim. 

(Fonte: questionário final) 

 

c) estimulam a autonomia, a tomada de decisões e a divisão de tarefas; 

 

Recorte 145 – 28/11/2019 

Cherry: Foi legal, pois eu e minha dupla conseguimos nos organizar de uma forma 

confortável para ambas. 

(Fonte: questionário final) 

 

d) auxiliam no desenvolvimento de relações interpessoais, contribuindo assim para o 

estabelecimento de um ambiente mais receptivo, harmônico e que estimula a produtividade; 

 

Recorte 146 – 28/11/2019 

Pandora: Eu gostei muito, pois aprendi muito com a minha dupla e pudemos fortalecer 

nossa amizade. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 147 – 28/11/2019 

Shinra Tensei: Foi divertido e produtivo. É sempre bom fazer algo com quem você se 

sente confortável. 

(Fonte: questionário final) 
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 Apenas três alunos, Rodrigo, Sininho e Isadora, expressaram sua insatisfação com as 

práticas colaborativas das quais participaram. Segundo eles: 

Recorte 148 – 28/11/2019 

Rodrigo: Prefiro sozinho. Em pares gera muita bagunça e problemas como alguém ter 

que fazer tudo sozinho, estresse, etc. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 149 – 28/11/2019 

Sininho: Acho que podia ter sido melhor, mas eu gostei. 

(Fonte: questionário final) 

 

Recorte 150 – 28/11/2019 

Isadora: É bom ter alguém para compartilhar ideias, porém é meio complicado quando 

a dupla não ajuda (não foi meu caso). É difícil também quando a dupla não está 

familiarizada com a língua inglesa. 

(Fonte: questionário final) 

 

Os recortes 148, 149 e 150 apontam alguns dos problemas enfrentados pelos 

participantes desta pesquisa ao trabalharem de forma colaborativa. Como na aprendizagem 

colaborativa o foco está no processo e a autoridade é centrada no aluno, ou seja, juntos eles 

negociam e definem os papéis a serem desempenhados por cada integrante, é possível ocorrer 

situações em que devido à dificuldade de se organizarem, nem todos os alunos participem 

ativamente de todas as propostas (TUDGE, 1990). Tal problema decorre da inexperiência dos 

aprendizes com esse modo de trabalho. Ciente desse fato é que oportunizei dois momentos 

distintos, ou seja, a leitura e discussão de uma fábula de Esopo e uma atividade de pós-leitura 

do texto, para que os alunos pudessem refletir sobre as premissas da aprendizagem colaborativa 

e se visualizar como agentes responsáveis pelo seu aprendizado. 

Os recortes 148 e 149 demonstram que essas técnicas por mim utilizadas não foram 

suficientes para atingir a todos os alunos. Tanto Rodrigo quanto Isadora denunciaram nesses 

recortes situações em que não houve colaboração de sua dupla. Noto no recorte 149 certo nível 

de senso crítico por parte da aluna Sininho ao avaliar todas as etapas e reconhecer que poderia 

ter sido melhor. Apesar de não explicitar as razões que a levaram a não apreciar essa prática em 

sua totalidade, identifico essa situação como positiva, pois a discente se reconhece como um 

sujeito em processo de formação, que está ciente do papel agentivo e capaz de refletir sobre 

suas ações e de seu colega no processo de trabalho em grupo (BAKHTIN, 1997, 2017; 

SOBRAL, 2009a; MILLER, 2012). As discussões que tivemos durante a leitura e discussão da 

fábula e na pós-leitura do texto sobre a importância do engajamento de todos para o sucesso do 

trabalho em grupo podem ter contribuído para despertar na discente esse senso crítico quanto 

ao seu agir e o agir do colega. 
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Percebo que as vantagens apontadas pelos alunos no questionário final (Recortes 141, 

142, 143, 144, 145, 146 e 147) sobre a oportunidade de trabalharem em pares são inúmeras e 

superam os pontos negativos. Elas corroboram a tese de que as práticas colaborativas devem 

ser promovidas e incentivadas na sala de aula, pois tendem a beneficiar os discentes e torna o 

espaço da sala de aula muito mais amistoso e produtivo. 

No Quadro 2, do capítulo 2, apresentei o modo como os participantes deste estudo se 

percebem quanto à capacidade de escrever textos em LI. Na ocasião, 40% dos participantes 

afirmaram escrever bem, 47% afirmaram escrever razoavelmente e 13% disseram escrever 

pouco. Como discuti neste capítulo, é perceptível que os alunos utilizaram a LI para se engajar 

discursivamente de forma coerente e coesa. As produções literárias dos alunos não estão livres 

de erros gramaticais, mas como destaquei durante a análise, a maioria dos erros não impactou 

no sentido do texto. Os erros me mostraram que os alunos estavam fazendo testes de 

funcionamento da língua que estão aprendendo e também apontam para os conteúdos que já 

havíamos trabalhado previamente, mas que eles ainda não haviam assimilado bem.  

Apresentei neste capítulo as produções escritas de textos literários dos alunos. Ao 

analisá-las, pude constatar suas visões de mundo, suas posições axiológicas e as relações 

dialógicas que foram desencadeadas com temáticas de cunho social, com autores e 

compositores que foram trabalhados em sala de aula, com obras literárias e cinematográficas e 

com valores humanos. Demonstrei o aspecto agentivo e criativo dos discentes que em suas 

produções fizeram escolhas de palavras, negociações de sentido, ilustraram seus textos e 

utilizaram a LI para servir aos seus interesses comunicativos. O senso crítico dos participantes 

pôde ser verificada ao analisarem diversos temas e se posicionarem em relação a eles. Percebi 

também que eles mencionaram não apenas diversos problemas sociais que são recorrentes na 

sociedade em que vivem, mas propuseram soluções para eles. 

A preferência dos alunos quanto aos gêneros literários que foram trabalhados em sala 

de aula também foi revelada. A canção foi o gênero mais destacado por eles (73%), seguido do 

livro infantojuvenil (20%). Quanto ao gênero que eles menos gostaram está o livro 

infantojuvenil (34%), seguido do poema (27%). Aqui é possível perceber certo nível de 

discrepância, pois o segundo gênero mais apreciado por eles foi apontado como o gênero que 

eles menos gostaram. Como o índice de rejeição foi baixo (34%), ancoro-me nos pressupostos 

de Platão para explicar o fato de que a arte pode desencadear sentimentos diversos nos 

indivíduos (REALE; ANTISERI, 1990). Todos os discentes utilizaram adjetivos positivos para 

se referir à experiência de ler e discutir textos literários em LI. Tamanha receptividade se deve 

a inúmeros fatores, dentre eles pontuo: a) os participantes deste estudo revelaram ter gostado 
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da oportunidade de apreciar um texto literário em LI; b) asseveraram que o contato com tais 

textos possibilitou a aquisição de novos vocábulos e a melhora no desenvolvimento das 

habilidades oral e escrita; c) a possibilidade de conhecer e dialogar com novas culturas; e d) de 

autoconhecer-se e de aguçar o senso crítico. 

 Quanto ao processo de produção de textos literários em LI, a maioria dos participantes 

(87%) revelou ter apreciado a oportunidade de criar seus próprios textos literários em LI, isso 

porque, segundo eles, tais atividades permitiram a expressão da sua criatividade; o aprendizado 

de novos vocábulos e novos temas; favoreceram a discussão de novos temas; possibilitaram o 

desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção oral e escrita; além de terem sido 

atividades prazerosas de serem realizadas. 

 A experiência de terem trabalhado de forma colaborativa foi positiva para a maioria dos 

participantes (80%). Discuti que as práticas colaborativas favoreceram o apoio mútuo entre os 

aprendizes; a interação entre os discentes; o compartilhamento de conhecimentos, o 

esclarecimento de dúvidas e informações sobre a língua que estão aprendendo; estimularam a 

autonomia, a tomada de decisões e a divisão de tarefas; além de terem auxiliado no 

desenvolvimento de relações interpessoais, contribuindo assim, para o estabelecimento de um 

ambiente mais receptivo, harmônico e produtivo. 

 Percebo que as produções literárias dos alunos serviram como um canal para que 

pudessem testar hipóteses de funcionamento da LI, para aprender novos vocábulos, para refletir 

sobre temas cotidianos de forma crítica, para expor seus sentimentos e suas experiências de 

vida. Todos esses benefícios decorrem do fato de incluir na minha sala de aula momentos não 

só de apreciação, mas também de produção literária. Ao atuar desse modo eu estava de fato, em 

termos bakhtinianos, reconhecendo meus alunos como sujeitos agentivos, em formação, 

pensantes, responsáveis pelos seus atos e de uma enorme capacidade criativa. A utilização de 

textos literários como atitude responsiva se mostrou relevante, pois favoreceu o engajamento 

discursivo dos alunos. Em suas produções literárias é nítida a atuação dos discentes de modo a 

refutar as diversas forças centrípetas que buscam uniformizar os indivíduos. Logo, é visível a 

agência, poder e vontade por parte desses participantes em se fazerem ouvidos e assim 

contribuírem para mudar o mundo em que vivem.  

 Tendo exposto os inúmeros benefícios da adoção de práticas dialógicas e colaborativas 

na sala de aula embasada em textos literários, passo agora às considerações finais deste estudo. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“And now the end is near, 

And so I face the final curtain. 

My friend, I’ll say it clear, 

I’ll state my case, of which I’m certain” 

(SINATRA, 1968). 

 

O eixo inicial  deste trabalho centrou-se em identificar e discutir os elementos que 

contribuem para a compreensão, discussão e produção escrita de textos literários no processo 

de ensino e aprendizagem de LI, a partir de práticas dialógicas e colaborativas. Com o intuito 

de promover um diálogo entre as propostas introdutórias e as minhas reflexões finais, inicio 

com uma retomada das perguntas de pesquisa enfatizando os elementos que mais se destacaram 

durante a análise dos dados. Posteriormente, apresento as implicações para o processo de 

compreensão e produção escrita de textos literários, as limitações do estudo e sugestões para 

futuras pesquisas. Na certeza de que o sujeito, em termos bakhtinianos, é sempre afetado pelo 

outro, assim, jamais sai ileso ou igual após suas interações, é que compartilho, na última seção 

deste trabalho, as minhas reflexões sobre as contribuições deste estudo para a minha formação 

enquanto professora, pesquisadora e amante de literatura. 

 

5.1 RETOMANDO AS PERGUNTAS DE PESQUISA  

 

 Apresentei na introdução deste trabalho três perguntas de pesquisa que nortearam este 

estudo. Passo agora a retomá-las na tentativa de respondê-las. Posteriormente, discuto as 

implicações para o processo de compreensão e produção escrita de textos literários. 

 

5.1.1 Quais são as relações dialógicas e interculturais desencadeadas a partir da leitura, 

discussão e produção escrita de textos literários?  

 

 A leitura, discussão e produção de quatro gêneros literários, ou seja, de um poema, de 

uma fábula, de um livro infantojuvenil e de uma canção, propiciaram o desencadeamento de 

inúmeras relações dialógicas e interculturais.  

A partir da leitura e discussão dos textos selecionados, por exemplo, pude constatar: a) 

relações dialógicas com as temáticas da violência e do amor; b) relações dialógicas com a autora 

Katherena Vermette; c) relações dialógicas entre os participantes e o cantor-compositor Bob 
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Dylan; d) relações dialógicas com temas de cunho social e político apresentados pela canção de 

Bob Dylan; e) diálogos interculturais entre os alunos e a autora-ilustradora do poema; f) 

diálogos interculturais entre os aprendizes e a língua e cultura de Esopo; g) diálogos 

interculturais com temas de cunho social e político apresentados pela canção. 

Em outros termos, a produção de poemas possibilitou o desencadeamento de relações 

dialógicas estabelecidas com as temáticas de amor e ódio, com temas de cunho social e com a 

autora-ilustradora Rupi Kaur. Pude constatar, na produção dos livros infantojuvenis dos 

participantes, relações dialógicas com a cultura brasileira, com outra obra e personagem 

literário (As Aventuras de Pinóquio) e com as temáticas sociais e com o amor. Nas produções 

das fábulas verifiquei relações dialógicas com obras literárias (The Gingerbread man e “to hate 

is an easy lazy thing"), cinematográficas (Zootopia e A Era do Gelo) e com valores humanos. 

Por último, nas produções das canções percebi relações dialógicas desencadeadas com 

cantores-compositores estadunidenses e com diversos temas sociais. 

A leitura, discussão e produção de textos literários em LI se revela, portanto, como um 

instrumento para abordar as seis competências que devem ser trabalhadas com os alunos no 

ensino fundamental. Apenas relembrando essas competências, que já foram apresentadas no 

Capítulo 1 deste trabalho, tem-se a necessidade de levar o discente a: 

 

1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, 

refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para 

a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo 

do trabalho. 

2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias 

impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, 

de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e 

interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. 

3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua 

materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em 

uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. 

4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes 

países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer 

a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e 

multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. 

5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para 

pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de 

letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na 

língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no 

contato com diferentes manifestações artístico-culturais (BRASIL, 2017, p.244). 

 

 De todas as seis competências apontadas pela BNCC (BRASIL, 2017) que devem ser 

trabalhadas com os alunos do ensino fundamental, noto que a leitura, discussão e produção de 

textos literários em LI conseguiu abranger todas elas. Ressalto, no entanto, que a habilidade 5 
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foi parcialmente trabalhada, pois apesar de os alunos poderem consultar inúmeros aparatos 

tecnológicos como dicionários on-line, sites de pesquisa etc., durante o processo de produção 

literária, o compartilhamento de suas produções literárias não ocorreu em um ambiente virtual, 

mas sim presencial. No entanto, asseguro que as produções escritas dos participantes se 

mostraram como um espaço para os participantes deste estudo divulgarem seus 

posicionamentos de forma ética, crítica e responsável. 

 Passo agora a revelar como os participantes deste estudo se engajaram discursivamente 

e expuseram suas posições axiológicas sobre o mundo em que vivem através das suas produções 

literárias. 

 

5.1.2 De que forma as visões de mundo dos alunos, sujeitos únicos e sócio-historicamente 

situados, são representadas em suas produções escritas em LI? 

 

 Ao analisar as produções literárias dos alunos pude verificar, em diversas delas, o uso 

de pronomes pessoais e possessivos na 1ª pessoa do singular e na 1ª pessoa do plural (Figuras 

9, 11,12, 15, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37). Isso reforça o engajamento discursivo dos discentes 

e aponta que, para eles, era importante dar destaque a sua voz, a seu posicionamento sobre 

diversos temas e suas visões sobre o mundo em que vivem através de suas produções literárias.  

Ao revelarem suas posições axiológicas, pude perceber certo nível de senso crítico, pois 

ao terem aguçado o par experiência/sentido através da leitura e discussão dos diversos textos 

literários, eles refletiram sobre diversos temas sociais e valores presentes em seu dia a dia, tais 

como violência, racismo, padrões de beleza impostos pela sociedade, problemas econômicos, 

práticas de solidariedade, respeito, empatia, ativismo político e assim, se posicionarem 

criticamente em relação a eles. Tal posicionamento crítico se tornou possível a partir do 

momento que concedi liberdade aos alunos para escolherem as temáticas que lhes interessavam 

para abordar em suas produções literárias. Enfatizo aqui a liberdade concedida aos alunos para 

a escolha da temática como grande diferencial quanto ao agir crítico, pois além da variedade de 

temas abordados, pude notar que em suas produções eles expuseram suas angústias, medos, 

incertezas, e suas percepções sobre o mundo em que vivem.  

Pude constatar ainda a entoação avaliativa dos discentes ao fazerem uma denúncia a 

partir de sua posição social e a responsividade ativa ao se verem como sujeitos responsivos-

responsáveis, agentivos e capazes de mudarem o mundo. Isto é, verifiquei que em diversas 

produções há uma preocupação em não apenas denunciar diversos problemas sociais, mas a 
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apresentar propostas para a resolução desses problemas, tais como nas Figuras 31, 32, 33, 34, 

35, 36 e 37 (BAKHTIN, 1997, 2011; SOBRAL, 2009a; PIRES, SOBRAL, 2013). 

Notei que os discentes buscaram através de suas produções literárias (Figuras 10, 11, 

12, 20, 35) refutar os discursos centrípetos que buscam uniformizar os indivíduos (discursos 

homofóbicos, racistas, machistas, xenofóbicos e aqueles relacionados à “ditadura da beleza”). 

Tal posicionamento aponta a relevância de se promover uma educação responsiva-responsável 

(SZUNDY, 2014), em que ao invés de prover respostas prontas aos alunos, oportuniza-se 

espaços para que o embate e a desestabilização estejam presentes na sala de aula. Dessa forma, 

os sujeitos são motivados a refletir e se posicionar sobre diversos temas e assim, desenvolvem 

a autonomia e a agência discente, tornando o aprendizado muito mais significativo.  

Mesmo diante dos inúmeros problemas apresentados por eles sobre o contexto sócio-

histórico em que vivem, tais como poluição, violência, desemprego, desigualdade social, 

precariedade dos sistemas educacionais e de saúde pública, os participantes deste estudo não se 

mostram desanimados ou descrentes, mas sim esperançosos de que esses problemas não são 

definitivos. Tal fato foi latente nas produções da canção, em que, ao fazerem uma denúncia 

social, eles buscaram também apresentar soluções para os problemas por eles relatados. Isso, a 

meu ver, revela mais uma vez a certeza de que esses sujeitos se percebem como agentivos e 

capazes de mudar positivamente o contexto em que vivem. 

Como todas as atividades foram desenvolvidas de forma colaborativa, passo agora a 

responder a última pergunta de pesquisa em que almejava investigar de que modo as práticas 

colaborativas poderiam auxiliar no processo de leitura, discussão e produção de textos literários 

em LI. 

 

5.1.3 De que maneira as práticas colaborativas auxiliam na leitura, na discussão e na 

produção escrita de textos literários em LI? 

 

 Com o intuito de que os alunos pudessem atuar ativamente no processo de ensino-

aprendizagem, se ajudando, compartilhando informações, negociando, discutindo e 

apresentando seus pontos de vistas aos colegas, é que optei por promover práticas colaborativas 

com este grupo. Desse modo, apresento agora de que maneira essas práticas colaborativas 

poderiam contribuir para o processo de leitura, discussão e produção de textos literários em LI 

(OLSEN; KAGAN, 1992; BRUFFEE, 1999; FIGUEIREDO, 2006, 2018).  

 Constatei que as práticas colaborativas, mais especificamente, as discussões durante as 

atividades de pré-leitura e pós-leitura, facilitaram o processo de compreensão de vocábulos, 
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provérbios e metáforas. Assim, foram essenciais para uma boa compreensão textual literária. 

Foi através das discussões ocorridas de forma grupal, antes e após a leitura dos textos literários 

que os alunos se engajaram discursivamente, auxiliando uns aos outros, esclarecendo dúvidas 

e compartilhando conhecimentos, experiências pessoais e informações sobre a língua que 

estavam aprendendo. 

 Os próprios discentes reconheceram que as práticas colaborativas propiciaram uma 

maior interação entre eles, ou seja, oportunizou o desenvolvimento das suas relações 

interpessoais. Isso contribui para o estabelecimento de um ambiente mais receptivo, harmônico 

e que estimula e facilita o aprendizado, a produção oral e a produção escrita. Diante das 

inúmeras vantagens que as práticas colaborativas asseguraram aos participantes deste estudo é 

que eles mencionaram, no questionário final, que elas também deveriam ser promovidas nas 

demais disciplinas. 

 Ao invés de receberem informações prontas a todo o momento, os alunos foram 

motivados a atuar com suas duplas e trio, discutindo, refletindo e opinando sobre os mais 

diversos temas. Desse modo, posso afirmar que as práticas colaborativas estimularam a 

autonomia, a tomada de decisões e a divisão de tarefas. O processo de tomada de decisão é 

perceptível quando os alunos decidiram juntos sobre a temática que iriam abordar em seus 

textos literários e sobre o modo como iriam construir seus textos. Tudo isso envolveu ainda um 

processo de escolha de palavras que fossem apropriadas para transmitir a mensagem que 

gostariam. Foi nesse momento colaborativo que os alunos compartilharam informações, tiraram 

e esclareceram dúvidas sobre a língua que estavam aprendendo. 

 Apresentado os benefícios da adoção de práticas colaborativas para se promover a 

leitura, discussão e produção de textos literários, passo agora a tecer reflexões sobre as 

implicações de se promover a leitura, discussão e produção de textos literários em LI com 

alunos da educação básica no contexto brasileiro.  

 

5.2 IMPLICAÇÕES PARA O PROCESSO DE COMPREENSÃO E PRODUÇÃO ESCRITA 

DE TEXTOS LITERÁRIOS  

 

 Pude perceber que os benefícios de se utilizar textos literários em LI na sala de aula na 

educação básica são inúmeros, assim como são diversas as possibilidades de abordá-los. 

Através do contato com quatro gêneros literários distintos, um poema, um livro infantojuvenil, 

uma fábula e uma canção, os participantes deste estudo puderam aguçar o par 

experiência/sentido; refletir sobre as características desses gêneros literários; discutir sobre 
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temas atuais e que fazem parte do seu contexto sócio-histórico; aprender novos vocábulos; 

testar hipóteses de funcionamento da língua que estão aprendendo; e expor toda a sua 

criatividade ao produzirem e ilustrarem seus próprios textos literários. 

 Como mencionei anteriormente, todas as atividades aqui abordadas a partir dos quatros 

gêneros literários foram planejadas para serem desenvolvidas com uma turma do 8º ano do 

ensino fundamental. Tais atividades, no entanto, podem ser facilmente adaptadas e 

complementadas para serem utilizadas em outros contextos.  

 No Capítulo 1 apresentei os critérios que levei em consideração para a escolha dos textos 

literários a serem utilizados neste estudo. Além do cuidado quanto à seleção e planejamento das 

atividades, dei destaque aos seguintes critérios: nível linguístico, temáticas e extensão.  

 A extensão foi algo que levei em consideração durante a escolha dos gêneros a serem 

abordados, pois, como os alunos participantes deste estudo são do ensino fundamental, acreditei 

ser mais proveitoso desenvolver todas as atividades, tanto as de leitura quanto as de produção 

textual, em sala de aula. Desse modo, eles poderiam contar com o meu apoio e dos colegas 

durante todas as etapas. Em outros contextos educacionais, tais como ensino médio ou ensino 

superior, por exemplo, há a possibilidade de solicitar aos alunos para que realizem a leitura em 

casa, e, assim, gêneros de maior extensão podem também ser contemplados. 

 Durante a escolha dos textos literários a serem trabalhados com os alunos, busquei 

contemplar autores de diferentes nacionalidades e grupos sociais. Isso ajuda a desconstruir o 

estereótipo, ainda recorrente na atualidade, que associa a LI exclusivamente aos Estados Unidos 

ou Inglaterra. Favorece também a interculturalidade, o diálogo, o reconhecimento e validação 

das diferenças e, mais ainda, permite que países e/ou grupos que durante tanto tempo foram 

invisibilizados pelas ideologias imperialistas, adentrem o espaço da sala de aula e contribuam 

para a construção do conhecimento. Possibilitar o contato dos alunos com textos não apenas 

clássicos, mas também de autores contemporâneos, é relevante porque os ajuda a perceber a 

literatura não como um documento ou como pertencente a uma determinada época, mas como 

algo vivo que expressa a linguagem em uso. 

 Revelei que a leitura, discussão e produção de textos literários pode proporcionar um 

crescimento linguístico, cultural e pessoal aos discentes. Para tanto, eles não devem ser 

utilizados meramente como um pretexto para se abordar aspectos gramaticais, mas devem ser 

explorados de modo a possibilitar aos alunos discutirem e escreverem sobre temas atuais; 

refletirem sobre a sua língua e cultura brasileira e sobre a língua e cultura-alvo; expressarem 

suas opiniões e visões de mundo; e refletirem sobre suas ações de modo a agirem de forma mais 

crítica. 
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 Após descrever as implicações para o processo de compreensão e produção escrita de 

textos literários, passo a apresentar as limitações deste estudo e a tecer sugestões para futuras 

pesquisas. 

 

5.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS  

 

 Um dos propósitos da realização deste estudo de caso residiu no meu anseio em 

compreender melhor o meu contexto de atuação. Como o intuito era o de investigar as etapas 

de compreensão e produção textual literárias por um grupo de alunos do 8º ano do ensino 

fundamental de uma escola pública da cidade de Goiânia, Goiás, senti a necessidade de solicitar 

aos participantes para gravarem o processo de criação desses textos. Infelizmente, como os 

dados desta pesquisa comprovaram, alguns discentes se esqueceram ou se recusaram a gravar 

todo o processo de produção textual e apenas me enviaram um resumo das etapas do processo, 

o que inviabilizou uma análise mais detalhada do processo de produção textual literária. No 

Capítulo 2, pontuei que tal comportamento dos discentes talvez esteja associado a faixa etária 

dos participantes deste estudo.  Assim, para futuras pesquisas, pretendo testar outras técnicas 

para a gravação do processo de escrita colaborativa com o uso de aplicativos e softwares 

digitais, tal como o Google Docs, por exemplo. Esse aplicativo do Google pode ser um grande 

aliado ao processo de geração de dados porque permite que práticas de escrita colaborativa 

possam ser realizadas por diversos autores de forma síncrona, isto é, simultânea, e ainda 

possibilita ao docente analisar o histórico de revisões do documento no sistema, o que lhe 

permite visualizar os responsáveis por cada edição no documento. 

 O tempo disponível para a geração dos dados viabilizou o trabalho com quatro gêneros 

literários distintos e assim, a partir da leitura, discussão e produção deles, pude investigar a 

aceitação ou não desses gêneros por parte dos participantes. Para futuras pesquisas, almejo 

incluir na etapa de geração dos dados oportunidades para os alunos revisarem, reformularem e 

divulgarem as suas produções literárias e, assim, perceberem a escrita como processual e social. 

Busco também investigar outros gêneros literários, inclusive aqueles presentes nos ambientes 

virtuais, como as fanfics e webtoons. Percebo o processo de produção textual literária em 

ambientes virtuais como potencialidades virtuosas para investigações futuras, pois tais gêneros 

têm tido grande receptividade, principalmente entre os adolescentes. Investigar o processo de 

leitura, discussão, produção e compartilhamento de textos literários em ambientes virtuais pode 

possibilitar aos discentes, simultaneamente, um letramento linguístico e digital, além de se 
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aumentar exponencialmente as possibilidades de acesso a diversos textos e diversos leitores 

para os textos produzidos pelos alunos. 

 Após tecer as limitações deste estudo e projeções para futuras pesquisas, passo às 

reflexões para o momento. 

 

5.4 REFLEXÕES PARA O MOMENTO  

 

 Ao presenciar o fim desta pesquisa me sinto realizada por ter tido a oportunidade de 

aprender tanto com este grupo investigado. Um aprendizado que me permitiu não apenas 

compreender melhor o meu contexto de atuação e aperfeiçoar minha prática docente, como já 

previa inicialmente, mas que foi capaz de desencadear inúmeras outras reflexões concernentes 

à minha formação enquanto professora, pesquisadora e amante de literatura. 

 Noto que uma das contribuições deste estudo para a minha formação reside na 

constatação de que a leitura e produção de textos literários se configuram como um instrumento 

para a promoção de uma educação como responsiva-responsável e, por isso, devo continuar 

dedicando tempo e espaço na minha sala de aula para promover a leitura, discussão e produção 

de diversos gêneros literários.  

O contato com as produções literárias dos meus alunos me possibilitou conhecê-los mais 

profundamente e com certeza alterou significativamente meu modo de encará-los, isso porque, 

mesmo aqueles alunos mais tímidos e que só participam discursivamente quando solicitados, 

se engajaram em todas as atividades propostas, expuseram seus medos, angústias e 

subjetividades em suas produções literárias, abordando um lado que eu até então não conhecia. 

Ao conhecer mais a fundo os meus alunos, pude não apenas estreitar laços afetivos e 

interpessoais com eles, como também selecionar materiais e planejar minhas aulas com 

temáticas que fossem realmente significativas para o grupo. 

As produções literárias realizadas pelos meus alunos me permitiram conhecer o 

potencial criativo dos meus alunos, que muitas vezes negligenciava, uma vez que na tendência 

em trabalhar com atividades presentes no livro didático, ou ainda, com materiais prontos que 

trazia para complementar o material do livro didático, nem sempre oportunizava momentos e 

espaços para os alunos exercitarem sua criatividade. 

Quanto às práticas colaborativas, senti que apesar de nem sempre incentivá-las em todas 

as minhas aulas, os próprios alunos já haviam se acostumado a se organizar em grupos ou pares 

a fim de trocarem informações úteis para o processo de aprendizagem. O único trio do estudo 

de caso, por exemplo, já tinha o hábito de trabalhar em conjunto e os alunos já vinham atingindo 
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bons resultados de aprendizagem, antes mesmo da realização desta pesquisa. A gravação do 

processo de produção literária e a minha observação do processo em questão me possibilitou 

constatar que houve ajuda mútua entre os participantes deste estudo. As respostas ao 

questionário final comprovam a aceitabilidade dos participantes deste estudo por práticas de 

ensino pautadas na colaboração e, por isso, cabe a mim repensar o espaço da minha sala de aula 

para garantir que elas sempre estejam presentes e não apenas ocasionalmente. Afinal, como eles 

bem pontuaram, tais práticas são tão benéficas que deveriam estar presentes em todas as 

disciplinas. 

 E para finalizar, tenho que ressaltar que desde quando decidi trilhar o caminho da 

docência, não optei por esse caminho por ser o mais fácil, mas como disse Robert Frost em seu 

poema The road not taken, “I took the one less traveled by,/ And that has made all the 

difference”. Acreditar numa educação brasileira pública, gratuita e de qualidade pode parecer 

utópico para muitos. Como mencionei na minha dissertação de mestrado (SILVA, 2014), 

prefiro continuar enxergando oportunidades onde muitos enxergam apenas problemas. Com 

este estudo pude constatar que a leitura, discussão e produção de textos literários são uma 

ferramenta singular para a promoção de uma educação como resposta-responsável. Logo, se 

tenho uma certeza ao terminar mais esta etapa da minha formação acadêmica é a de que é 

preciso continuar despendendo esforços para compreender essa realidade educacional e para 

proporcionar espaços para que os aprendizes possam projetar suas vozes, afinal eles são 

indivíduos agentivos, responsivos e responsáveis, capazes não apenas de se ressignificarem 

continuamente a partir das suas interações com os outros, mas de ressignificarem os espaços 

em que vivem.  
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Anexo A – Cópia da notícia intitulada “Cinco adolescentes são detidos por ataque 

homofóbico a casal de mulheres em Londres”, que foi utilizada como motivadora no pré-

leitura do texto poético 

 

INTERNACIONAL 

Cinco adolescentes são detidos por ataque homofóbico a casal de mulheres em Londres 

Jovens denunciaram à polícia e pelo Facebook a agressão sofrida dentro de um ônibus 

RAFA DE MIGUEL 

LONDRES - 08 JUN 2019 - 19:23 BRT 

 

Melania Geymonat (à direita) e sua namorada, Chris, depois da agressão que sofreram em um 

ônibus de Londres em 30 de maio. FACEBOOK DE MELANIA GEYMONAT 

Cinco adolescentes foram detidos por um ataque homofóbico e machista contra um casal de 

mulheres no bairro de Camden, na zona norte de Londres. As vítimas, Melania Geymonat e sua 

namorada, Chris, estavam dentro de um ônibus quando sofreram a intimidação, na madrugada 

de quinta-feira, 30 de maio, num ataque em que também tiveram uma bolsa e um celular 

roubados. 

Quatro dos jovens, com idades entre 15 e 18 anos, foram detidos nesta sexta-feira. A Polícia 

Metropolitana de Londres anunciou no sábado a detenção de um quinto, de 16 anos. Todos eles 

permaneceram sob custódia em diversas delegacias de polícia da cidade, onde foram 

interrogados. 

Melania, uma comissária de bordo uruguaia da Ryanair, de 28 anos, e Chris, de 29, tomaram o 

ônibus por volta de 2h30 da quinta-feira passada (hora local). Sentaram-se no andar superior 

do veículo, onde um grupo de homens começou a lhes dirigir comentários lascivos e 

homofóbicos, exigindo que elas se beijassem para agradá-los. Como se negaram, foram 

https://brasil.elpais.com/seccion/internacional
https://brasil.elpais.com/seccion/internacional
https://brasil.elpais.com/autor/rafael-de-miguel-lahuerta/
https://brasil.elpais.com/acervo/2019-06-08/
https://brasil.elpais.com/tag/homofobia
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agredidas com vários socos e pontapés, até que os agressores fugiram do ônibus na parada 

seguinte. Antes de sair, levaram um celular e uma bolsa do casal. 

O serviço de emergências atendeu as mulheres e as levou ao hospital mais próximo, onde 

receberam curativos nos vários ferimentos em seus rostos. Melania e Chris denunciaram os 

fatos à polícia londrina e através de sua página no Facebook. 

“Estava furiosa e continuo furiosa. Passei muito medo, mas isto não é novidade. Não tenho 

medo de me mostrar publicamente como queer [lésbica]. Aliás, deveria fazer isso até com mais 

frequência”, disse Chris numa entrevista à BBC. A jovem diz que a maior frequência desses 

ataques tem relação com a expansão do populismo de extrema direita. 

“No meu país, estes assuntos são levados muito a sério e existem leis muito rigorosas para nos 

proteger”, disse Melania. “Estou convencida de que o que aconteceu conosco não se deve 

unicamente a sermos duas mulheres que estão saindo juntas, e sim ao fato de sermos mulheres”, 

denunciou. 

“Trata-se de um repugnante ataque a duas mulheres que foram selecionadas expressamente 

como alvo por um grupo de jovens. Os suspeitos fizeram uma série de comentários 

homofóbicos antes de começarem a atirar moedas contra elas. E quando as duas mulheres 

tentaram acalmá-los o assédio se transformou em uma agressão”, disse a detetive Andy Cox, 

responsável pela seção de Vias Públicas e Transportes da Scotland Yard. 

A agressão provocou uma onda de condenação e rechaço em todo o país. “Ninguém deveria 

ocultar quem é ou a quem ama, e devemos trabalhar juntos para erradicar esta violência 

inaceitável contra a comunidade LGTB”, disse a primeira-ministra Theresa May. O líder do 

Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, também foi contundente: “Não devemos aceitar, nem 

aceitaremos esta violência homofóbica e misógina em nossa comunidade. Solidariedade com 

Melania e com Chris, e com todo o coletivo LGTB+ por tudo o que se veem obrigados a suportar 

pelo simples feito de serem como são”, disse Corbyn. 

Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/08/internacional/1559994409_606020.html> Acesso em: 

06/04/20 

 

 

 

 

 

 

https://brasil.elpais.com/tag/lgtb
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/08/internacional/1559994409_606020.html
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Anexo B – Cópia da notícia intitulada “Geladeira em calçada oferece comida de graça para 

necessitados, em GO”, que foi utilizada como como motivadora na pré-leitura do texto 

poético 

 

25/09/2015 07h06 - Atualizado em 25/09/2015 07h06 

Geladeira em calçada oferece comida de 

graça para necessitados, em GO 
Empresário viu a ideia na web e decidiu ajudar quem precisa, gratuitamente. 

Eletrodoméstico fica na Rua 7, em Goiânia; alimentos podem ser doados. 
Vanessa MartinsDo G1 GO 

 

Morador de rua, Washington Gomes diz que 'Geladeira Solidária' já o ajudou muito (Foto: Vanessa Martins/G1) 

Uma geladeira que foi instalada em uma calçada na Rua 7, no Centro de Goiânia, oferece comida de 

graça para os necessitados. O projeto, chamado "Geladeira Solidária", visa arrecadar doações de 

alimentos, que podem ser retirados por qualquer pessoa que passe pelo local. 

A iniciativa de colocar a geladeira foi do empresário Fernando Barcelos, que viu a ideia na internet. Ele 

contou que, uma noite, quando saía do trabalho viu uma mãe com uma criança sozinhas procurando por 

comida. Ele se sensibilizou e começou a buscar formas de ajudar as pessoas que passam fome. 

 “Estava saindo do trabalho e vi uma mulher com um recém-nascido pedindo comida. Eu dei para eles 

durante três dias. Em casa, vi na internet que tinham feito isso [colocado geladeira na rua] na Holanda e 

na Arábia Saudita e resolvi fazer aqui também. Espero que seja a primeira de muitas, que outras pessoas 

vejam e façam o mesmo em outros lugares”, contou ao G1. 

O empresário lembrou que a região da Rua 7 é próxima à Avenida Goiás e muitos moradores de rua e 

usuários de drogas passam pelo local. Desde que o equipamento foi instalado na calçada do comércio do 

idealizador do projeto, no último dia 16, a movimentação de pessoas tem sido grande. 

 

Fernando diz que, com a iniciativa, procura despertar na população a consciência do quanto é 

desperdiçado no dia a dia. “Nós jogamos fora quase um terço do que consumimos em um ano. Isso é 

muita coisa. Se tivermos noção de que outras pessoas que não tem nada precisam de alimento, talvez o 

desperdício seja menor”, afirmou. 

Ajuda 

O morador de rua Washington Gomes, de 43 anos, contou que o período da noite é o mais difícil para 
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quem não tem onde morar e, muitas vezes, passa fome. “As pessoas ficam com receio, não ajudam muito. 

Os lugares que tem comida e que nos ajudam já estão fechados”, relatou. 

 

Ele disse que a geladeira já o ajudou em momentos que ele precisava de comida, quando comeu marmita, 

pizza, macarrão instantâneo e até frutas. “É uma ideia inovadora, melhor que dar dinheiro. Já me ajudou 

quando eu estava com fome. Comi uma pizza aí esses dias, estava muito boa”, contou. 

 

Fernando Barcelos colocou geladeira na calçada de seu empreendimento (Foto: Vanessa Martins/G1) 

 

A auxiliar administrativa Raiany de Sousa, de 24 anos, que também cuida da geladeira, contou que vê 

sempre pessoas que realmente precisam pegando comida no local. 

“Quando saímos à noite, geralmente, tem ainda uma quantidade boa de comida, mas de manhã, quando 

chegamos, já não tem mais nada”, contou. Ainda segundo a funcionária, a geladeira fica disponível 24h 

todos os dias da semana, ela só é recolhida aos finais de semana. 

Mesmo ficando sempre à disposição das pessoas, a auxiliar administrativa afirmou que todos têm 

respeitado a ideia. “Nunca encontramos nada inesperado lá dentro, só comida mesmo”, afirmou. A 

geladeira é checada com frequência e se algum alimento não estiver dentro da validade este é removido 

imediatamente. 

“Ela é bastante democrática. Para pegar a comida não precisa fazer cadastro, não precisa de nada. Vai da 

consciência de cada um”, completou o idealizador do projeto. 

 

Alimentos doados devem estar embalados e 

dentro da validade (Foto: Vanessa Martins/G1) 

Doações 

Para colocar comida na geladeira é preciso respeitar algumas regras. Todas as comidas têm que estar 
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fechadas e é preciso que estejam dentro da validade, constando a data de fabricação na embalagem. 

Também não é permitido colocar bebidas alcoólicas, ovos, carnes ou peixes crus ou pacotes abertos. 

Fernando Barcelos afirmou que a geladeira é abastecida com frequência. “Nós sempre colocamos 

doações quando vemos que a geladeira está vazia. Pessoas da região que já viram a ideia também vêm 

contribuir e até um restaurante aqui da rua”, afirmou. 

O empresário Eustáquio Ribeiro, de 48 anos, é dono de um restaurante próximo ao local onde a geladeira 

fica instalada e doa marmitas todos os dias. “Colocamos a comida do dia com a data em que foi feita a 

comida na embalagem e deixamos lá. Acho que é uma ideia muito interessante. Sempre tem algo que 

podemos doar e tem muita gente precisando. Se todo mundo fizer um pouquinho, o todo agradece”, disse. 

Ribeiro também comentou que espera que a "Geladeira Solidária" continue ali. “Ainda bem que ninguém 

levou ela”, afirmou. 

 
Fonte: < http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/09/geladeira-em-calcada-oferece-comida-de-graca-para-

necessitados-em-go.html> Acesso em: 06/04/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/09/geladeira-em-calcada-oferece-comida-de-graca-para-necessitados-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/09/geladeira-em-calcada-oferece-comida-de-graca-para-necessitados-em-go.html
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Anexo C – Cópia da capa do livro infantojuvenil Kode’s quest(ion): a story of respect, de 

Katherena Vermette 
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Anexo D – Cópia da fábula “The lion and the four bulls”, de Esopo 

 

The lion and the four bulls 

 

 Four Bulls were such great friends that they always kept together when feeding.  A Lion 

watched them for many days with longing eyes; but never being able to find one apart from the 

rest, was afraid to attack them. He at length succeeded in awakening a jealousy among them, 

which finally became hatred, and they strayed off at some distance from each other. The Lion 

then fell upon them singly, and kill them all. 

There is strength in unity. 

 

 

Reference: AESOP. Aesop’s Illustrated Fables. Illustrations by Walter Crane, Ernest Griset 

and Arthur Rackham. New York: Barnes & Nobel, 2014, p. 178-179. 

 



257 
 
 

Anexo E – Cópia da canção “Blowing in the wind”, de Bob Dylan 

 

Blowin' In The Wind – Bob Dylan 

 

How many roads must a man walk down 

Before you call him a man? 

How many seas must a white dove sail 

Before she sleeps in the sand? 

Yes n'how many times must the cannon balls fly 

Before they're forever banned? 

 

The answer my friend is blowing in the wind 

The answer is blowing in the wind 

 

Yes n'how many years can a mountain exist 

Before its washed to the sea? 

Yes n'how many years can some people exist 

Before they're allowed to be free? 

Yes n'how many times can a man turn his head 

Pretend that he just doesn't see? 

 

The answer my friend is blowing in the wind 

the answer is blowing in the wind 

 

Yes n'how many times must a man look up 

Before he can see the sky? 

Yes n'how many ears must one man have 

Before he can hear people cry 

Yes n'how many deaths will it take till he know 

That too many people have died 

 

The answer my friend is blowing in the wind 

The answer is blowing in the wind 

 

Avaiable at: < https://www.vagalume.com.br/bob-dylan/blowin-in-the-wind.html> April 6th, 2020. 

 

 

 

https://www.vagalume.com.br/bob-dylan/blowin-in-the-wind.html
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Apêndice A –Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 

 

Seu filho/filha está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Literatura Infantil e Educação Básica: Diversidade, Tradição e Inovação”. Meu nome é Layssa 

Gabriela Almeida e Silva Mello, sou membro dessa pesquisa, que é coordenada pelo Newton 

Freire Murce Filho, e minha área de atuação é ensino de língua inglesa. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence 

ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão 

ser esclarecidas por mim, via e-mail (layssagabriela@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de 

ligação a cobrar, através do(s) seguinte contato telefônico: (62) 3521-1083. Ao persistirem as 

dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215.  

1.Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

O título da pesquisa é “Literatura Infantil e Educação Básica: Diversidade, Tradição e 

Inovação”. Ela se justifica por contribuir para a ampliação da discussão sobre o estatuto da 

literatura infantil como um campo vasto de pesquisa ainda às vezes desvalorizado; para as 

discussões em torno da inclusão da diversidade, da tradição e da inovação em obras literárias 

para crianças, e para a presença da literatura infantil em sala de aula, para além de seu uso 

puramente utilitário, ou seja, como pretexto para ensinar, mas como uma possibilidade de 

experiência estética, de linguagem.  O objetivo principal da pesquisa consiste em aprofundar o 

conhecimento no campo da literatura infantil, ampliando a compreensão e a abrangência do 

significado teórico desse campo de pesquisa, bem como as implicações desse conhecimento no 

que diz respeito: a) à discussão sobre a presença da tradição e da inovação na literatura infantil 

produzida no Brasil, em Portugal, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros 

países a serem inseridos ao longo da pesquisa; b) à inclusão da diversidade (social, étnica, racial, 

linguística, de gênero e sexual) em obras literárias, particularmente em livros ilustrados 

altamente recomendados e publicados recentemente e c) a propostas de experiências com essas 

obras no contexto escolar da Educação Básica. Os principais benefícios da pesquisa consistem 

no seguinte: a) produção de conhecimento na área da literatura infantil; b) contribuição que os 

pesquisadores irão trazer no que se refere a propostas de experiências com literatura em sala de 

aula, tanto para professores que terão conhecimento dessas propostas, por meio dos trabalhos a 

serem publicados, quanto para os alunos participantes e c) contribuição do projeto para a 

formação de graduandos e pós-graduandos participantes. 

As fontes de material de pesquisa a ser coletado consistem em diário de bordo, diários 

dialogados e produções orais e escritas feitas pelos alunos. O material coletado será utilizado 

somente para os objetivos da pesquisa, podendo ser publicado parcialmente ou em forma de 

trechos, em trabalhos acadêmicos, sem que seja informado o nome real do participante. 
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Portanto, a privacidade e a confidencialidade dos participantes da pesquisa são garantidas pela 

coordenação desse projeto de pesquisa. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será 

obtido e assinado antes de qualquer atividade da pesquisa, com obras literárias, a ser realizada 

no CEPAE. Uma vez incluídos na pesquisa, os estudantes (e seus responsáveis) são os únicos 

que podem se excluir, por vontade própria ou por vontade dos pais ou responsáveis, a qualquer 

momento, sem penalização alguma. Não há métodos ou procedimentos que possam afetar 

prejudicialmente os participantes da pesquisa. Não há também previsão de riscos aos 

participantes da pesquisa, uma vez que, fundamentalmente, o objetivo principal é a fruição de 

obras literárias em sala de aula e a produção oral ou escrita sobre as experiências com essas 

obras. No caso de algum incidente imprevisto, porém, os participantes têm o direito de pleitear 

indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da 

participação na pesquisa. Não está previsto ressarcimento aos participantes de despesas 

decorrentes da participação na pesquisa. A coordenação do projeto garante o monitoramento 

pessoal da coleta de dados e a segurança dos indivíduos, incluindo a proteção à 

confidencialidade.   

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., abaixo assinado, 

concordo em autorizar a participação de meu(minha) filho(a), 

.........................................................................................., no estudo intitulado “Literatura 

Infantil e Educação Básica: Diversidade, Tradição e Inovação”. Informo ter mais de 18 anos de 

idade e destaco que a participação de meu(minha) filho(a) nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora Layssa Gabriela 

Almeida e Silva Mello, sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação de meu(minha) filho(a) no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a participação de 

meu(minha) filho(a)  no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de 2019. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) responsável pelo participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Apêndice B – Questionário inicial 

      Nome (Sigilo): _______________________________________________________ 

      Pseudônimo: _______________________________   Idade: __________________ 

 

1- Há quanto tempo você estuda inglês? 

(   ) mais de um ano 

(   ) mais de dois anos 

(   ) mais de três anos 

 

2- Em se tratando da sua leitura em língua inglesa, como você se definiria: 

(   ) leio bem 

(   ) leio razoavelmente 

(   ) leio pouco 

 

3- Em se tratando da sua escrita em língua inglesa, como você se definiria: 

(   ) escrevo bem 

(   ) escrevo razoavelmente 

(   ) escrevo pouco 

 

4 – Para você, textos literários são: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5 – Você gosta de ler textos literários em português? Se sim, qual seu gênero favorito? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6 – Você já leu algum texto literário em inglês? Se sim, cite um de que você tenha gostado. 

 
7 – Você já escreveu algum texto literário em língua inglesa? Se sim, o que você já escreveu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice C – Plano de aula com o gênero literário poema 

Lesson plan – Poem “to hate is an easy lazy thing” 

 

Objectives: 

1) To reflect about the importance of respecting everyone. 

2) To read and discuss a poem collaboratively. 

3) To write a poem in English in pairs. 

 

Warmer: 

1) Ask students if they remember about Rupi Kaur. (They have already read another poem of 

her at the beginning of the year). 

2) Show the students a PPT presentation and ask them to describe the following images: 

                                                                   

                                         

3) Ask students if they have ever heard about a solidarity fridge. Then show them an image of 

a solidarity fridge which is located in Goiânia downtown and ask them to guess where it is 

located. 

 

4) Show them the image bellow and ask if they have ever adopted a letter or if they know 

someone who has already adopted. 
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5) Show them the image bellow, ask them to describe it and then ask if they have already 

adopted a pet or if they know anyone who has already adopted. 

 

6) Show them the image bellow and ask them to describe it. The idea here is to show that Brazil 

is a huge and heterogeneous country, so everybody should be treated equally and with dignity 

no matter what their circumstances. 

 

 

Reading: 

1) Ask students to sit in pairs and give them a photocopy of the poem “to hate is an easy lazy 

thing”, by Rupi Kaur. 

2) Give students some time to read and discuss the poem with their pairs. 

 

Post-reading: 

1) Ask students their impressions about the poem and the illustration of it. 

2) Invite students to go to schoolyard to produce in pairs their own poem.  
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Apêndice D – Plano de aula com o gênero literário infantojuvenil 

Lesson Plan – Kode’s Quest(ion): a story of respect 

Objectives: 

1) To reflect about the importance of respecting others. 

2) To introduce The Seven Teachings. 

3) To read and discuss a book collaboratively. 

4) To write a book in English in pairs. 

 

Warmer 

1) Ask the students: What is respect for you?  

2) Teacher writes the students answers on the board. 

 

Pre-reading 

1) Show students a PPT presentation with some vocabulary that they might not know and some 

information about Katherena Vermette’s biography. 

2) On the PPT presentation, there were the following information: 

a) What is she doing? (She’s raking the leaves) 

 

 

b) Who’s the smartest person you know? 

c) What do these people have in common? (They are all elders/elderly people) 

 

 

d) Do you think it is important to respect the elders? Why? 

e) Do you know what are The Seven Teachings? 

f) Show students a slide with images that illustrate The Seven Teachings. Ask them to describe 

the images. 
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g) Mention some facts about Katherena Vermette’s life such as: a) She is a Canadian author; b) 

She was born in 1977, in Winnipeg, Manitoba; c) She is of Métis descent; d) In addition to 

writing, Vermette advocates for the equality of Aboriginal peoples in Canada. (On my PPT 

presentation I also added a picture of the writer, the map of Canada, so students can visualize 

better the location of the country and the place where the author lives, and some pictures of her 

works.) 

                        

 

Reading 

1) Teacher asks students to sit in a circle. The ideal scene would be to put students to sit in pairs 

and provide each pair a book, but as I only had one book to develop this project, I projected it 

and read it out loud to them.  

 

Post-reading 

1) Ask students their impressions about the book (orally). 

2) Teacher asks them: (written) 

a) Was your idea of respect similar or different from Kode’s idea? 

b) Which of the Seven Teachings do you consider the most important? Which one do you have 

to practice more? 

3) Invite students to go to schoolyard to produce in pairs their own book. 
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Apêndice E – Plano de aula com o gênero literário fábula 

Lesson plan – The lion and the four bulls 

Objectives: 

1) To reflect about the importance of unity and group work. 

2) To read and discuss about a fable. 

3) To write a fable in English in pairs. 

 

Warmer: 

1) Show the students a youtube video (https://www.youtube.com/watch?v=o-yhrTnblPE) 

entitled “Extremely rare: fearless male lion attacks buffalo herd, alone”.  

 

2) Ask students impressions about the video. 

 

Pre-reading: 

1) Show a PPT presentation about some fables features. 

2) On my PPT presentation, I mentioned:  

 

a) What is a fable? (A fable is a short story that contains a moral. A moral is a short lesson 

about life that is found in a story). 

 

b) Aesop was one of the most famous fable writers of all time. It is said that he lived between 

620 BC and 564 BC. He wrote about 655 fables during his lifetime. Even though he lived a 

long time ago, his fables still apply to life today. 

 

c) Elements of a fable – Most fables contain one or more of the following elements: 

 A very short story 

 A moral at the end 

 Characters that are animals or elements of nature 

 Non-human characters can talk or show human characteristics 

 At least one character makes a bad decision 

 May envolve a character who is sly or clever 

 

 

Reading: 

1) Ask the students to sit in pairs and give them a photocopy of the fable “The lion and the 

four bulls”, by Aesop. 

 

2) Ask students their impressions about the fable. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o-yhrTnblPE
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Post-reading: 

1) After reading the fable, ask them to answer in pairs the following questions: 

a) Who are the characters? 

b) How do the characters remind me of people I know? 

c) What is the moral of the story? 

d) How can I relate the moral to my own life? 

 

2- Ask students to write a fable in pairs. 
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Apêndice F – Plano de aula com o gênero literário canção 

Lesson Plan – Blowing in the wind 

Objectives: 

1) To reflect about the possibility of a song be considered a literary text. 

2) To discuss some facts related to Vietnam War. 

3) To analyze and sing a song. 

4) To write a lyric about any social or political issues. 

 

Warmer: 

1) Ask the students:  

a) Can a song be considered a literary text? Justify. 

b) Have you ever heard about Bob Dylan? If affirmative, tell me what you know about him. 

 

Pre-reading: 

1) Show the students a PPT presentation with some facts about Bob Dylan’s biography and 

some curiosities regarding the Vietnam War. On my PPT presentation I mentioned these facts 

and pictures: 

Bob Dylan (1941 - ) 

                                                            

• Folk-rock singer-songwriter Bob Dylan signed his first recording contract in 1961, and 

he emerged as one of the most original and influential voices in American popular 

music. 

• He is one of the most influential singer-songwriters of the 20th century, known for songs 

that chronicle social and political issues. 

• The song “Blowing in the wind” was released in 1963. 

• Vietnam War (1955 – 1975) 

 

 

• USA supported the war sending many soldiers to there. It was the first war that 

American could be updated through television (many journalists were sent to Vietnam) 
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• Muhammad Ali refused to serve in the Vietnam War 

 

         

• The total number of Vietnamese killed, civilian or military, ranges from 966,000 to 3.8 

million. Between 240,000 and 300,000 Cambodians, and 20,000 to 62,000 Laotians also 

lost their lives. Already the Americans estimate their losses at 58,000 soldiers killed, 

over 300,000 wounded and 1,626 still missing in 1975 

• In addition to winning Grammy, Academy and Golden Globe awards, Dylan received 

the Presidential Medal of Freedom from President Barack Obama in 2012.  

• On October 13, 2016, the legendary singer-songwriter also received the Nobel Prize in 

Literature, the first time the honor was bestowed on a musician. 

 

      

2) Teacher promotes a dialogue with students languaculture by showing them the fact that in 

2019, Chico Buarque de Hollanda, a Brazilian singer, songwriter and writer won the Camões 

Prize (Prêmio Camões). The prize, created in 1988, is awarded every year to an author from 

any Portuguese-speaking country. Named after Luís de Camões, it is the most important prize 

for literature in the Portuguese language. The choice recognizes an author's entire work, rather 

than just a specific work. Chico Buarque becomes the first musician to win the prestigious prize 

honoring literary work in Portuguese. 

3) Ask students to sit in a circle and give each one a handout. They can ask their classmates if 

they need help. 

4) Students match some words to their definitions: 

a) Sea 

b) Dove 

c) Death 

d) Road 

e) Allow 

f) Cannonball 
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(     ) Give someone permission to do something.  

(     ) It is a bird that looks like a pigeon but is smaller and lighter in color. It is often used as a 

symbol of peace. 

(     ) It is the salty water that covers about three-quarters of the Earth's surface. 

(     ) A long piece of hard ground which is built between two places so that people can drive 

or ride easily from one place to the other. 

(     ) It is a heavy metal ball that is fired from a cannon. 

(     ) The action or fact of dying or being killed; the end of the life of a person or organism. 

 

5) Teacher corrects the match. 

Reading/listening: 

1) Students listen to two different versions of the song (the original, performed by Bob Dylan 

and a Canadian, performed by Alanis Morissette) and complete the spaces with the words that 

are missing: 

How many _________ must a man walk down 

Before you can call him a man? 

Yes, and how many _________ must a white ________ sail 

Before she sleeps in the sand? 

Yes, and how many times must _____________ fly 

Before they're forever banned? 

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

The answer is blowin' in the wind 

Yes, and how many years can a mountain exist 

Before it is washed to the ________? 

Yes, and how many years can some people exist 

Before they're ___________ to be free? 

Yes, and how many times can a man turn his head 

And pretend that he just doesn't see? 

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

The answer is blowin' in the wind 

How many times must a man look up 

Before he can see the sky? 

Yes, and how many ears must one man have 

Before he can hear people cry? 

Yes, and how many ___________ will it take till he knows 

That too many people have died? 

The answer, my friend, is blowin' in the wind 

The answer is blowin' in the wind 
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2) Teacher shows the students a Brazilian version of the song, interpreted by Zé Ramalho.  

 

Post-reading: 

1) Ask students their impressions about the song. 

2) Teacher asks students: 

a) After listening to the three different versions of the song (the original, a Canadian and a 

Brazilian), which one did you like the most? Why? 

b) What did you understand from this song? Which part of it did you like the most? Why? 

c) What did you understand from these excerpts:  

I - “How many roads must a man walk down,  

      before you can call him a man?” 

II – “(…) how many years can some people exist,  

        before they’re allowed to be free?” 

III – “Yes, and how many years can a mountain exist 

             Before it is washed to the sea?” 

IV – “The answer, my friend, is blowing in the wind” 

d) Students sing the song. 

e) Teacher advises students that next class they will go to schoolyard to produce in pairs their 

own lyrics. The lyric must be about any social or political issue. 
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Apêndice G – Questionário final 

      Nome (Sigilo): _______________________________________________________ 

      Pseudônimo: _______________________________    

 

1- Qual dos textos trabalhados você mais gostou? Justifique. 

(       ) Poema – To hate is an easy lazy thing, da Rupi Kaur 

(       ) Livro infantojuvenil – Kode’s quest(ion): a story of respect, da Katherena Vermette 

(       ) Fábula – The lion and the four Bulls, do Esopo 

(       ) Música – Blowing in the wind, do Bob Dylan 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2- Qual dos textos trabalhados você menos gostou? Justifique. 

(       ) Poema – To hate is an easy lazy thing, da Rupi Kaur 

(       ) Livro infantojuvenil – Kode’s quest(ion): a story of respect, da Katherena Vermette 

(       ) Fábula – The lion and the four Bulls, do Esopo 

(       ) Música – Blowing in the wind, do Bob Dylan 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- O que você achou da experiência de ler e discutir textos literários em inglês? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- O que você achou da experiência de produzir textos literários em inglês? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5- Comente sobre sua experiência de ter trabalhado em pares. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 




