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RESUMO  

 

O presente estudo analisa as práticas de letramentos acadêmicos flagradas na escrita 

colaborativa de resenhas acadêmicas na plataforma wiki. A base teórica desta 

pesquisa compreende as abordagens Inglês para Fins Acadêmicos (GILLET, 2000; 

FLOWERDEW; PEACOCK, 2001; HYLAND, 2006) e Aprendizagem Colaborativa 

Mediada por Computador (ROBERTS, 2005; STAHL; KOSCHMANN; SUTHERS, 

2014); a escrita acadêmica (HYLAND, 2009; CARLINO, 2017); o gênero resenha 

(MOTTA-ROTH, 1995a; HYLAND, 2004; MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010; ARAÚJO 

et al., 2018); a escrita colaborativa na wiki (CUNNINGHAM, 2008; BENTO, 2011; 

LANKSHEAR; KNOBEL, 2011); as vozes na construção do texto (SHARPLES et al., 

1993; HYLAND, 2008; NELSON; CASTELLÓ, 2012) e os letramentos acadêmicos 

(LEA; STREET, 1998; KIILI; MÄKINEN; COIRO, 2013). Trata-se de uma pesquisa-

ação online, realizada com 17 alunos do curso de Letras Inglês da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA), situada em Sobral-CE. O cenário da pesquisa foi um 

projeto wiki para a escrita colaborativa de resenhas acadêmicas, elaborado a partir da 

combinação das abordagens mencionadas e ambientado na plataforma PBworks. O 

projeto, dividido em três módulos, previu a apreensão do gênero resenha, a escrita 

colaborativa desse gênero e a autoavaliação dos participantes acerca dos letramentos 

necessários e convocados para essa experiência. Portanto, foram analisadas 19 

resenhas colaborativas e todo o processo de realização da experiência. Os resultados 

indicam que resenhas elaboradas, nessas condições, caracterizam-se como um 

gênero reelaborado (ARAÚJO, 2016), com novos movimentos retóricos, alguns 

marcados no próprio texto (citar trechos da obra e referenciar por meio de links) e 

outros marcados na extensão do texto, relacionados às etapas do processo de escrita 

(negociar sobre a escrita colaborativa, decidir sobre a escrita colaborativa, prometer 

colaboração, informar sobre a colaboração, incentivar à colaboração e apreciar a 

resenha), denominados movimentos retóricos flutuantes. A autoria colaborativa 

mostra estreita relação escritor-leitor, destaca os papéis de escritor, editor e avaliador 

da obra resenhada e se dá por meio do uso de pronomes que denotam engajamento 

com o leitor, marcados no próprio texto e na voz coletiva que se instaura para a escrita 

por meio, principalmente, do trabalho sequencial registrado nas edições do texto. Os 

letramentos percebidos nessa experiência corroboram a integração de letramentos 

acadêmicos (letramentos disciplinares, letramentos argumentativos, letramentos 



 
 

digitais, letramentos colaborativos e letramentos inovadores) e convocam, 

especificamente, o letramento móvel, parte dos letramentos digitais, por meio do uso 

do aplicativo Whatsapp (ferramenta auxiliar), e o letramento crítico para constituir o 

quadro de letramentos acadêmicos.  

 

Palavras-chave: Escrita colaborativa. Resenhas. Movimentos retóricos. Vozes. 

Letramentos acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT   

 

The present study analyzes the academic literacy practices noticed in the collaborative 

writing of academic reviews on wiki platform. The theoretical framework of this 

research comprises English for Academic Purposes (GILLET, 2000; FLOWERDEW; 

PEACOCK, 2001; HYLAND, 2006) and Computer-Supported Collaborative Writing 

(ROBERTS, 2005; STAHL; KOSCHMANN; SUTHERS, 2014) approaches; academic 

writing (HYLAND, 2009; CARLINO, 2017); the review genre (MOTTA-ROTH, 1995a; 

HYLAND, 2004; MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010; ARAÚJO et al., 2018); wiki 

collaborative writing (CUNNINGHAM, 2008; BENTO, 2011; LANKSHEAR; KNOBEL, 

2011); voices in text construction (SHARPLES et al., 1993; HYLAND, 2008; NELSON; 

CASTELLÓ, 2012) and the academic literacies (LEA; STREET, 1998; KIILI; 

MÄKINEN; COIRO, 2013). It is an online action research carried out with 17 

undergraduate students in English major at Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(UVA), located in Sobral-CE. The scenery of the research was a wiki project for 

academic reviews collaborative writing, elaborated from the combination of the 

mentioned approaches and set on the PBworks platform. The project, divided into 

three modules, provided the apprehension of the review genre, the collaborative writing 

of this genre and the participants' self-assessment of the literacies needed and 

summoned for this experience. Therefore, 19 collaborative reviews and the entire 

process of carrying out this experience were analyzed. The results indicate that 

reviews elaborated under these conditions are characterized as a reelaborated genre 

(ARAÚJO, 2016), with new rhetorical movements, some marked in the text itself (citing 

excerpts of the work and referencing through links) and others marked in the text 

extension, related to the stages of the writing process (negotiating collaborative writing, 

deciding collaborative writing, promising collaboration, informing collaboration, 

encouraging collaboration, and appreciating the review), called floating rhetorical 

movements. Collaborative authorship shows a close writer-reader relationship, 

highlights the roles of the writer, the editor, and the evaluator of the reviewed work, 

and occurs through the use of pronouns that denote engagement with the reader, 

marked in the text itself, and the collective voice in writing, mainly through sequential 

work recorded in text  editions. The literacies perceived in this experience corroborate 

the integration of academic literacies (disciplinary literacies, argumentative literacies, 

digital literacies, collaborative literacies and innovative literacies) and specifically call 



 
 

mobile literacy, part of digital literacies, by using Whatsapp application (auxiliary tool) 

and critical literacy to constitute the framework of academic literacies. 

 

Keywords: Collaborative writing. Reviews. Rhetorical movements. Voices. Academic 

literacies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
“O que virá por aí, em termos de gêneros 
discursivos, ainda não sabemos, mas o estudo da 
linguagem e suas relações com a tecnologia anda 
longe de ser mera contemplação de um pássaro 
triste engaiolado, mas é uma navegação constante 
em águas que não cessam de (trans/per/re)correr 
os oceanos incertos da (des/re)construção de 
sentido”. (ARAÚJO, 2016, p. 64). 

 

A escrita hoje, com o uso de tecnologias digitais, como o computador, 

permite que velhas e novas práticas de letramentos se reinventem e se estabeleçam, 

respectivamente. Usuários de diversas faixas etárias escrevem na tela, em maior ou 

menor escala, com fins recreativos, profissionais ou acadêmicos e em contextos e 

suportes diversos. De uma forma geral, as pessoas estão escrevendo mais, não posso 

afirmar que melhor, mas, sobremaneira, em maior quantidade. 

A escrita no contexto digital é real: os propósitos são definidos, os gêneros 

textuais estabelecidos (ainda que, por vezes, inconscientemente), a audiência existe 

e há interação com esta. É nesse contexto que a escrita colaborativa online se 

estabelece. Tecida por várias mãos, a escrita colaborativa online permite que diversos 

participantes colaborem em um mesmo texto. Desse modo, os participantes da 

interação desenvolvem a autoria colaborativa, uma vez que os papéis de escritor-leitor 

se alternam, e o texto apresenta as vozes dos participantes.  

A escrita colaborativa tem sido um objeto de estudo ao qual venho me 

dedicando. Em pesquisa anterior (BENTO, 2011), investiguei o processo de escrita 

colaborativa em um curso livre de língua inglesa. Nesse trabalho, observei o 

desenvolvimento das diversas etapas do processo de escrita na experiência. De forma 

mais específica, analisei os aspectos de colaboração entre os participantes por meio 

das interações ocorridas no ambiente wiki; investiguei o papel do feedback dado pelos 

participantes para o aprimoramento da escrita e, desse modo, observei como a 

ferramenta wiki se configura como meio para o desenvolvimento da habilidade de 

redigir em língua inglesa, ao agregar essa ferramenta à metodologia do curso de 

língua inglesa investigado no estudo.  

O contexto de um curso livre, com alunos adolescentes, de nível 

intermediário, permitiu a criação de um projeto wiki para a escrita de quatro gêneros 

textuais, a saber, o anúncio publicitário, a carta formal, a resenha de filmes e o artigo 
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de revista.  Os resultados da pesquisa indicaram que, na etapa de pré-escritura, houve 

geração de ideias, mas a maioria das decisões foram tomadas sem negociações; a 

etapa de orientação da tarefa propiciou pouca interação, mas todos os passos foram 

cumpridos; a etapa de escritura foi realizada por meio de versões e comentários que 

se correlacionaram, mostrando que houve mais versões gerando comentários que 

comentários gerando versões. Em relação à recorrência das versões e tipos de 

comentários feitos, estes propiciaram a criação de uma tipologia, a qual destacou o 

incentivo à colaboração e o feedback como principais elementos de interação, e a 

edição, de uma forma geral, como o grande destaque de um texto escrito 

colaborativamente. Por fim, foi percebido que a escrita colaborativa aborda o 

processo, portanto avaliar um texto a partir de seu produto não possibilita ver o 

aprimoramento da escrita. No entanto, os participantes da experiência desenvolveram 

papéis distintos, por exemplo, autonomia para corrigir seus textos e interação, o que 

demonstrou que a ferramenta wiki pode ser um elemento de inserção para o ensino e 

aprendizagem da escrita. 

Passada essa experiência, saí dos cursos livres de línguas e da educação 

básica para lecionar no ensino superior. Nessa nova experiência, em uma 

universidade pública da região norte do Ceará, a Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (doravante UVA), deparei-me com uma variedade de letramentos a serem 

apreendidos por mim, como professora, surgindo, assim, a necessidade de abordar a 

escrita de gêneros acadêmicos.  

Um dos primeiros aspectos que julgo preocupante diz respeito ao currículo 

do Curso de Letras da UVA, pois, no referido curso, há a ausência de disciplinas que 

abordem a produção textual em língua inglesa, e essa ocorre de forma aleatória e sem 

planejamento específico ao longo das disciplinas denominadas “Língua Inglesa 1 a 7”. 

A partir de observações do desempenho dos alunos, percebi que eles acumulam 

muitas dificuldades, e estas não se limitam apenas aos aspectos linguísticos, mas 

também ao reconhecimento de gêneros acadêmicos e à produção destes. Assim, o 

curso não possui disciplinas específicas para a produção de textos acadêmicos1, 

ficando a produção textual a ser realizada ou não pelo professor. Supostamente, na 

                                                           
1 Downs e Wardle (2007) reconhecem a impossibilidade de ensinar um discurso acadêmico universal e 

rejeitam as ditas disciplinas que pretendem ensinar a escrita acadêmica em um ano. Eles buscam, no 
entanto, aprimorar a compreensão dos alunos sobre a escrita, a retórica, a linguagem e o letramento, 
em um curso que oriente para a leitura e a escrita como pesquisa acadêmica e que encoraje 
concepções mais realistas da escrita. 
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UVA, há a adoção da política de escrita no currículo, no entanto, não há uma 

formalização de como isso é abordado. 

Nesse sentido, a partir da necessidade de lidar com os gêneros da 

academia e da percepção de que a resenha é um dos gêneros mais comuns nessa 

esfera, escolhi esse gênero e sua produção na perspectiva colaborativa para uma 

pesquisa de doutorado. Desse modo, surge a questão de pesquisa central deste 

estudo: de que modo práticas de letramentos acadêmicos se estabelecem em uma 

proposta de escrita colaborativa em ambiente digital? No intuito de responder essa 

indagação, questões secundárias surgem: 1. Como se dá a relação entre movimentos 

retóricos e os propósitos comunicativos das resenhas produzidas em coautoria na 

plataforma wiki? 2. De que forma as vozes que compõem a autoria colaborativa se 

estabelecem? 3. Quais letramentos constituem o letramento acadêmico na escrita 

colaborativa de resenhas online? Essas perguntas serão respondidas ao longo deste 

estudo. 

Alinhado à questão central, o objetivo geral do presente trabalho foi o de 

analisar as práticas de letramentos acadêmicos flagradas na escrita colaborativa de 

resenhas acadêmicas na plataforma wiki, considerando os movimentos retóricos 

subjacentes a essa prática, as vozes que a permeiam e as categorias de letramentos 

que emergem dessa prática colaborativa de escrita acadêmica. Os objetivos 

específicos da pesquisa pretendem (i) descrever os movimentos retóricos subjacentes 

ao gênero resenha colaborativa, verificando como se relacionam aos propósitos 

comunicativos do gênero; (ii) investigar o estabelecimento das vozes da autoria 

colaborativa e (iii) sistematizar os letramentos necessários e emergentes durante todo 

o processo de escrita colaborativa de resenhas no ambiente wiki. 

O principal pressuposto desta pesquisa é o de que as práticas de 

letramento acadêmicos, em ambiente digital colaborativo, se dão a partir da integração 

de diversos tipos de letramentos. Para que isso ocorra, a relação entre os movimentos 

retóricos e os propósitos comunicativos extrapola o impresso, uma vez que os 

participantes se engajam em trocas para a produção do texto. Ademais, o 

engajamento de vozes dos autores do texto permite identificar diferentes formas de 

organização do trabalho colaborativo, nas quais a negociação é o requisito necessário 

para se atingir um consenso. Por fim, dos diversos letramentos presentes na 

experiência de letramento acadêmico em ambiente digital colaborativo, os letramentos 
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disciplinares e colaborativos são os mais necessários, enquanto o letramento crítico é 

o mais difícil de ser visualizado. 

Tendo feito esta contextualização e estabelecido os objetivos, questões de 

pesquisa e pressupostos que norteiam este trabalho, sinto a necessidade de situar o 

campo de investigação, elencando alguns estudos já realizados e percebendo lacunas 

neles que justifiquem a pesquisa que realizei. 

Uma revisão sistemática de literatura foi realizada na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e teve como norte duas questões de 

pesquisa: a primeira buscava investigar como a escrita colaborativa vem sendo 

desenvolvida em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e a segunda tencionava 

elencar quais categorias de análise são utilizadas para avaliar a escrita colaborativa 

nos trabalhos encontrados. Tendo como parâmetros critérios de inclusão e exclusão, 

09 trabalhos foram selecionados entre os anos de 2008 a 2015 (COSTA, 2008; 

COSTA, 2010; D’ANDRÉA, 2011; SANTOS, 2011; MARTINS, 2012; ACRI, 2013; 

PINTO, 2013; FONTENELE, 2015; MARQUES, 2015). Como resposta à primeira 

questão, a pesquisa na BDTD mostrou que a escrita colaborativa tem sido 

desenvolvida em blogs, wikis e plataformas que incluem recursos que propiciam a 

interação. Uma vez que o interesse, neste projeto de tese, são as wikis, nestas, 

especificamente, a escrita se deu por meio de estudos exploratórios, oficinas e 

disciplinas em formato a distância, com encontros presenciais. No tocante à segunda 

questão, as categorias de análise utilizadas nos estudos com as wikis incluíram a 

análise do processo de edição dos textos, de aspectos linguísticos e discursivos das 

produções, de características do hipertexto, como links e recursos multimodais e de 

níveis de interação, abordando a coautoria. 

As investigações acerca da potencialidade e implicação da web 2.0 na 

educação superior, a fim de compreender como a tecnologia pode ser aproveitada por 

estudantes e educadores no desenvolvimento do letramento acadêmico, sobretudo 

no ensino de língua inglesa voltado para fins acadêmicos, têm se consolidado 

(WINGATE; DREISS, 2009; KUTEEVA, 2011; BASSET, 2012; THEISEN, 2013; 

DASHTESTANI; STOJKOVIC, 2015). Ou seja, essa abordagem tem se mostrado 

eficaz para o desenvolvimento de uma escrita situada, com comunidades disciplinares 

cujos propósitos comunicativos se assemelham. 

Ainda nas universidades, contexto do nosso maior interesse, uma pesquisa 

realizada no Language Learning & Technology Journal, em artigos entre os anos de 
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2009 e 2016, elencou 04 trabalhos (KESSLER, 2009; ELOLA; OSKOZ, 2010; AYDIN; 

YILDIZ, 2014; KING, 2015). Nesses estudos, a escrita na universidade é abordada na 

plataforma wiki observando aspectos como forma, conteúdo e colaboração.  

Outros trabalhos em ambiente wiki na graduação merecem destaque. 

Dimoke (2009) abordou a escrita de poemas, percebendo a experiência dos 

participantes, o modo pelo qual eles se veem como escritores, assim como o ambiente 

em si e sua contribuição para a escrita. Mohamed (2010) investigou o efeito do uso 

de wikis para o desenvolvimento da escrita acadêmica de futuros professores de 

inglês como língua estrangeira, por meio de pesquisa experimental com dois grupos, 

em que um utilizava a ferramenta e o outro não. Ademais, em outros estudos, a 

produção escrita colaborativa é utilizada para desenvolver o letramento acadêmico 

dos alunos (TARDY, 2010; SANTOS, 2011; PAPADIMA-SOPHOCLEOUS; YEROU, 

2013; PETERLIN; BOTSHON, 2015). Essas pesquisas, embora em ambiente digital, 

consideram o letramento acadêmico como a aquisição das habilidades de leitura e 

escrita, não dando considerada ênfase ao próprio letramento digital para a realização 

da(s) tarefa(s) e outros letramentos que possam ser necessários para a execução 

desta(s). 

A produção de gêneros acadêmicos, especificamente do gênero resenha, 

tem sido contemplada em trabalhos diversos. Sabe-se que esse é um dos gêneros 

mais requeridos na esfera acadêmica, uma vez que obras literárias ou linguísticas são 

objeto de estudo nas graduações em Letras, em língua materna ou em língua 

estrangeira. 

Pesquisas sobre o gênero resenha apontam os conflitos que emergem de 

sua escrita por parte de alunos calouros em universidades, quando precisam produzir 

o gênero com concepções e orientações de letramentos divergentes e com as 

mobilizações de recursos linguístico-discursivos que textualizam as vozes nesse 

gênero (OLIVEIRA, 2010; 2015). Outros trabalhos investigam práticas de 

retextualização desse gênero em meio impresso e digital (MATENCIO, 2003; 

PORTUGAL, 2011; ALVAREZ, 2013), refletindo sobre as regularidades identificadas 

no processo de referenciação na retextualização de textos dessa natureza; a 

influência da intertextualidade no processo de retextualização da resenha acadêmica 

e as práticas de retextualização na ferramenta Google Docs, respectivamente. Outros, 

ainda, relacionam a reescrita aos movimentos retóricos, procurando investigar a 
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reescrita por parte de alunos que praticam a escrita de resenhas como tarefa de 

aprendizagem na universidade (ARAÚJO; BARROS; SILVA, 2015). 

No que se refere aos movimentos retóricos, no Brasil, algumas pesquisas 

vêm mostrando a utilização do modelo CARS (Create a Research Space) de Swales 

(1990): a aplicabilidade do modelo em resenhas de livros (MOTTA-ROTH, 1995a; 

ARAÚJO, 1996); em resumos de dissertações (BIASI-RODRIGUES, 1998); em 

depoimentos de alcoólicos anônimos (BERNARDINO, 2000) e resenhas acadêmicas 

(BEZERRA, 2001; 2002). Destaco, ainda, uma pesquisa que analisa vestígios de 

mudança e traços de permanência em resenhas acadêmicas produzidas entre os 

séculos XX e XXI (CARVALHO, 2016). No entanto, trabalhos que abordem os 

movimentos retóricos da resenha colaborativa em meio impresso e digital não foram 

encontrados, o que demonstra a necessidade de perceber como o texto é construído 

nesse último formato de escrita. O preenchimento dessa lacuna pode se dar a partir 

do entendimento sobre os movimentos retóricos que constituem a escrita colaborativa 

(os impactos desse tipo de escrita nos movimentos retóricos do gênero, uma vez que 

é constituída de uma subjetividade compartilhada e necessária para que a produção 

do gênero se dê); as vozes que permeiam essa prática de escrita e as categorias de 

letramentos convocadas para que ela ocorra. Isso pode gerar uma compreensão de 

como a escrita situada, engajada e compartilhada acontece. Desse modo, uma vez 

que o interesse desta pesquisa é a escrita da resenha colaborativa online, perceber 

os passos da dança para a construção desse gênero e os letramentos demandados 

para que a escrita se efetive faz-se necessário. 

Ainda enfatizando o uso das tecnologias, há uma tendência muito forte em 

propiciar práticas de letramento acadêmico em ambiente digital, levando em 

consideração os usos que os membros de uma comunidade disciplinar acadêmica já 

fazem em contextos outros, fora da universidade. No entanto, as pesquisas elencadas 

até o momento, embora tratem de gêneros acadêmicos e escrita colaborativa, não 

delimitam os letramentos acadêmicos necessários para que o aluno realize práticas 

de letramentos em ambientes virtuais e nem indicam letramentos emergentes, os 

quais merecem atenção e não podem ser negligenciados por serem importantes nos 

estudos em torno da Linguística Aplicada. 

Percebendo que os letramentos acadêmicos em contexto colaborativo 

online necessitam de uma maior delimitação, sobretudo no que se refere ao gênero 

resenha, um projeto wiki (curso online, extensão da disciplina Língua Inglesa VI do 
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curso de Letras-Habilitação em Língua Inglesa da UVA)2, com foco na escrita 

colaborativa online, foi desenvolvido a fim de investigar esse aspecto. O curso 

pretendeu contribuir para ampliar o leque de letramentos acadêmicos dos discentes 

envolvidos na pesquisa a partir de uma situação de ensino e aprendizagem, utilizando 

as abordagens Inglês para Fins Acadêmicos e Aprendizagem Colaborativa Mediada 

por Computador, num contexto de escrita colaborativa com foco no processo de 

escrita. Pretendemos, assim, perceber quais letramentos se fazem necessários e 

quais emergem dessa experiência. 

Vale ressaltar que esta pesquisa está vinculada ao projeto Laboratório de 

Letramentos e Escrita Acadêmica (Projeto LEA), da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), coordenado pelo prof. Dr. Júlio Araújo. O objetivo do referido projeto é o de 

criar situações didáticas de ensino da escrita de gêneros acadêmicos e de ampliação 

dos letramentos acadêmicos dos estudantes de Graduação. Nesse sentido, esta tese 

pretende, também, contribuir para esse projeto. 

Como pesquisa científica, esta investigação pode representar uma 

contribuição para os estudos sobre ensino e aprendizagem de escrita acadêmica em 

língua inglesa em meio digital. Pode-se dar a partir de dois aspectos, teórico e 

metodológico, descritos a seguir. 

Em se tratando das contribuições de ordem teórica, o entendimento sobre 

os movimentos retóricos a partir dos estudos de Swales (1990), Motta-Roth (1995a), 

Araújo (1996), entre outros, permitirá que uma nova contribuição para a organização 

retórica do gênero resenha se dê, dessa vez abordando a construção colaborativa 

online. Isso possibilitará perceber se, quando escrita em ambiente online colaborativo, 

a resenha tem seus movimentos retóricos alterados. Por ser um gênero, comumente, 

de autoria e quase nunca de coautoria, será necessário investigar se seus 

movimentos retóricos se alteram, em comparação aos estudos que tratam da 

produção individual desse gênero em meio impresso. Esse mapeamento permitirá um 

melhor direcionamento para o ensino de produção textual desse gênero nas 

condições de ensino e aprendizagem (online e em grupo). Ao perceber como os 

autores se organizam para escrever colaborativamente, ou seja, como as vozes dos 

escritores se engajam para a produção textual, tendo em vista as contribuições de 

Sharples et al. (1993) e Nelson e Castelló (2012), padrões de organização do trabalho 

                                                           
2 O detalhamento do projeto wiki será dado no capítulo de metodologia desta tese. 
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em grupo poderão ser confirmados ou estabelecidos, possibilitando o entendimento 

de como a autoria colaborativa acontece. Aspectos como apreensão do gênero, 

correção entre pares3 e desenvolvimento de diversos tipos de letramentos contribuirão 

para perceber como os letramentos acadêmicos se integram e emergem para a 

construção da resenha colaborativa. 

Sobre a dimensão metodológica desta pesquisa, a pesquisa-ação online 

permitirá uma análise e reflexão sobre a escrita acadêmica colaborativa. Cabe 

ressaltar que estudos científicos guiados por uma metodologia de pesquisa-ação são 

comuns, mas estudos que reflitam a empiria por meio de pesquisa-ação online são 

ainda novidades nos estudos linguísticos. Ao passo que a etnografia virtual trouxe 

contribuições metodológicas para pesquisas linguísticas (ARAÚJO, 2003; 2006; 

2007a; 2007b), pesquisas pautadas pela proposta de uma pesquisa-ação online 

também podem trazer contribuições significativas. Nesse sentido, perceber como a 

pesquisa-ação online se desenvolve gera encaminhamentos que contribuem tanto 

para a prática do professor quanto para o aprendizado do aluno. A partir desse 

entendimento, pode ser sugerida uma metodologia que mais se adeque a práticas de 

letramento nas condições já descritas neste capítulo, tendo em vista os resultados 

obtidos quando de sua execução. 

Além disso, esta pesquisa pretende colaborar com o campo de materiais 

didáticos digitais, uma vez que elaborei um material específico no ambiente wiki para 

a realização do estudo. Em função de minha experiência anterior de elaboração de 

materiais didáticos dessa natureza (BENTO, 2011), reconheço a viabilidade do 

referido ambiente para a construção de uma extensão da sala de aula, pela 

possibilidade de inserção de diferentes meios semióticos, pela facilidade de manuseio 

e pelo aspecto assíncrono que lhe é característico. Espero, assim, que a partir dessa 

percepção de como os letramentos acadêmicos se manifestam numa proposta de 

escrita colaborativa online, diferentes caminhos para o trabalho com a escrita 

acadêmica sejam apontados. 

O trabalho está dividido em sete capítulos. No primeiro, há a introdução do 

trabalho por meio da qual é situada a construção do objeto de estudo. No segundo, a 

                                                           
3  Considero o aspecto correção entre pares de grande relevância nesta experiência, uma vez que os 
participantes da pesquisa são professores em formação. Logo, a oportunidade de construir e corrigir 
textos em coautoria pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de um letramento 
não apenas linguístico, mas crítico. 
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escrita acadêmica (TURNER, 1999; HYLAND, 2003, 2009; DOWNS; WARDLE, 2007; 

ARAÚJO; DIEB, 2013; ARAÚJO; DIEB; COSTA, 2017; CARLINO, 2017; SACKSTEIN, 

2017) é abordada, levando em consideração as abordagens de ensino, a saber, Inglês 

para Fins Acadêmicos (GILLET, 2000; FLOWERDEW; PEACOCK, 2001; HYLAND, 

2006) e Abordagem Colaborativa Mediada por Computador (ROBERTS, 2005; 

STAHL; KOSCHMANN; SUTHERS, 2014), importantes para a elaboração do projeto 

wiki de escrita colaborativa (CUNNINGHAM, 2008; BENTO, 2011; LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2011) do gênero resenha (MOTTA-ROTH, 1995a; HYLAND, 2004; MOTTA-

ROTH; HENDGES, 2010; ARAÚJO et al., 2018), assim como os requisitos para a sua 

realização. No terceiro capítulo, a categoria teórica vozes na construção do texto 

(BAKHTIN, 2011, 2015; AUTHIER-REVUZ, 1990; DUCROT; 1987; MAINGUENEAU, 

2011) é apresentada, com ênfase no posicionamento e engajamento (HYLAND, 2008; 

SHARPLES et al., 1993; NELSON; CASTELLÓ, 2012), a partir de uma perspectiva 

colaborativa. No quarto capítulo, os letramentos acadêmicos (LEA; STREET, 1998) 

são visitados, tendo como foco a proposta de integração de letramentos para a 

constituição dos letramentos acadêmicos (KIILI; MÄKINEN; COIRO, 2013). O quinto 

capítulo apresenta a metodologia da pesquisa e engloba a descrição do projeto wiki 

Developing your Academic Writing. A descrição e discussão dos dados é dividida em 

três capítulos: o sexto trata do Módulo 1 do referido projeto; o sétimo aborda o Módulo 

2 e o oitavo compreende o Módulo 3 e a entrevista feita após a realização do projeto 

wiki. Por fim, o último capítulo, reflete sobre os objetivos e questões de pesquisa 

traçados neste estudo. 
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2 ESCRITA ACADÊMICA: ABORDAGENS DE ENSINO E REQUISITOS PARA SUA 

REALIZAÇÃO 

 

“Por que é preciso escrever no ensino superior? 
Acaso os alunos não deveriam chegar sabendo 
fazer isso autonomamente? Será suficiente uma 
disciplina para os ingressantes? Quem tem que 
ficar responsável pela escrita na universidade? Em 
que situações?” (CARLINO, 2017, p. 25). 

 

Dentre as diversas abordagens para o ensino de inglês como língua 

estrangeira (LE), as abordagens Inglês para Fins Acadêmicos (IFA) – do inglês 

English for Academic Purposes (EAP) – e a aprendizagem colaborativa com ênfase 

na abordagem proveniente dela, a Aprendizagem Colaborativa Mediada por 

Computador, do inglês Computer-supported Collaborative Learning (CSCL), serão 

apresentadas. Essa escolha se deu pela motivação de que, numa proposta em que 

os letramentos acadêmicos se desenvolvem em um ambiente virtual de aprendizagem 

colaborativo (wiki), essas abordagens combinadas possam ser as mais apropriadas 

para o desenvolvimento da habilidade escrita. Assim, os conceitos e design dessas 

abordagens serão apresentados a seguir. 

 

2.1 Inglês para fins acadêmicos (IFA) 

 

O Inglês para Fins Acadêmicos (IFA) é um ramo de uma abordagem maior 

intitulada Inglês para Fins Específicos (IFE)4. Para Hyland (2006), o IFA é definido 

como o ensino de inglês com o objetivo de ajudar os aprendizes a estudar ou 

pesquisar na língua. Segundo Flowerdew e Peacock (2001), o IFA refere-se ao ensino 

de inglês com o objetivo específico de estudar, conduzir pesquisa ou ensinar na 

língua. Nesse sentido, cobre todas as áreas de práticas acadêmicas comunicativas 

como: ensino pré-universitário, universitário e pós-graduação (desde a elaboração do 

material para palestras e tarefas em sala de aula); interações em sala de aula (do 

feedback do professor aos tutoriais e discussões de seminários); pesquisa de gêneros 

                                                           
4  O Inglês para Fins Específicos (IFE), do inglês English for Specific Purposes (ESP), de acordo com 
Hutchinson e Waters (1991), é uma abordagem para o ensino em que todas as decisões relacionadas 
ao conteúdo e ao método são baseadas nas necessidades do aluno. Dentro dessa abordagem há o 
Inglês para as Ciências Sociais que se subdivide em Inglês para Fins Ocupacionais (IFO) e Inglês para 
Fins Acadêmicos (IFA), sendo este último objeto de estudo neste trabalho. 
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(de artigos jornalísticos a artigos e propostas de concessão); escrita do aluno (desde 

ensaios a artigos e teses) e prática administrativa (de documentos do curso à defesa 

de tese).  

O IFA é difundido no mundo todo e, de acordo com Flowerdew e Peacock 

(2001), essa abordagem está nos quatro continentes e, em cada lugar, adquire 

características próprias. É desenvolvida, a priori, em países falantes de língua inglesa, 

como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá e a Nova Zelândia, que recebem 

estudantes do mundo inteiro, cuja língua materna não é inglês, para aprender o 

idioma. Em segundo lugar, estabelece-se em antigas colônias britânicas, onde o 

inglês é segunda língua e é usado como meio de instrução na universidade. Terceiro, 

em países que não possuem laços históricos com o inglês, mas que necessitam 

acessar literatura para pesquisa na língua (países do oeste da Europa, Japão, China, 

América Latina, África Francófona e outros). Por último, o ensino do IFA tem crescido 

nos países da antiga União Soviética, numa tentativa de distanciamento da influência 

da Rússia e do idioma russo e de posicionamento frente a uma economia globalizada 

e a uma comunidade acadêmica. 

Ainda segundo Flowerdew e Peacock (2001), o estatuto do inglês como 

língua internacional não se dá por ter o maior número de falantes nativos5 (mandarin, 

hindi e espanhol assumem o topo da lista nesse quesito), mas por ser a língua mais 

popular no que se refere ao seu aprendizado como segunda língua ou como língua 

estrangeira. Diversas razões existem para colocar o inglês nesse patamar: primeiro, 

a questão econômica, uma vez que alguns dos países mais ricos do mundo possuem 

o inglês como língua materna e as relações comerciais com esses países levam os 

envolvidos a aprenderem o idioma; segundo, o interesse na tecnologia desenvolvida 

nos países e, por fim, o acesso às publicações, o que coloca o inglês como língua 

internacional de pesquisa e publicação. 

Diante desses dados, é possível perceber que o interesse pelo aprendizado 

do inglês é evidente. Nesse sentido, Hyland (2006) afirma que a população de 

estudantes é diversa, o que inclui etnia, conhecimentos prévios e experiências 

educacionais. Esse público diverso representa um desafio para as universidades, pois 

é preciso fazer com que o aluno se ajuste às novas demandas próprias do ambiente 

                                                           
5 Flowerdew e Peacock (2001) afirmam que mandarim, hindi e espanhol assumem o topo da lista no 
quesito línguas com o maior número de falantes nativos. 
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acadêmico. Esses alunos têm necessidades de aprendizagem, como pontua Hyland 

(2006, p. 3): 

As necessidades de aprendizagem de todos esses grupos de alunos têm um 
foco particular nos desafios da competência comunicativa apresentada pelo 
estudo disciplinar específico, pelos meios de ensino e aprendizagem, e pelas 
mudanças nas práticas comunicativas dentro e fora da academia. Nesse 
contexto, a diversidade assume importância particular. A distinção da 
comunicação disciplinar, por exemplo, apresenta desafios consideráveis para 
os alunos, especialmente como as disciplinas mudam e desenvolvem-se. Há 
agora evidências convincentes em todo o âmbito acadêmico de que as 
disciplinas apresentam características e formas mutáveis de comunicação 
que os alunos devem aprender a dominar para terem êxito.6 (HYLAND, 2006, 
p. 3, TRADUÇÃO NOSSA7) 

 

Desse modo, essa competência comunicativa desejada pelos alunos está 

atrelada a fatores externos e internos à academia. Naturalmente, os fatores externos 

se dão pela inserção no mundo globalizado e o acesso às pesquisas, como já 

mencionado nesta seção. No entanto, são os fatores internos os mais urgentes, pois 

cada disciplina de um curso, por exemplo, tem diferentes exigências e requer do aluno 

habilidades específicas para que possa acompanhar o ensino de modo satisfatório. O 

cumprimento de tais requisitos vai muito além do ato de escrever, mas de uma 

adequação maior às situações estabelecidas. 

A partir dessa compreensão que subjaz ao conceito e contextualização do 

IFA, considerações sobre o design de um curso voltado para essa abordagem serão 

descritas na subseção seguinte. 

 

2.1.1 O design do IFA 

 

Dentre as diversas abordagens e métodos para o ensino de línguas, a 

abordagem Inglês para Fins Acadêmicos (IFA) pode se configurar como um diferencial 

para o trabalho com as habilidades linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever). Nesse 

sentido, um curso que aborda o IFA propõe o ensino dessas habilidades em contextos 

                                                           
6 The learning needs of all these student groups have a particular focus in the challenges to 
communicative competence presented by disciplinary-specific study, by modes of teaching and 
learning, and by changing communicative practices within and outside the academy. In this context, 
diversity takes on a particular importance. The distinctiveness of disciplinary communication, for 
example, presents considerable challenges to students, especially as such disciplines themselves 
change and develop. There is now compelling evidence across the academic spectrum that disciplines 
present characteristic and changing forms of communication which students must learn to master in 
order to succeed. 
7 Todas as traduções deste trabalho foram feitas por mim, a autora deste estudo. 
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acadêmicos. Gillett (2000) descreve alguns pontos de destaque e o programa de um 

curso que envolva essas habilidades. 

No que se refere à compreensão oral, os alunos estrangeiros devem 

escutar palestras e tomar notas. O aluno é conscientizado acerca da organização de 

uma palestra, da linguagem utilizada e da pronúncia de palavras próprias do seu setor 

de estudos.  

O programa de estudos dessa habilidade prevê os seguintes pontos: tomar 

notas; reconhecer a estrutura de uma palestra, o que inclui entender relações na 

palestra; deduzir o significado de palavras não familiares e grupos de palavras; 

reconhecer implicações, ou seja, informações não explícitas, atitude do falante, 

seleção e avaliação da informação; entender a entonação e a ênfase vocal; trabalhar 

as estratégias de compreensão oral: skimming (escutar para obter a ideia central); 

scanning (escutar para obter informação específica) e extração seletiva de pontos 

relevantes para resumir o texto. 

Sobre a produção oral, o foco é ajudar os alunos a se tornarem mais 

conscientes do que acontece em seminários ou atividades em grupo, bem como supri-

los com a linguagem interacional que é usada nessas situações. A prática se dá a 

partir de apresentações em grupo e discussões sobre temas acadêmicos.  

O programa de estudos com foco na fala inclui estabelecer o propósito dos 

seminários; preparar uma apresentação (estruturar, tomar e usar notas, introduzir o 

tópico, descrever similaridades e diferenças, comparar e contrastar pontos, 

exemplificar, referenciar, resumir e concluir); controlar a discussão (liderar a 

discussão, mudar de assunto e concluir) e participar da discussão (interromper 

educadamente, fazer perguntas, pedir por informação adicional, aclarar pontos, 

estabelecer um ponto de vista, sustentar um ponto de vista, concordar, discordar, 

desafiar e comentar, fazer sugestões, fazer-se compreender e prevenir interrupções); 

escutar e tomar notas. 

Em se tratando da compreensão escrita, a leitura acadêmica é sempre 

volumosa. O objetivo é fazer com que o aluno use estratégias de leitura para aprimorar 

essa habilidade, evitando a tradução de cada palavra do texto. Estratégias gerais e 

eficientes como scanning, para encontrar um livro na biblioteca ou um capítulo em um 

livro; skimming, para identificar a ideia central do texto; leitura cuidadosa, a fim de 

entender passagens importantes, assim como exercícios de construção de 

vocabulário na área do aluno, são de extrema importância. 
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O programa de estudos da leitura acadêmica engloba entender significados 

(deduzir o significado de palavras não familiares e relações de grupos de palavras em 

frases, implicações de períodos compostos, informação não explícita, significados 

conceituais, como comparação, propósito, causa e efeito); entender as relações no 

texto (estrutura textual, o valor comunicativo das frases, as relações entre as partes 

do texto por meio do léxico, dispositivos de coesão gramatical e indicadores do 

discurso); entender pontos importantes, distinguir as ideias principais dos detalhes, 

reconhecer alegações infundadas daquelas baseadas em evidências (distinguir fato 

de opinião, extrair pontos salientes, resumir, desenvolver um argumento, ler 

criticamente e avaliar o texto); ler com eficiência (pesquisar o texto, capítulo, artigo, 

parágrafos; identificar a ideia central e informações específicas), tomar notas. 

Acerca da produção escrita, muitos alunos, ainda de acordo com Gillett 

(2000), consideram essa habilidade a mais importante, tendo em vista que ela é a 

mais utilizada para a submissão de trabalhos. Logo, o objetivo da aula de escrita 

acadêmica é preparar os alunos para realizar tarefas escritas, sendo que estas variam 

muito, desde a escrita de respostas curtas em exames a de dissertações e teses. 

Aspectos de forma, como gramática e pontuação, são vistos, bem como o ensino 

específico da linguagem formal requerida. Isso envolverá o ensino de diferentes tipos 

de textos, palavras de ligação e como produzir introduções e conclusões, por exemplo. 

O programa de curso para a escrita acadêmica compreende pesquisar e 

usar a biblioteca (encontrar informações relevantes, usar catálogos, livros, periódicos, 

bibliografias e índices); usar recursos (tomar notas, criar notas, parafrasear, resumir, 

citar, construir uma bibliografia); escrever uma descrição de lugares, objetos, 

classificar, categorizar, comparar e contrastar, relatar e narrar; descrever processos e 

desenvolvimentos (expressar objetivos, meios e métodos, graus de certeza, razões e 

explicações, causa e efeito, desenvolvimentos e mudanças; descrever uma sequência 

de eventos e relações temporais); escrever instruções; desenvolver um argumento 

(apresentar argumentos, ideias e opiniões; expressar certeza e dúvida; defender e 

refutar um argumento;  ilustrar ideias; refutar ideias e opiniões; tirar conclusões); 

habilidades de escrita (diferentes tipos de escrita, organização, apresentação e layout, 

ortografia e pontuação; inclusão de gráficos, quadros e tabelas; estilo; revisão de 

ensaio e leitura aprofundada).  

Pode-se observar que, em comum, todas as habilidades preveem o ato de 

“tomar notas”. Essa é, realmente, uma prática comum em ambiente acadêmico, que, 
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por sua essência, prima pela escrita. Um outro aspecto a ser considerado é a 

apreensão de gêneros da esfera oral e escrita, o que possibilita o aluno a atuar nos 

diversos momentos que a academia favorece.  

Segundo Hyland (2006), os números de cursos e professores de IFA têm 

crescido consideravelmente. Enfatiza-se o fato de que o IFA tenta oferecer soluções 

para os desafios impostos pelo meio acadêmico com foco nas necessidades dos 

alunos e nas habilidades comunicativas próprias de cada disciplina. Há cursos 

inclusive que preparam o aluno para entrar na universidade, ou seja, que pretendem 

antever os desafios que o aluno terá que enfrentar: 

 
Para muitos aprendizes, o primeiro contato com o estudo acadêmico é 
através de um curso de IFA, antes de entrar na universidade, em casa ou em 
outro país. Esses cursos se destinam a aprimorar as habilidades 
comunicativas acadêmicas de alunos em inglês ao nível exigido para entrar 
numa faculdade ou universidade [...] (HYLAND, 2006, p. 4). 

 

Essa preocupação com o letramento do aluno, já tendo em vista o que ele 

irá encontrar na universidade, deveria ser uma ação permanente nas escolas. No 

entanto, percebe-se que o ensino da escrita de gêneros próprios da universidade só 

se dá quando o aluno já está na universidade. Nesse sentido, a próxima seção tratará 

sobre a escrita acadêmica. 

 

2.1.2 Escrita acadêmica 

 

A escrita acadêmica prevê, segundo Gillett, Hammond e Martala (2009), a 

produção de ideias lógicas, estruturadas e bem argumentadas. Ela envolve o fato de 

expressar ideais, fatos e opiniões lidas, escutadas e discutidas, logo, as diversas 

fontes visitadas colaboram para que a construção de um argumento em uma 

determinada tarefa acadêmica se dê. Na educação superior, a qualidade da escrita é 

um importante objeto de avaliação, logo, não basta escrever; é preciso escrever bem.  

 Além de escrever bem é preciso ser crítico. Escrever criticamente significa 

fazer o melhor uso do material consultado, o que compreende reflexão, análise, 

comparação e tomada de decisão. Gillett, Hammond e Martala (2009, p. 97) afirmam 

que: 

Alunos que não escrevem criticamente tendem a regurgitar as anotações de 
palestras ou materiais didáticos sem análise, usar muitas citações sem 
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expandir as ideias e tratar as informações encontradas em fontes como fatos 
a serem reproduzidos.8  

 

Assim, muitas vezes é possível perceber trabalhos acadêmicos em que 

páginas inteiras são destinadas a, por exemplo, citações longas, em que não há 

nenhuma discussão sobre o que foi evidenciado e já se muda para um outro assunto. 

Simplesmente o texto vai sendo construído sem elos coesivos em sua macroestrutura, 

o que compromete de forma considerável sua compreensão. 

Cabe destacar que alguns gêneros são mais comuns na escrita acadêmica 

como ensaios, resumos, artigos, resenhas, relatórios, monografias, dissertações e 

teses. Independentemente do gênero escolhido para a escrita de um texto, o estilo 

tem que ser o mesmo: claro, conciso, objetivo (BAILEY, 2006; KREUTER, 2009) e 

com ideais referenciadas 

Por outro lado, Bacon (2013) trata de uma pedagogia do estilo, ao 

questionar o que um aluno, no primeiro ano da universidade, sabe sobre esse aspecto 

da escrita. Na empreitada pedagógica, a autora propõe dois passos fundamentais: a 

análise guiada e a prática guiada. A análise guiada do estilo em textos acadêmicos 

pode ajudar os alunos a reconhecer as preferências estilísticas de bons autores; 

apreciar a variação entre autores, disciplinas e eventos; e entender os fatores que 

contam na variação. Já a prática guiada implanta opções sintáticas e estilísticas para 

atingir efeitos retóricos. Assim, pode ajudar novos escritores a não apenas apreciar, 

mas também produzir estilo em textos acadêmicos. 

Carlino (2017, p. 25) afirma que “qualquer disciplina está desenhada – além 

de um conjunto de concepções – por modos específicos de pensar vinculados a 

formas particulares de escrever; e essas formas devem ser ensinadas junto aos 

conteúdos de cada matéria.”9 Isso evoca, segundo a autora,  a reflexão acerca do que 

deve ser aprendido (a leitura e a escrita de textos específicos de cada disciplina), 

demandando uma abordagem a partir do contato efetivo de cada contéudo. Citando 

Bailey e Vardi (1999 apud CARLINO, 2017, p. 27), que atestam que “são os 

especialistas das disciplinas os que melhor poderiam ajudar com a escrita no ensino 

superior”, não apenas por questões de familiarização com as convenções do campo 

                                                           
8 Students who do not write critically tend to regurgitate their lecture’s notes or textbook material with no 
analysis, overuse quotations without expanding on the ideas further and treat information found in 
sources as facts to be reproduced.  
9 Isto remete aos letramentos disciplinares, o que será mais bem explicado na seção 4.2.1. 
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de atuação, mas por conhecimento do conteúdo difícil a ser ressignificado pelos 

estudantes, Carlino (2017) questiona, a priori, se é possível, no primeiro ano da 

universidade, aprender a ler e a escrever para os próximos anos.  

A partir desse questionamento, apresento o que acontece nas 

universidades estrangeiras e brasileiras, de forma geral: a(s) disciplina(s) de leitura e 

produção de textos acadêmicos se dá/dão no início dos cursos de graduação e, 

geralmente, ao final do curso, o aluno deve escrever uma monografia ou artigo como 

trabalho de conclusão de curso [entretanto, algumas universidades não exigem 

trabalhos dessa natureza como requisito para a obtenção do diploma]. O que ocorre, 

então, nas outras disciplinas do curso em se tratando de leitura e produção de gêneros 

acadêmicos? Isso suscita a discussão sobre a escrita através do currículo, de sorte 

que esse questionamento possa ser respondido. 

A partir da premissa de que cada disciplina exige uma gama de 

conhecimentos específicos, de que os alunos chegam à universidade, muitas vezes, 

sem o conhecimento prévio dos gêneros veiculados na academia e de que têm 

inúmeras dificuldades diante do novo, creio que cabe dar à escrita especial atenção 

em todas as fases da graduação do aluno. O movimento escrever através do 

currículo10, logo, sugere que a responsabilidade com a produção e análise de textos 

seja um empreendimento coletivo ao longo dos ciclos universitários. (GOTTSCHALK; 

HJORTSHOJ, 2004; HILLARD; HARRIS, 2003; MONROE, 2003 apud CARLINO, 

2017, p. 28). Portanto, Carlino (2017) afirma que não é possível aprender a ler e a 

escrever somente no primeiro ano do ensino universitário, corroborando a crença de 

Downs e Wardle (2007). Estes acreditam não ser possível ensinar um discurso 

acadêmico universal e inclusive rejeitam isso como objetivo das disciplinas de 

produção escrita do primeiro ano da graduação.  

Nesse sentido, a fim de tentar responder ao questionamento feito por mim, 

muitas vezes, a produção de textos em si é vista de forma superficial em disciplinas 

que não tratam especificamente da leitura e produção de textos acadêmicos. Cabe 

                                                           
10 Na obra Reference Guide to Writing Across the Curriculum (BAZERMAN et al., 2005), os autores 
apresentam conceitos importantes, o histórico do movimento Writing Across the Curriculum (WAC) e 
suas variadas manifestações. Nesse sentido, Bazerman et al. (2005) afirmam que o movimento Writing 
Across the Curriculum (WAC) se refere à escrita que ocorre na universidade, não pontualmente em 
disciplinas ou programas que se destinam ao ensino da habilidade de escrita. O movimento provê 
suporte institucional e conhecimento educacional para aumentar a qualidade da escrita. Em se tratando 
do movimento Writing in the Disciplines (WID), os autores afirmam que este movimento investiga como 
a escrita se dá em um determinado campo disciplinar e oferece instrução para os programas de ensino 
de escrita nas disciplinas. 
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inserir a escrita de forma mais intensa em todas as disciplinas, levando em conta suas 

especificidades e discursos circundantes. De forma bem pontual, o discurso 

acadêmico se faz presente, visto que: 

 

Por um lado, o discurso acadêmico é um produto linguístico cujos traços 
retóricos podem ser analisados e ensinados e, por outro lado, é uma forma 
de representar o que é considerado o pensamento acadêmico. [...] em suas 
manifestações linguísticas, é também um efeito do discurso do 
representationalismo ou do objetivismo epistemológico. (TURNER, 1999, p. 
151-152, grifo do autor)11. 

 

Se o discurso acadêmico pode ser “ensinado”, perpetuando o que se 

apregoa nos manuais de escrita e dando ao professor a grande carga de tornar 

possível a realização desse discurso; por outro lado, pode ser apreendido, a partir das 

vivências, dos eventos e práticas de letramentos12 os quais os participantes estão 

expostos.  Hyland (2009, p. 1) contribui para o conceito, ao afirmar que:  

 

O discurso acadêmico se refere às formas de pensar e usar a linguagem que 
existe na academia. Seu sentido, na maior parte,  está no fato de que as 
atividades sociais complexas como educar os estudantes, mostrar o 
aprendizado, disseminar ideias e construir  conhecimento, dependem da 
linguagem para se concretizar. Livros didáticos, ensaios, conferências, teses, 
palestras e artigos são centrais para o empreendimento acadêmico e são o 
próprio material de educação e de criação do conhecimento.13 (HYLAND, 
2009, p. 1) 

 

Hyland (2009) enfatiza a linguagem e o pensamento presentes na 

academia, em convergência com o conceito apresentado por Turner (1999), e 

materializa o discurso por meio dos gêneros da oralidade e da escrita que coexistem 

no contexto acadêmico.  

                                                           
11 On the one hand then, academic discourse is a linguistic product whose rhetorical features can be 
analysed and taught, and on the other hand, it is a way of representing what is considered to be 
academic thinking. […] in its linguistic manifestations, is also an effect of the discourse of 
representationalism or epistemological objectivism. 
12 Segundo Barton e Hamilton (2000), eventos de letramentos são atividades nas quais o letramento 
tem um papel. Nesse sentido, os eventos são episódios  que se observam e se moldam a partir das 
práticas. Em colaboração a essse conceito, Heath e Street (2008) afirmam que um evento de letramento 
é qualquer ocasião em que um escrito é parte integrante da natureza das interações dos participantes 
e de seus processos interativos. Barton e Hamilton (2000) consideram as práticas de letramento formas 
culturais gerais de utilizar a linguagem escrita que as pessoas desenham em suas vidas. Em outras 
palavras, é o que as pessoas fazem com o letramento.  
13 Academic discourse refers to the ways of thinking and using language which exist in the academy. Its 
significance, in large part, lies in the fact that complex social activities like educating students, 
demonstrating learning, disseminating ideas and constructing knowledge, rely on language to 
accomplish. Textbooks, essays, conference presentations, dissertations, lectures and research articles 
are central to the academic enterprise and are the very stuff of education and knowledge creation. 
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Algumas pesquisas têm abordado o ensino de escrita acadêmica. Araújo e 

Dieb (2013) analisam a utilização de um fórum virtual como opção de interação entre 

professores, estudantes e bolsistas nas disciplinas Leitura e Produção de Textos 

Acadêmicos (LPTA) e Metodologia Científica, dos cursos de Letras e Pedagogia, 

respectivamente, da Universidade Federal do Ceará – UFC. No ambiente virtual, os 

alunos discutiram suas dificuldades relativas à escrita acadêmica e se descobriram 

autores de artigos científicos e projetos de pesquisa, de acordo com os resultados. 

Isso, na visão dos autores, evitou a apropriação indevida de ideias alheias e 

estabeleceu relações cooperativas e respeitosas para com as dificuldades de escrita 

do outro. Contribuições acerca da exploração dos conteúdos de ambas as disciplinas 

também foram percebidas, o que enriqueceu a interação respeitosa, os letramentos e 

a autoconfiança dos alunos. 

Araújo, Dieb e Costa (2017) apresentam o quadro norteador de pesquisa 

(QNP) como uma ferramenta para ensinar o gênero projeto de pesquisa. Com base 

nos refinamentos feitos nos quadros, os autores perceberam dificuldades na 

construção dos objetos de pesquisa que incluem, (i) apreensão de conceitos; ii) 

planejamento com coesão aos eixos do quatro e iii) domínio de linguagem acadêmica. 

A construção do QNP demandou exercício de reflexão na concatenação de ideias, 

configurando-se, assim, como um direcionamento importante para a fase seguinte da 

produção escrita do gênero artigo científico. 

Em se tratanto, especificamente do gênero resenha, Oliveira (2010) analisa 

os conflitos que emergem da escrita da resenha por parte de alunos calouros, quando 

precisam produzir o gênero com base em concepções e orientações de letramentos 

divergentes. A análise dos conflitos se dá a partir das postulações teóricas dos Novos 

Estudos do Letramento14 e de estudos que visam ao ensino ou à análise de gêneros 

acadêmicos. A autora concluiu que os conflitos que surgem da produção do gênero 

têm a ver com histórias de letramento dos alunos, com os discursos sobre o gênero 

que trazem para a universidade, os discursos que precisam para interagir e com os 

modelos e as práticas, mais precisamente com a prática que os professores adotam 

para ensinar o gênero. 

                                                           
14 De acordo com Oliveira (2010), a área dos Novos Estudos do Letramento concentrou-se, 
inicialmente, em investigações dos usos culturais que comunidades, sociedades e grupos sociais 
faziam da escrita, a partir da observação do cotidiano dos indivíduos e das relações que estabeleciam 
com a escrita. 
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Rodrigues (2012) investiga as crenças que orientam a escrita acadêmica e, 

em especial, as crenças de produção desses textos. Assim, discute as estratégias 

típicas do manuseio da arquitetura textual comum ao discurso teórico-científico, bem 

como, explora as estratégias que revelam as ações dos alunos para mobilizar saberes 

sobre a escrita, os gêneros textuais e/ou outros saberes (linguísticos, sociais, 

históricos, cognitivos, discursivos etc.). Ela investigou o processo de escrita dos 

gêneros resumo, resenha e artigo científico. Os dados do estudo mostram que:   

 

Os alunos possuem um tipo de conhecimento metacognitivo sobre o processo 
de produção textual, sobre o contexto de produção e sobre o leitor potencial 
desse texto, embora demonstrem mobilizar poucas estratégias, 
principalmente de natureza linguístico-textual, para monitorar a escrita e a 
revisão do texto. A pesquisa ressalta a necessidade de a produção desses 
textos ocorrer de modo mais explícito e frequente na rotina acadêmica, para 
que os alunos adquiram estratégias mais eficientes de escrita, estabeleçam 
relações entre gênero e texto, se familiarizem com os modos de dizer e fazer 
acadêmicos. (RODRIGUES, 2012, p. 7). 

 

Pode-se perceber que os alunos possuem dificuldades na etapa de revisão 

dos textos e que uma maior frequência na prática de produção escrita pode 

representar um diferencial para o aprimoramento da escrita desses gêneros. Ainda 

nesse caminho, Araújo, Barros e Silva (2015) refletem sobre a reescrita do gênero 

resenha por estudantes do curso de Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Com base na perspectiva de reescrita de Fabre-Cols (2002) e na teoria de gêneros 

de Swales (1984; 1990), foram analisadas as mudanças realizadas em resenhas 

(re)escritas por esses discentes ao longo da disciplina “Leitura e Produção de Textos 

Acadêmicos” (LPTA). Pode-se constatar que muitas das alterações realizadas pelos 

estudantes têm relação com os movimentos retóricos do gênero em questão, que 

foram melhor apreendidos a partir da atividade de reescritura orientada em sala de 

aula. Cabe ao professor, portanto, em contexto acadêmico, não se furtar do papel de 

promover a apreensão dos gênero e não apenas cobrá-los. 

Nesse sentido, ensinar a (i) revisar textos e (ii) promover a correção entre 

pares podem ser, a meu ver, ações importantes para o aprendizado e o 

aprimoramento da escrita, além de beneficiar em contextos de formação docente. Isso 

se aplica diretamente à pesquisa realizada nesta tese, logo estes dois aspectos serão 

abordados. 

Sobre a revisão, Carlino (2017, p. 40) afirma que “os procedimentos de 

revisão, aqueles que nesse caso é necessário aprender, não são práticas sociais 



43 
 

evidentes”. Consolida-se como uma prática própria do meio acadêmico e que tem seu 

produto final sem marcas, sem traços das edições feitas, segundo a autora. Considera 

ainda a observação do processo de revisão difícil, à proporção que interpretar o 

processo cognitivo de quem está revisando; conhecer as reflexões que levaram às 

modificações [sem verbalizações, ou seja, sem protocolos verbais não se pode saber 

o que levou o revisor a fazer determinada alteração] e identificar as unidades de 

análise e os níveis textuais envolvidos não são fases claras, que podem ser 

efetivamente medidas por aquele que observa.  

A autora cita, ainda, duas razões que explicariam os desafios para revisar 

e modificar textos. A primeira consiste na dificuldade em perceber o todo do texto, 

focando mais nas partes, e a segunda compreende a correção linear, linha por linha, 

com ênfase em erros ortográficos e gramaticais e em conteúdos disciplinares pouco 

claros. Carlino (2017) considera o conjunto dessas razões, a saber, (i) a invisibilidade 

das marcas de revisão, (ii) a opacidade do revisor, (iii) o foco nas partes do texto ao 

invés do todo e (iv) a tradição pedagógica da correção linha por linha, um aspecto a 

ser revertido. Nesse sentido, convoca o professor para que ajude os alunos a 

desenvolver categorias de análise para reler e perceber os problemas dos seus textos 

e aprimorá-los. Ademais, é necessário situar a revisão não apenas como um processo 

cognitivo, mas como uma prática social de produção de textos, realizada por aqueles 

que usam a escrita com fins específicos, nesse caso, na universidade. 

 Vale ressaltar que, atualmente, com as plataformas de escrita colaborativa, 

as marcas inexistentes do impresso se personificam por meio de diferentes versões, 

bem marcadas com dia, hora, usuário e alterações feitas no documento. O revisor não 

está mais sozinho, visto que diversos participantes podem interagir simultaneamente 

para a produção de textos, minimizando a opacidade do processo em si. Desse modo, 

abordar a correção entre pares (peer correction; peer feedback) se faz necessário, 

visto que os participantes assumem o papel de corretores, revisores dos textos de 

seus colegas.  

Hyland (2003) afirma que a correção entre pares, além de ser uma 

importante alternativa de correção textual em contextos de ensino e aprendizagem de 

língua adicional [embora o autor use segunda língua, opto por adotar língua adicional], 

fornece um meio de aprimorar os rascunhos dos escritores e o entendimento sobre a 

boa escrita.  
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Hyland (2003, p. 198) acredita que as vantagens teóricas deste tipo de 

correção incluem o fato de que “escrita e aprendizagem são vistas como processos 

sociais”. Segundo esse autor, a correção entre pares, por ter natureza colaborativa, 

contribui para o engajamento dos estudantes numa “comunidade de iguais”, ambiente 

de interação e aprendizagem. O autor ainda lista como vantagens a aprendizagem 

ativa do aluno; o contexto comunicativo autêntico; o ambiente sem julgamentos; a 

audiência autêntica; a compreensão acerca das necessidades dos leitores; a redução 

da apreensão sobre a escrita; o desenvolvimento de habilidades de leitura crítica e a 

redução da carga de trabalho do professor. Ainda sobre as vantagens, Sackstein 

(2017, p. 4) afirma que:  

 

Um dos benefícios de capacitar os alunos para dar feedback uns aos outros 
é a percepção de que eles ganham enquanto aprendizes. Ensinar é talvez a 
expressão suprema do aprendizado. Proporcionar aos alunos oportunidades 
regulares de dar e receber feedback de seus pares enriquece as suas 
experiências de aprendizado intensamente.15 (SACKSTEIN, 2017, p. 4). 

 

Nesse sentido, o aluno vivencia o processo de ensino e aprendizagem de 

maneira diferenciada, visto que tem a oportunidade de ensinar, de mostrar seu 

potencial, de expressar suas preferências e posicionamentos e de contribuir 

efetivamente para a construção do conhecimento. Sobretudo, hoje, com a tecnologia 

e internet, os alunos têm domínio sobre diversos tipos de conteúdos e letramentos 

que podem, inclusive, sobrepor-se aos do professor. Ter o aluno como um colaborador 

real pode ser uma experiência válida em salas de aulas regulares (em contextos em 

que os alunos não estão se preparando para lecionar futuramente), mas, 

especialmente em contextos de formação docente. Principalmente nesses espaços, a 

gama de experiências de ensino e aprendizagem deve ser ampliada para que os 

alunos possam ter uma formação rica e significativa. 

Em se tratando dos pontos negativos da correção entre pares, Hyland 

(2003) aponta que a inexperiência dos alunos faz com que estes foquem em 

problemas a nível da frase, ou seja, na ênfase em aspectos superficiais do texto, não 

abordando questões mais amplas como ideias e organização. Ademais, o autor 

                                                           
15 A side benefi t of empowering students to provide feedback to one another is the awareness they 
themselves gain as learners. Teaching is perhaps the ultimate expression of learning. Providing 
students with regular opportunities to give and receive peer feedback enriches their learning 
experiences in powerful ways. 
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destaca o potencial de comentários extremamente críticos; a relutância cultural de 

criticar e julgar [fruto de práticas centralizadas, a meu ver, no professor, que não dão 

voz aos alunos]; a descrença nos comentários feitos pelos colegas; a falta de 

conhecimento do leitor [uma vez que corrigir textos demanda uma ampla gama de 

conhecimentos sintáticos, semânticos e retóricos, cabe capacitar o aluno para essa 

tarefa]; o não uso do feedback dado nas revisões e a preferência pelo feedback dado 

pelo professor, como atitudes dos alunos que dificultam o trabalho de correção entre 

pares.  

A partir desses pontos, creio que seja necessário refletir sobre a 

necessidade real de capacitar os alunos para a correção de textos; de desmistificar 

os medos e receios que estes ainda possam ter em avaliar o trabalho do outro e ter o 

seu avaliado; das troca e crescimentos obtidos a partir de experiências de correção 

textual como essa e do uso consciente e eficaz das plataformas online para que 

práticas dessa natureza ocorram. 

Essa discussão ainda retornará quando da necessidade de se delimitar a 

correção entre pares mediada pela plataforma wiki, mencionada na discussão 

realizada na seção 2.2.1.1. Cabe, agora, tratar de um gênero muito comum na 

academia, a resenha acadêmica, assunto da próxima seção. 

 

2.1.2.1 O gênero resenha 

 

A resenha é um gênero discursivo usado na academia para avaliar o 

resultado da produção intelectual em uma área do conhecimento. Esse produto 

intelectual pode ter a forma, por exemplo, de um livro, um filme, uma exposição de 

pinturas, um CD de música, um software de computador e é avaliado sob o ponto de 

vista da ciência naquela disciplina (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 27). 

Hyland (2004, p. 43) afirma que a resenha “desempenha um importante 

papel ao apoiar ambas a fabricação do conhecimento e a coesão social das 

comunidades disciplinares”. Nesse sentido, contribuem para a divulgação e avaliação 

da pesquisa, propiciando um fórum no qual os acadêmicos definem suas visões e 

beneficia novos acadêmicos a ganhar crédito acadêmico e perfil de publicação, assim 

como escritores já consolidados a ter uma plataforma retórica. 

Araújo (2009, p. 78) considera a resenha crítica acadêmica “um gênero 

textual que tem como objetivo social descrever e avaliar o conteúdo de um livro 
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recentemente lançado no mercado editorial e direcionado para aqueles interessados 

na contribuição da obra para determinado campo disciplinar”. Assim, a avaliação é o 

ponto alto desse gênero, culminando com a recomendação do livro ou não. 

Para Motta-Roth e Hendges (2010, p. 28), “ambos, leitor e escritor têm 

objetivos convergentes: um busca e o outro fornece uma opinião crítica sobre 

determinado livro”. Na tentativa de atender o leitor, uma dada obra é descrita e 

avaliada a partir de um ponto de vista produzido anteriormente sobre aquele tema. 

Cada área tem interesses próprios, o que indicará um maior ou menor uso 

do gênero resenha. Motta-Roth e Hendges (2010, p. 28) afirmam que: 

 
Na área de Letras, a linguística aplicada tem uma tradição de resenhar livros 
significativamente maior do que outras áreas como, por exemplo, a física, 
área em que o livro foi radicalmente substituído pelo artigo acadêmico como 
forma de produção e divulgação de conhecimento. 

 
Assim, as diferentes áreas variam quanto à tradição de produzir gêneros 

textuais. Nessa esteira, o que pode ser interessante para uma área, pode não ser para 

a outra. Além das áreas, os propósitos também variam: 

 

Quando as resenhas são escritas para responder a uma tarefa de sala de 
aula, o objetivo é instrucional: tenciona desenvolver nos novos membros da 
academia habilidades de como escrever o gênero incluindo as tipificações, o 
compartilhar de conhecimento e opiniões pessoais sobre o livro resenhado. 
Ao interagir com a única audiência, os novos membros demonstram suas 
habilidades de pensar criticamente para o professor que, muitas vezes, já se 
pressupõe conhecer o conteúdo do livro (ARAÚJO, 2009, p.79). 

 

No geral, a prática desse gênero em contextos acadêmicos ainda é voltada 

para o professor, sendo este a audiência. No entanto, em meio virtual, as resenhas 

têm uma audiência real em sites e comunidades virtuais de resenhadores e pode ser 

utilizada como tarefa acadêmica em ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), 

extensão da sala de aula, onde, além do professor, os outros membros do contexto 

(alunos) constituem a audiência.  

Para Motta-Roth e Hendges (2010), resenhar um livro envolve quatro 

etapas: apresentar, descrever, avaliar, (não) recomendar o livro. De forma geral, essa 

é a ordem das ações, que podem variar em extensão, levando em consideração o quê 

e quanto o resenhador deseja enfatizar em sua análise do livro, ou em frequência, 

tendo como base as características da obra ou o estilo do resenhador.  

A frequência dos movimentos retóricos (apresentação, descrição, 

avaliação e recomendação), frequente em resenhas, permitiu a criação de uma 
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descrição esquemática para o gênero, de acordo com o quadro 1. Cabe ressaltar que 

tanto a noção de movimentos retóricos quanto esse modelo advêm dos estudos de 

Swales (1984; 1990)16:  

 
Quadro 1 – Descrição esquemática das estratégias retóricas do gênero resenha 

 
1 APRESENTAR O LIVRO 
Passo 1 – informar o tópico geral do livro                                       e/ou 
Passo 2 – definir o público-alvo                                                      e/ou 
Passo 3 – dar referências sobre o autor                                         e/ou 
Passo 4 – fazer generalizações                                                      e/ou 
 
2 DESCREVER O LIVRO 
Passo 6 – dar uma visão geral da organização do livro                  e/ou 
Passo 7 – estabelecer o tópico de cada capítulo                            e/ou 
Passo 8 – citar material extratextual 
 
3 AVALIAR PARTES DO LIVRO 
Passo 9 – realçar pontos específicos 
 
4 (NÃO) RECOMENDAR O LIVRO 
Passo 10A – desqualificar/recomendar o livro                                ou  
 
Passo  10B – recomendar o livro apesar das falhas indicadas            

  Fonte: (MOTTA-ROTH, 1995a, p. 143) 

 
A descrição esquemática das estratégias retóricas do gênero resenha 

prevê cada um desses quatro movimentos retóricos – apresentar, descrever, avaliar 

e recomendar. De acordo com Motta-Roth (1995a), no primeiro movimento, 

apresentar o livro, o resenhador fornece informações básicas sobre o livro: se é uma 

obra de um único autor ou obra organizada e se o livro possui tópicos variados ou um 

único tópico, por exemplo. Este movimento possui cinco passos que informam sobre 

o tópico central da obra, o público-alvo, o autor, generalizações sobre o assunto e a 

inserção da obra em seu campo disciplinar. O segundo movimento, descrever o livro, 

de acordo com a autora, é um dos mais longos. Por sua vez, engloba descrição 

detalhada de como o livro é organizado (partes, capítulos, seções etc.), os assuntos 

tratados em cada capítulo e que tipo de informação adicional (imagens, gráficos, 

tabelas, anexos  etc.) está incluída na obra. O terceiro movimento, avaliar partes do 

livro, também considerado longo, compreende a avaliação, a crítica propriamente dita. 

                                                           
16  Swales (1984) investigou a seção introdução de artigos acadêmicos em áreas disciplinares distintas 
e percebeu regularidades que caracterizam essa seção. Com base nos dados, o autor criou o modelo 
CARS (Create a Research Space) composto de três partes argumentativas chamadas “movimentos” 
(moves) e tendo como base uma metáfora ecológica. Reformulado em 1990, o modelo se apresenta 
da seguinte maneira: movimento 1 (estabelecendo o território da pesquisa); movimento 2 
(estabelecendo o nicho da pesquisa) e movimento 3 (ocupando o nicho). Muitos autores já 
reformularam o modelo, dentre eles, Motta-Roth (1995a), Araújo, (1996) e Biasi-Rodrigues (1998).  
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Neste movimento, o resenhador se concentra em características específicas e com 

base nelas, tece comentários positivos ou negativos, utiliza estratégias de 

intensificação ou atenuação da força ilocucionária das afirmações nos textos 

acadêmicos (hedging) e elogio e crítca.  O quarto movimento, (não) recomendar o 

livro, geralmente situado no último parágrafo do texto, apresenta o ponto de vista do 

resenhador sobre a obra, recomendando-a com ou sem ressalvas ou desqualificando-

a. 

Cabe ao resenhador, empregar essas estratégias retóricas, escolhendo 

usar uma dessas alternativas ou todas. Motta-Roth (1995a) ressalta a importância dos 

movimentos 3 e 4, pois avaliam a obra e, na ausência de um desses, um cobre o outro 

pelo caráter avaliativo, próprio do gênero resenha. A autora afirma que uma mesma 

frase pode conter informações diferentes, ou seja, mais de um movimento ou passo. 

Ademais, Motta-Roth (1995b) assevera que variações podem ser encontradas na 

descrição básica de resenhas, provenientes das diferenças da organização 

epistêmica das disciplinas na academia. Nesse sentido, Bezerra (2001; 2002), com 

base na análise de resenhas de especialistas e estudantes, denominou o movimento 

2 “sumariar a obra”. Identificou, assim, três passos relativos a esse movimento nas 

resenhas de especialistas: (i) descrevendo a organização da obra e/ou; (ii) 

apresentando/discutindo conteúdo e/ou; (iii) criticando material extratextual. Com 

exceção de criticar material extratextual, o mesmo foi encontrado nas resenhas de 

estudantes. A partir de leituras feitas, por mim, de obras literárias, percebi a 

recorrência do movimento de “resumir a história”, o que pode se associar ao passo 

“apresentando/discutindo conteúdo”, percebido por Bezerra (2001, 2002).  

Destaca-se ainda que noção importante para a discussão do gênero 

resenha é a de propósito comunicativo trazida por Swales (1990, p. 58): 

  

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos 
membros compartilham um conjunto de propósitos comunicativos. Esses 
propósitos são reconhecidos pelos membros especializados da comunidade 
discursiva e dessa forma passam a constituir o fundamento do gênero. Esse 
fundamento modela a estrutura esquemática do discurso e influencia e limita 
a escolha de conteúdo e estilo.17  

                                                           
17 A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some set of 
communicative purposes. These purposes are recognized by the expert members of the parent 
discourse community, and thereby constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the 
schematic structure of the discourse and influences and constraints choice of content and style. 
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Nesse sentido, o gênero tem na avaliação a função que o define, ou seja, 

seu propósito comunicativo, o que é ratificado por Motta-Roth (1995b), ao afirmar que 

os propósitos comunicativos de resenhas incluem introduzir e avaliar novas 

publicações. Entretanto, essa não é a sua única característica, pois a descrição 

detalhada do conteúdo e a organização do livro são componentes de grande 

importância. Ou seja, a resenha possui um caráter avaliativo e informativo, tendo este 

último aspecto uma carga maior ou menor, de acordo com cada disciplina. Segundo 

Motta-Roth e Hendges (2010), resenhadores em química, por exemplo, possuem uma 

tendência a adotar uma visão mais ampla do livro sem avaliações minuciosas; por sua 

vez, economistas e linguistas tendem a produzir uma argumentação mais extensa e 

elaborada. 

Ademais, ainda de acordo com Motta-Roth e Hendges (2010), a resenha 

acadêmica realiza um diálogo entre pesquisadores, uma vez que o resenhador 

desenvolve uma relação de simetria ao dirigir-se a seus pares; ou uma relação 

descendente, na qual o resenhador se coloca como um especialista, opinando para 

um público-alvo de não iniciados.  

A depender do estilo do resenhador, as autoras afirmam que “a descrição 

e a avaliação de partes específicas do livro aparecem juntas, sintetizadas no mesmo 

trecho e, às vezes, na mesma sentença” (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 29). 

Vale ressaltar que, os estágios antes descritos nesta seção são fruto de pesquisa 

anterior junto a editores e autores de resenhas em periódicos internacionais. Podem 

ser vistos, portanto, como uma constatação de como as pessoas escrevem resenhas 

em um determinado espaço geográfico (resenhas publicadas em periódicos 

internacionais em inglês) e temporal (década de 1990). 

No que se refere à linguagem empregada na resenha, inclui verbos no 

presente do indicativo para descrever a atualidade e a relevância do tema da obra a 

ser resenhada e carga avaliativa, com exemplificações da obra analisada para ilustrar 

críticas ou elogios. 

O estudo de Motta-Roth (1995a) é interessante para esta pesquisa, visto 

que compreender a organização retórica usual, recorrente em resenhas acadêmicas 

permite analisar as resenhas do projeto wiki desenvolvido nesta tese, de sorte que 

comparações sejam feitas. Logo, no projeto wiki, elaborado neste estudo em língua 

inglesa, foi adotado o quadro de Motta-Roth (1995a), que já é neste idioma, sem 

tradução, codificado por Nodoushan e Montazeran (2012), presente no quadro 2.  
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Quadro 2 – Codificação das estratégias retóricas de resenhas 

Move Step Description Code 

Move 1  INTRODUCING THE BOOK M1 

 Step1 Defining the general topic of the book M1S1 

 Step 2 Informing about potential readership M1S2 

 Step 3 Informing about the author M1S3 

 Step 4 Making topic generalizations M1S4 

 Step 5 Inserting book in the field M1S5 

Move 2  OUTLINING THE BOOK M2 

 Step 1 Providing general view of the organization of the 

book 

M2S1 

 Step 2 Stating the topic of each chaptere M2S2 

 Step 3 Citing extratext material M2S3 

Move 3  HIGHLIGHTING PARTS OF THE BOOK M3 

 Step1 Providing focused evaluation M3S1 

Move 4  PROVIDING CLOSING EVALUATION OF THE 

BOOK 

M4 

 Step 1a Definitely recommending/disqualifying the book M4S1a 

 Step 1b Recommending the book despite indicated 

shortcomings 

M4S1b 

 Fonte: Nodoushan e Montazeran (2012, p. 6) 

 

Nodoushan e Montazeran (2012, p. 6), utilizaram o quadro dessa autora 

em seu estudo, entretanto, realizaram pequena adaptação ao trazer uma compacta 

codificação dos movimentos e passos que, a meu ver, facilita a identificação. Portanto, 

foi adotada essa versão na página de apreensão do gênero no projeto wiki, mais 

especificamente na página Rethorical Moves, a qual mostra a teoria para a 

identificação de movimentos retóricos em resenhas e na análise das resenhas dos 

módulos 1 e 2 do projeto. 

Vale destacar que o modelo proposto por Motta-Roth (1995a) se deu a 

partir da análise de resenhas produzidas em meio impresso, logo, cabe considerar se, 

em meio virtual, o mesmo padrão seria encontrado. Nesse sentido, Araújo (2016) 

acredita que os usos dados aos gêneros discursivos permitem que estes se 

transformem entre si, gerando, inclusive novos gêneros, processo chamado 

reelaboração de gêneros. Desse modo, o autor considera que os gêneros que se 

ocupam da organização das práticas discursivas nas redes sociais apontam para um 

movimento de reelaboração criadora, a qual transita num continuum entre a 
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estandardização e a emergência, cujo protagonismo do sujeito pode ser 

compreendido entre graus de maior ou menor intervenção. Ademais, Araújo (2016) 

afirma que os espaços virtuais permitem relativa liberdade de criação, o que dá a seus 

usuários a possibilidade de experimentarem variadas técnicas de produção de textos 

híbridos por meio de atividades de recortar/copiar e colar, por exemplo. Logo, essa 

relativa liberdade de criação está associada ao processo de reelaboração criadora e 

inovadora de gêneros discursivos nas redes sociais. 

Portanto, as resenhas publicadas em redes sociais, como Skoob18 e 

Goodreads19, cujos objetivos são os de resenhar obras, vêm ganhando cada vez mais 

espaço. Nesse sentido, Araújo et al. (2018) analisam o gênero resenha na rede social 

Skoob, considerando as estratégias de distribuição de informações nas resenhas 

publicadas na referida rede social. Os resultados do estudo indicaram que muitos dos 

moves e subfunções próprios do gênero se mantiveram, mas novas unidades retóricas 

apareceram. Portanto, o ato de resenhar no Skoob difere do meio impresso, gerando 

a necessidade da reelaboração da organização retórica dessas resenhas para 

compreender como se resenha no Skoob. É possível dizer que a resenha, nesse 

espaço, é reelaborada, como afirmam Araújo et al. (2018, p. 116-117): 

 

[...] a reelaboração de determinado gênero pode ocorrer devido a vários 
fatores, a exemplo de quando há mudança no suporte de texto, pois cada um 
desses suportes exige novas formas de textualização. Por isso, muito se 
alteram os elementos socialmente estabilizados a respeito da resenha 
quando nos deparamos com esse gênero veiculado num ambiente virtual [...].  

 

Nesse sentido, cabe refletir se as resenhas produzidas em plataforma de 

escrita colaborativa como a wiki possuem seus movimentos retóricos alterados em 

função do espaço e das possibilidades por ela oferecidas, o que inclui fazer 

comentários, adicionar imagens e links, dentre outros recursos. Verificar se o gênero 

é reelaborado, relaciona-se ao mapeamento dos movimentos retóricos de resenhas 

produzidas nessas condições e das possibilidades de colaboração propiciadas pela 

wiki. Vale lembrar que esse mapeamento faz parte dos objetivos específicos deste 

estudo. 

                                                           
18 Para acessar a rede social Skoob, basta clicar na seguinte URL: https://www.skoob.com.br/. 
19 A rede social Goodreads foi uma das fontes de resenhas para a constituição da atividade de 
movimentos retóricos presentes no Módulo 1 do projeto wiki, desenvolvido nesta tese. Par acessar a 
referida rede social, basta seguir a seguinte URL: https://www.goodreads.com/. 

https://www.skoob.com.br/
https://www.goodreads.com/


52 
 

Esta seção apresentou a abordagem Inglês para Fins Acadêmicos (IFA), 

importante para o desenvolvimento da escrita acadêmica e, então, cabe tratar da 

Aprendizagem Colaborativa, assunto da seção seguinte. 

 

2.2 Aprendizagem colaborativa mediada por computador 

 

Segundo Nunan (1992), a aprendizagem colaborativa [a presencial, a fim 

de situar o campo para a introdução da aprendizagem colaborativa mediada por 

computador] prevê que os alunos trabalhem juntos para atingir objetivos de 

aprendizagem em comum. Macaro (1997) corrobora essa definição, ao afirmar que 

ela ocorre quando os aprendizes são encorajados a atingir objetivos comuns de 

aprendizagem, ao trabalharem juntos ao invés de só com o professor, e quando eles 

demonstram valorizar e respeitar o nível de linguagem do outro. O papel do professor, 

portanto, é o de facilitar esse processo.   

Essa abordagem representa uma mudança significativa de foco, uma vez 

que é centrada no aluno e não no professor. Smith e MacGregor (1992) afirmam que 

nas salas de aulas dessa abordagem, procedimentos como tomar notas e 

simplesmente escutar não desaparecem completamente, mas outros como discutir e 

trabalhar com materiais do curso se sobrepõem.  

Os pressupostos da aprendizagem colaborativa envolvem os aprendizes e 

o processo de aprendizagem. O aprendizado é um processo ativo e construído, 

depende de contextos ricos e aprendizes diversos e um caráter de socialização muito 

forte. Aspectos como envolvimento, cooperação, trabalho em grupo, e 

responsabilidade cívica são evidenciados. (SMITH; MACGREGOR, 1992). 

A partir dessa contextualização inicial, foco na segunda abordagem 

importante e norteadora para a implementação do projeto wiki desta pesquisa, a 

saber, a aprendizagem colaborativa mediada por computador20. A ênfase dada é 

na educação superior, tendo em vista o contexto da investigação realizada nesta tese. 

                                                           
20 Lipponen (2002) afirma que a primeira oficina sobre a Aprendizagem Colaborativa Mediada por 
Computador (do inglês, Computer-supported collaborative learning, doravante CSCL) se deu em 1991, 
e a primeira conferência em 1995, em Bloomington, Indiana (EUA). Nesse tipo de abordagem, segundo 
o autor, o objetivo é propiciar a aprendizagem de forma colaborativa utilizando a tecnologia, e desse 
modo, aumentar a autonomia do aluno por meio da correção entre os pares (peer-corrrection) e a 
cooperação por meio do trabalho em grupo. 
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Stahl, Koschmann, Suthers (2014 [2006], p. 479) afirmam que a 

aprendizagem colaborativa mediada por computador se refere à “[...] aprendizagem 

colaborativa que é facilitada ou mediada por computadores ou dispositivos de rede.”21 

Acrescentam que pode ocorrer de forma assíncrona, com a interação em tempo real 

(chats) ou assíncrona, com contribuições espaçadas (email). Nesse sentido, pode ser 

desenvolvida em qualquer meio que promova a interação online, como blogs, wikis e 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), por exemplo. 

De acordo com Roberts (2005, p. 2), “a aprendizagem colaborativa 

mediada por computador, se implementada apropriadamente, pode propiciar o 

ambiente ideal no qual a interação entre os estudantes desempenha um papel central 

no processo de aprendizagem.”22 O autor, então, categoriza os benefícios dessa 

abordagem em acadêmicos, sociais e psicológicos, explicitados a seguir. 

Os benefícios acadêmicos incluem:  

a) a promoção das habilidades do pensamento crítico: isto se dá por meio 

dos altos níveis de desenvolvimento das habilidades de pensar; do 

estímulo ao pensamento crítico; do esclarecimento de ideas a partir de 

debates, discussões; do realce ao desenvolvimento de práticas e 

habilidades; do desenvolvimento das habilidades de comunicação oral; 

da promoção da metacognição dos alunos; do aprimoramento da 

evocação de conteúdo destes, que se dá em função das discussões;  

b) o envolvimento ativo dos alunos no processo de aprendizagem: há a 

criação de um ambiente de aprendizagem ativo, participativo e 

exploratório; o encorajamento dos alunos, a fim de que sejam 

responsáveis pelo próprio aprendizado; o envolvimento destes no 

desenvolvimento de um currículo e de procedimentos em sala de aula; 

a promoção do treinamento de estratégias de ensino efetivas para a 

próxima geração de professores [estes dois últimos pontos são vitais, a 

meu ver, em contextos de formação docente]; a descentralização do 

papel do professor, [...] a adequação à abordagem construtivista e a 

possibilidade de os alunos controlarem as tarefas;  

                                                           
21  […] collaborative learning that is facilitated or mediated by computers and networked devices. 
22 Computer-supported collaborative learning (CSCL), if implemented appropriately, can provide an 
ideal environment in which interaction among students plays a central role in the learning process. 
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c) a melhoria dos resultados em sala de aula: Panitz (2001 apud 

ROBERTS, 2005, p. 3) sugere que a aprendizagem colaborativa 

mediada por computador promove alta realização, grande frequência e 

uma atitude positiva em relação ao conteúdo; aumenta a retenção de 

conteúdos; realça as habilidades de autogerenciamento [em outras 

palavras, a autonomia dos alunos]; aumenta a determinação dos alunos 

em realizar tarefas e o gosto por realizá-las; ajuda os alunos a focar 

mais nas tarefas e promove inovação no ensino e nas técnicas de sala 

de aula; 

d) o modelo de técnicas apropriadas para a resolução dos problemas dos 

alunos: essa abordagem fomenta técnica modelo de resolução de 

problemas pelos pares dos alunos; permite a realização de tarefas mais 

desafiadoras e sem sobrecarga [tendo em vista a natureza colaborativa, 

na qual os participantes tomam para si a responsabilidade de 

concretizar o objetivo geral da tarefa]; pode ajudar alunos mais fracos a 

melhorar suas performances ao se juntar a alunos mais bem-sucedidos 

[daí a natureza sociointeracionista presente nesta abordagem, o que dá 

lugar à Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)23]; oportuniza 

estudantes mais fortes a atingir o entendimento vindo unicamente do 

material (ensaio cognitivo24); leva à geração de mais e melhores 

perguntas em sala; propicia um ambiente mais seguro para a resolução 

de conflitos; aborda as diferenças de estilo de aprendizagem dos 

alunos. 

Dando continuidade, os benefícios sociais, segundo Roberts (2005, p. 3-4) 

englobam: 

                                                           
23 Lima (2008, p. 54-55) trata do sociointeracionismo de Vygotsky (2007), no qual o sujeito é muito mais 
do que ativo, ele é interativo. Vygotisky defende uma aprendizagem socialmente construída, apoiada 
no diálogo e na experiência compartilhada, além de necessariamente mediada, por meio da linguagem, 
pelas pessoas mais experientes.  A partir do processo de interação dialógica, Vygotsky produz a 
hipótese da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), na qual o nível de desenvolvimento real do 
aprendiz pode ser determinado a partir da resolução independente de problemas, e o nível potencial, 
determinado pela resolução de problemas sob a direção de um adulto ou em colaboração com um 
colega mais capaz. Portanto, o desenvolvimento mental do aprendiz só poderá ser determinado 
referindo-se a dois níveis: o nível de desenvolvimento efetivo e a área de desenvolvimento potencial 
ou Zona Proximal de Desenvolvimento, conclui Lima (2008). 
24 Zanelatto e Laranjeira (2018) afirmam que o ensaio cognitivo propõe como resultado a possibilidade 
de se alcançar respostas adaptativas a situações de estresse. Novas respostas cognitivas, atitudes e 
comportamentos são ensaiados para que, em situações futuras, o paciente reaja de forma diferente da 
convencional.  
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a) o desenvolvimento de um suporte social para os alunos: ocorre a 

familiarização e interação entre docentes e discentes; desenvolve as 

habilidades de interação social [acredito que há uma relação com os 

letramentos sociais nesse sentido]; promove respostas positivas para 

problemas da sociedade e fomenta um ambiente de suporte para a 

resolução de problemas; cria um sistema de suporte social mais forte; 

fomenta e desenvolve relacionamentos interpessoais; ajuda a 

desenvolver a responsabilidade mútua; 

b) a construção do entendimento sobre a diversidade entre alunos e 

equipe de trabalho: constrói relacionamentos mais positivos e 

heterogêneos; encoraja o entendimento sobre a diversidade; fomenta 

nos alunos a habilidade de ver as coisas a partir de outra perspectiva 

(desenvolvimento da empatia); e ajuda as maiorias e minorias presentes 

em sala de aula a trabalharem juntos (grupos étnicos diversos, homens 

e mulheres, alunos tradicionais e não tradicionais); 

c) o estabelecimento de uma atmosfera positiva para o modelo e prática 

da cooperação: estabelece uma atmosfera de cooperação e ajuda; 

ajuda os alunos a aprender como criticar ideias ao invés de pessoas; 

ajuda a modelar comportamentos sociais desejáveis necessários para 

situações laborais que incluam equipes, grupos; ajuda os alunos a 

praticar a modelagem de papéis sociais e laborais; promove a formação 

e a abordagem de grupos para a resolução de problemas, mantendo a 

responsabilidade individual [nesse sentido, na aprendizagem 

colaborativa tanto presencial, como mediada por computador, as ações 

individuais e grupais se alternam, havendo benefícios nessas duas 

áreas distintas]; cria ambientes nos quais os alunos podem praticar a 

construção de habilidades de liderança; [...] favorece a base para o 

desenvolvimento de comunidades de aprendizagem nas instituições e 

nos cursos; ajuda a promover relacionamentos sociais e acadêmicos 

que vão além da sala de aula e de cursos individuais; e ajuda os 

professores a mudar seus papéis, deixando de ser o foco do processo 

de ensino para se tornarem facilitadores (eles mudam de uma 

aprendizagem centrada no professor para uma centrada no aluno). 
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Por fim, os autores listam os benefícios psicológicos dessa abordagem, que 

abrangem: 

a) o aumento da autoestima dos alunos: a abordagem ajuda a reduzir a 

ansiedade; aumenta a satisfação do aluno com a experiência de 

aprendizagem; promove um padrão de atribuição de domínio ao invés 

de um padrão de atribuição impotente; e incentiva os alunos a buscar 

ajuda e aceitar tutoria de seus pares; 

b) o desenvolvimento de atitudes positivas em relação aos professores: 

cria uma atitude mais positiva dos alunos em relação aos seus 

instrutores; dos instrutores para com seus alunos e gera expectativas 

altas em professores e alunos. 

Avaliando os benefícios apresentados pelos autores, é possível 

depreender que a aprendizagem colaborativa mediada por computador requer e 

propicia letramentos de diversas ordens, que se coadunam quando da realização das 

atividades em grupo. Essa é uma percepção, que, na verdade, é um anúncio quando 

da ocasião do tratamento acerca dos letramentos acadêmicos, ainda a ser discutido 

nesta tese. Strijbos, Kirschner e Martens (2004) afirmam que quando alunos e 

professores são introduzidos à aprendizagem colaborativa mediada por computador, 

é necessário levar em consideração suas histórias educacionais, que, muitas vezes, 

não são baseadas em experiências colaborativas. Nesse sentido, afirmam que expô-

los à tecnologia não é garantia de colaboração. Isso é corroborado por Bento (2011, 

p. 186), ao afirmar que “apenas apresentar uma proposta de trabalho para a escrita 

colaborativa não garante que ela aconteça, se as condições de colaboração não forem 

fornecidas e se os participantes não se engajarem, não desenvolverem o espírito de 

colaboração”. Acredito que na educação superior as ações individuais se 

sobreponham às coletivas, logo, implantar propostas de ensino e aprendizagem com 

essa abordagem pode ser complexo. 

Hoje, com educação a distância (EAD), os AVAs são um dos cenários para 

o desenvolvimento dessa abordagem na educação superior. Entretanto, o trabalho 

online pode apresentar alguns problemas, como o plágio. Segundo Pereira e 

Cavalcante (2018, p. 106), o plágio “é a apropriação de má fé de marcas de autoria 

e/ou dos posicionamentos de outrem para si, sem um acordo prévio do verdadeiro 

autor, com o intuito de se autopromover com tal artefato, ou melhor, apropriar-se do 

bem alheio protegido por lei." Esses autores tratam do plágio na EAD e afirmam que 



57 
 

os fóruns de discussão e os portfólios são as atividades nas quais esse aspecto é 

mais percebido, o que se dá também, embora em menor escala, nas sessões de chat. 

Os autores, então, sugerem algumas abordagens a fim de minimizar essa 

ação, baseados em Westbrook (2011). Primeiro, sugerem que é necessário trazer a 

discussão sobre plágio para o ambiente acadêmico, o que pode tornar o aluno mais 

crítico acerca da apropriação indevida dos textos de outros. Segundo, a partir da 

conscientização sobre as fronteiras que delimitam os textos alheios, o aluno pode 

fazer o uso apropriado de porções desses textos, com a supervisão do professor, que 

estará encarregado, também, de informar sobre as sanções inerentes à transgressão 

por plágio.  

De forma mais específica, os estudantes de inglês como língua adicional25 

tendem a plagiar por dificuldades com o novo idioma. Isso é apontado por Chen e Ku 

(2008), ao afirmarem que os alunos que possuem dificuldades de se expressar na 

língua em aprendizado, sobretudo na habilidade escrita, plagiam por falta de 

proficiência no idioma. Ainda no estudo dessas autoras, a Internet é indicada como a 

maior fonte de plágio, pela gama de materiais educacionais a serem tomados por 

“empréstimo”.  

Atualmente, os programas anti-plágio têm contribuído, de modo que esse 

problema possa ser identificado, mas muitos professores ainda não fazem uso desse 

recurso. No entanto, mesmo para aqueles que utilizam esses programas, apenas isso 

não é suficiente para minimizar a questão do plágio. Nesse sentido, creio que é 

necessário realmente ensinar a escrever e isso inclui ensinar efetivamente a não 

plagiar, questão, muitas vezes, negligenciada na escola (Educação Básica) e, 

surpreendentemente, na universidade (Ensino Superior).  

 

 2.2.1 Escrita colaborativa mediada por computador 

 

Ceratto (1999, p. 143) sugere que “a introdução de ferramentas 

computacionais para dar suporte à escrita colaborativa terá um grande impacto na 

                                                           
25 Segundo Leffa e Irala (2014), o termo língua adicional não necessita da explicação de alguns 
aspectos, como a discriminação do contexto geográfico (língua do país vizinho, língua franca ou 
internacional), as características individuais do aluno (se está aprendendo uma segunda ou terceira 
língua) e os objetivos que subjazem o estudo da língua (fins específicos, como lazer, trabalho, viagens, 
etc.). Nesse sentido, apresenta-se como um termo mais abrangente, visto que predispõe a existência 
de pelo menos uma língua falada pelo aluno. 
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comunicação, na negociação de textos e na atividade coletiva que se estabelece 

durante o processo de escrita”. Ainda nesse sentido, Pallof e Pratt (1999) afirmam que 

“pedir aos alunos que façam trabalhos colaborativamente e avaliar estes textos à luz 

do trabalho em grupo pode gerar interdependência.”26 Os autores citam o email como 

ferramenta útil de escrita colaborativa online, visto que ele é capaz de anexar 

documentos, o que viabiliza a troca de textos em cursos de redação online.  

Duas décadas depois dessas afirmações, é possível vivenciar diversos 

modos de interação em meio virtual propiciados pela imersão na cultura participativa27. 

Desse modo, não apenas o email pode ser meio de escrita colaborativa: os blogs, os 

AVAs, as wikis, os slides colaborativos em formato Power Point e os aplicativos 

móveis, apenas para citar alguns, consolidam-se como espaços para esse fim, cada 

um com suas especificidades e níveis de interação distintos. Fazendo o recorte 

necessário para esta tese, focarei nas wikis e nos aplicativos móveis, a saber, o 

aplicativo Whatsapp. Este último foi incluído a partir da necessidade surgida durante 

a aplicação da pesquisa e consequente exercício de análise dos dados encontrados 

na investigação realizada, logo, merece ser abordado, ainda que brevemente. 

 

2.2.1.1 A plataforma wiki 

 

Wiki é uma palavra havaiana, que significa rápido ou apressado. É também 

o nome do ônibus havaiano (Wiki wiki shuttle) que faz translado para o aeroporto de 

Honolulu, Hawai rapidamente. Foi inspirado nessa palavra que, Ward Cunningham, 

engenheiro de programação, nomeou a primeira wiki, WikiWikiWeb, em 1995. 

Cunningham (2008), insatisfeito com os editores de textos da época, desenvolveu um 

editor de textos que permitia a escrita colaborativa, a publicação automática de textos 

e a documentação dos passos de editoração do documento. As diferentes versões do 

texto podiam, então, ser acessadas pelo administrador do editor de textos em questão. 

Em sua essência, a wiki é uma plataforma fácil e simples, que cria, modifica 

e edita hipertextos colaborativos; grava e cataloga as edições realizadas; propicia a 

discussão e resolução de questões de conteúdo; possibilita a mixagem de todas as 

                                                           
26 Requiring students to complete papers collaboratively and evaluating work on a group basis also 
promotes interdependence. 
27 A cultura participativa, para Jenkins (2006), é uma cultura que facilita a expressão artística e o 

engajamento cívico, dá suporte à criação e ao compartilhamento de mídias e propõe a transmissão de 
conhecimentos dos mais experientes para os iniciantes. 
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mídias digitais (a palavra, a imagem, o som, a animação etc) e permite a criação de 

links internos, os quais levam a páginas dentro da própria plafaforma e links externos, 

que levam a outros sites. (WEI et al., 2005; DUECK et al., 2006; FISCHER et al., 2006; 

BERINSTEIN, 2007; CUNNINGHAM, 2008; LIMA, 2008; BENTO, 2011). O termo wiki, 

segundo Lima (2008), é utilizado tanto para identificar documentos em hipertexto, 

como o software (wiki engine,) usado para sua criação.  

No meio educacional, o trabalho com a plataforma wiki é desenvolvido por 

meio de projetos, adotando-se a nomenclatura projeto wiki (WEST; WEST, 2009)28. 

Nesse contexto, essa plataforma tem grande potencial, conforme apontam Lankshear 

e Knobel (2011, p. 158): 

 

[...] as wikis têm um grande potencial educacional ao promover colaboração 
online e off-line entre educadores e estudantes nas/através das salas de 
aulas e instituições, assim como disseminar a pesquisa e os recursos práticos 
de forma acessível. As wikis possuem um potencial considerável enquanto 
mídia de desenvolvimento profissional de educadores, ferramentas, 
repositórios de recursos e espaços de interesses compartilhados.29 
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2011, p. 158) 

 

Nesse sentido, a acessibilidade, propiciada pelo meio virtual, assim como 

o caráter de compartilhamento inerente à plataforma, fazem dela uma aliada para as 

práticas educacionais. Dentre esses espaços de interesses compartilhados, as 

plataformas wiki mais conhecidas são a MediaWiki, que suporta a enciclopédia online 

Wikipédia; a Wikihow; a Wikispaces; a PBworks30, que foi utilizada na criação do 

projeto wiki desta tese e a Google Docs, da Google. De acordo com Bento (2016), 

“essas plataformas permitem a criação de páginas gratuitamente, com acesso público 

ou reservado a um grupo de participantes. Podem se configurar como uma extensão 

da sala de aula [...].” Observando esse último aspecto, o de lugar de práticas de 

letramento auxiliar, as plataformas PBworks e Google Docs têm se destacado em 

                                                           
28  A teoria Sociointeracionista é a base da proposta de projetos de escrita colaborativa desenvolvida 
por West e West (2009). Nessa teoria, o significado é construído por meio da aprendizagem ativa, da 
interação social e da construção do conhecimento. Assim, o papel do instrutor não é o de promover a 
aprendizagem e sim o contexto para que a aprendizagem ocorra.  
29 […] wikis have great potential within education for promoting online and offline collaboration among 
educators and students within and across classrooms and institutions, as well as for disseminating 
research and practical resources in accessible ways. Wikis likewise have considerable potential as a 
professional development medium for educators, as tools, resource hosts, and shared interest spaces. 
30 Para criar um wikispace (site, AVA) na plataforma PBworks basta ter um email e seguir as instruções 
presentes no manual. Para acessar a plataforma, basta seguir a URL  http://www.pbworks.com/. 

http://www.pbworks.com/
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pesquisas desenvolvidas no Brasil (BENTO, 2011; SOUSA, 2011; ACRI, 2013; 

MURADAS, 2013; ARANDA, 2015; OLIVEIRA, 2015). 

De forma mais específica, na educação superior, a plataforma wiki vem 

sendo utilizada como um AVA de apoio, um suporte para as práticas presenciais. 

Tonkin (2005) lista quatro categorias de wikis no referido nível educacional: i) wikis de 

uso único (single-user wikis) que permitem os alunos escrever e editar seus 

pensamentos, revisá-los e editá-los ao longo do tempo e monitorar as mudanças 

feitas; ii) wikis de laboratório de livros (lab book wikis) que capacitam os alunos a 

realizar a correção entre pares de notas tomadas e adicionar comentários e anotações 

de discussões de palestras ou seminários; iii) wikis de escrita colaborativa 

(colaborative writing wikis) que podem ser usados para juntar projetos de membros de 

certos grupos (tarefas de casa, ensaios em grupos, apresentações etc); e iv) wikis 

para a criação de um repositório de tópicos de conhecimento para módulo cohort31 no 

qual os alunos podem criar conteúdo de curso para suplementar e ampliar o material 

disponibilizado. Pejic-Bach et al. (2016) avaliam a categorização de Tonkin (2005) e 

acreditam que elas, quando usadas juntas, propiciam benefícios pedagógicos 

significantes, a saber, a construção do conhecimento, a resolução progressiva de 

problemas, a explicação de ideais diversas e contraditórias, a deliberação crítica para 

evitar julgamentos prematuros e a análise complexa e detalhada do trabalho do outro.  

Alguns usos educacionais de wikis na educação superior, trazidos por 

Pejic-Bach et al. (2016), incluem o desenvolvimento de pesquisas; a inclusão de 

resumos de obras para colaborar com a bibliografia da disciplina; a publicação, edição 

e inserção de comentários em caso de cursos à distância; a criação de uma base de 

conhecimentos na qual professores e alunos trocam reflexões e ideias para melhorar 

a qualidade do ensino; o mapeamento de conceitos que podem ser usados para gerar 

ideias e promover a autoria de um tópico; a facilitação de apresentações e a avaliação 

do curso.  

Essa plataforma oferece muitos benefícios na educação superior. Philipson 

(2008, p. 23) considera a wiki “apropriada para aulas de licenciatura, nas quais os 

futuros professores praticam a organização de um currículo e tornam-se familiares 

com estratégias de apresentação e revisão”. Hadjerrouit (2004) acrescenta que os 

aspectos sociais, interativos e dinâmicos da plataforma propiciam uma aprendizagem 

                                                           
31 Usado em pesquisas de satisfação. 
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ao longo da vida aos estudantes que percebem a natureza rápida das mudanças do 

conhecimento. Pejic-Bach et al. (2016) acreditam que a wiki propicia o 

estabelecimento de ambientes de aprendizagem sociointeracionista, nos quais os 

alunos têm a chance de colaborar, criar juntos e interagir, com o intuito de melhorar o 

que produziram individualmente [isso me leva a pensar sobre os limites entre o 

individual e o grupal, nas alternâncias de modos de produção e na dinâmica imposta 

pelo meio e pelos participantes para se chegar ao produto final de um texto, por 

exemplo]. Acreditam, ainda, que nos processos educacionais, as wikis têm se tornado 

aplicações da web semântica32 de alto nível.  

Araújo (2019) aponta os benefícios da combinação de abordagens de 

escrita na educação superior ao afirmar que:  

 

A experiência tem mostrado que ao utilizar uma pedagogia que combina o 
ensino de Inglês para propósitos específicos (EAP), a escrita processual 
colaborativa como uma ferramenta digital para o ensino de gêneros é um 
desafio e ao mesmo tempo uma tarefa árdua e exaustiva para o professor 
que tem de acompanhar os aprendizes pelas diversas etapas, mas é também 
muito produtiva e motivadora para os alunos que veem seu progresso na 
construção dos textos ao longo do curso. (ARAÚJO, 2019, p. 337). 

 

A fala de Araújo (2019) atende aos propósitos desta pesquisa que, na 

materialização de um projeto wiki, combina as abordagens IFA/EAP e aprendizagem 

colaborativa mediada por computador, com foco na escrita colaborativa para o ensino 

e aprendizagem do gênero resenha. Como aponta a autora, embora exija uma carga 

de trabalho maior para o professor, trabalhar a escrita como processo traz benefícios 

para os alunos, por possibilitar ver a elaboração dos textos e o eventual progresso 

nessa habilidade. 

Em se tratando da correção entre pares, a wiki pode contribuir de forma 

significativa. Martin e Dusenberry (2008) afirmam que o trabalho com a wiki encoraja 

os alunos a pensarem sobre o processo de escrita e oferece meios palpáveis de 

encarar a correção de textos. Para He (2011), é necessário planejar a formação e a 

coordenação dos grupos para tornar a atividade de correção entre pares bem 

                                                           
32 De acordo com Eis (2017, n. p.), “a web semântica se configura como uma evolução da web atual”, 
uma vez que integra informações para que façam sentido. Rojo e Barbosa (2017) afirmam que a web 
3.0, por meio de um processo de aprendizagem contínua viabilizado pela etiquetagem, antecipa as 
preferências, necessidades e interesses dos usuários, de modo que conteúdos e mercadorias sejam 
oferecidos em tempo real. As autoras afirmam que os efeitos desse tipo de inteligência já se fazem 
presentes em sites e redes sociais. 
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sucedida. Este autor destaca o fato de que os alunos podem conduzir essa atividade 

do modo que desejarem. Marzec-Stawiarska (2015) assevera que os alunos têm uma 

atitude positiva ao corrigirem os erros dos seus colegas na wiki e poderem contribuir 

para o aprimoramento da habilidade escrita destes. 

A plataforma pode facilitar o trabalho colaborativo, mas alguns fatores 

podem atrapalhar a sua aplicação, conforme Hadjerrouit (2014). Primeiro, a falta de 

familiaridade e de experiência do usuário com a wiki, uma vez que esta exige uma 

retórica dialógica, colaborativa, ensaística, associativa, em contraposição a uma 

retórica monológica. Segundo, a contribuição limitada do usuário, quando este tende 

a apenas colocar conteúdos nas páginas da wiki, sem realmente desenvolver a 

colaboração. Nesse sentido, há uma preocupação maior em adicionar informações, 

do que revisar as contribuições dos outros participantes. Terceiro, a relutância em usar 

a wiki, editar o trabalho dos pares ou reescrever suas próprias contribuições [em 

outras palavras, o descaso com a proposta, impossibilitando a sua real realização]. 

Por fim, a falta de engajamento e motivação, causados pelo medo da exposição, 

associados à relutância de desenvolver o trabalho em progresso em domínio público, 

por medo de críticas.  

No âmbito desta pesquisa, o projeto wiki Developing your Academic Writing 

se insere na categoria de wikis de escrita colaborativa (TONKIN, 2005), melhor 

descrito na Metodologia desta tese. Entretanto, esse tipo de escrita só acontece com 

o envolvimento ativo dos participantes, ou seja, das vozes que constroem a escrita. 

Esse aspecto será tratado no capítulo seguinte, intitulado Vozes na construção do 

texto. No momento, cabe continuar abordando as ferramentas que facilitam a escrita 

colaborativa, no caso, o aplicativo Whatsapp, assunto da seção seguinte. 

 

2.2.1.2 O aplicativo WhatsApp 

 

O WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens e comunicação em 

áudio e vídeo pela internet, disponível para smartphones dos sitemas Android, iOS, 

Windows Phone, Nokia e computadores Mac e Windows. O nome do aplicativo vem 

da expressão "What's Up?" (Como vai? E aí?), em inglês. O aplicativo foi criado em 

2009 por Brian Acton e Jan Koum, dois ex-funcionários do Yahoo, que, depois de 

criarem o referido aplicativo, venderam-no para o Facebook em 2014 (CARVALHO, 

2018). 
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O aplicativo permite ligações telefônicas, trocas de mensagens de texto, de 

voz, de imagens, o que inclui as fotos, de animações e de vídeos. Para a interação, é 

possível criar grupos, aos quais somente os membros adicionados têm acesso. Esses 

grupos podem ter um ou vários administradores, que são responsáveis pela adição 

ou remoção dos participantes do grupo. 

As mensagens de texto e/ou de voz podem ser respondidas ao se 

selecionar o trecho, e/ou o áudio, e/ou a imagem que se quer responder/comentar. 

Esse recurso, chamado citação, é explicitado por Batista (2016, s.p.): 

 

O novo recurso possibilita responder diretamente a uma mensagem enviada 
dentro de uma conversa, por meio de uma citação no momento da resposta. 
Depois que for enviada, aparecerá o nome do remetente e o texto da 
mensagem respondida. Assim, os usuários poderão saber para qual 
mensagem a resposta foi direcionada.  

 
Acredito que o recurso citação facilita muito a interação, uma vez que, 

diante de um número elevado de mensagens, torna-se muito difícil compreender as 

trocas de forma rápida, coerente e eficaz. O uso do recurso é livre para trocas 

privadas, quando se fala com apenas um interagente, ou em grupo, quando se 

direciona a dois ou mais usuários. Segue a imagem (FIGURA 1) que exemplifica o 

recurso citação, sendo o trecho em que se utiliza esse recurso delimitado em 

vermelho. Os números dos telefones e nomes dos participantes foram cobertos com 

tarjas azuis. 

 

Figura 1 – Uso do recurso citação do WhatsApp 

 
                                          Fonte: dados da pesquisa.  

 

O uso de aplicativos móveis para o ensino se situa dentro da abordagem 

Mobile-Assisted Language Learning (MALL), traduzida como Aprendizagem de 
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Línguas Assistida por Dispositivos Móveis (ALADIN), em português. Essa abordagem, 

segundo Miangah e Nazerat (2012, p. 309), “[...] lida com o uso da tecnologia móvel 

no ensino de línguas33.” Os autores afirmam que o MALL permite o desenvolvimento 

de alguns aspectos, sendo os mais comuns, a aquisição de vocabulário, a 

compreensão auditiva, a fonética, a gramática e a leitura. 

Amry (2014) afirma que a tecnologia móvel contribui para a criação de uma 

comunidade de aprendizagem, na qual o conhecimento é construído e compartilhado 

por meio de mensagens com os membros dos grupos de Whatsapp. Como parte do 

grupo, o instrutor [ou professor] também participa do processo de aprendizagem e 

contribui de forma valiosa, ao passo que facilita, viabiliza a aprendizagem, de acordo 

com o autor. 

O envio e recebimento de mensagens via Whatsapp pode se dar de forma 

síncrona ou assíncrona, a depender se os interagentes estão online ou não. Nesse 

sentido, há uma personalização, uma vez que se pode escolher quando e onde 

acessar o aplicativo. Logo, segundo Amry (2014, p. 134), “a aprendizagem se torna 

mais pessoal e está se tornando crescentemente baseada nas interações sociais 

online que permitem os processos colaborativos, em rede e portáteis34.” Assim, a 

aprendizagem ocorre fora da sala de aula, por meio da colaboração. 

Boyinbode, Agbonifo e Ogundare (2017) afirmam que os alunos preferem 

usar o Whatsapp em situações de ensino mediado por dispositivos móveis devido ao 

número de usuários, ao suporte a diferentes mídias e à entrega rápida de mensagens. 

Ademais, os autores apontam que os alunos tendem a checar seus emails raramente, 

gerando uma interação virtual lenta entre professores e alunos. Portanto, isso pode 

ser amenizado pelo uso do aplicativo. 

Boyinbode, Agbonifo e Ogundare (2017) afirmam que o designer de um 

AVA pode adotar o Whatsapp como uma mídia apropriada para a entrega de 

informações que dão suporte às atividades. Isso demonstra, a meu ver, que as 

ferramentas tendem a agrupar outras para que a aprendizagem aconteça, já que esta, 

em contexto virtual, é mais inclusiva do que exclusiva. Além de tudo, dá suporte ao 

                                                           
33 […] deals with the use of mobile technology in language learning 
34 Learning is becoming more personal and is becoming increasingly based on online social interactions 
that enable collaborative, networked and portable processes. 
 



65 
 

professor elaborador de material didático digital para pensar no que utilizar para 

viabilizar as práticas de letramentos. 

Alguns benefícios podem ser percebidos com a utilização do Whatsapp. 

Boyinbode, Agbonifo e Ogundare (2017) apontam o fator conveniência, atestado pelo 

fato de que os alunos fazem uso desse aplicativo para bater papo diariamente com 

seus amigos em contraste com outras mídias. Gon e Rawekar (2017) destacam a 

disponibilidade do facilitador, que tira dúvidas imediatamente [vale ressaltar que se 

não houver sincronia, há um tempo de espera para o feedback], fator também 

corroborado por Amry (2014). Gon e Rawekar (2017) ressaltam a comodidade, uma 

vez que a aprendizagem ocorre em qualquer hora e qualquer lugar; as informações, 

que podem ser acessadas e compartilhadas em tempo real e, muitas vezes, por meio 

de links; o processo de aprendizagem, o que implica o direto acesso a fontes online; 

e foco maior na criatividade do aluno, autonomia e responsabilidade com a 

aprendizagem do outro. Ademais, abordam as vantagens técnicas, visto que é 

considerado barato, eficiente, acessível, simples de usar, fácil de fazer download e 

combina diversas mídias (texto, imagem e som). Por fim, os autores afirmam que o 

Whatsapp permite a aprendizagem além da sala de aula, fator corroborado por Amry 

(2014). 

Segundo Gon e Rawekar (2017), o aplicativo apresenta algumas 

desvantagens. A primeira se refere ao volume de mensagens, que podem 

sobregarregar o professor, dependendo do número de grupos; a segunda se refere 

ao tempo gasto com as interações, o que pode gerar tensão ocular e a última se 

relaciona à possível falta de colaboração dos participantes. Sobre este último aspecto, 

pode ocorrer nas wikis de forma análoga, como apontado por Hadjerrouit (2014) na 

seção anterior. Por ser usado principalmente no celular, alguns aspectos desafiadores 

diretamente ligados a esse dispositivo móvel podem ser percebidos. Assim, Chinnery 

(2006) afirma que, na aprendizagem de línguas, telas reduzidas, custos de aquisição 

em massa e problemas de conexão podem dificultar o trabalho com o celular.  

No âmbito educacional brasileiro, o Whatsapp possui pesquisas que 

investigam seu uso. Desse modo, uma breve descrição desses estudos será 

apresentada, de modo que a potencialidade pedagógica do aplicativo possa ser 

conhecida e de modo que a compreensão acerca das aplicações desse aplicativo 

possam colaborar com esta tese.  
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Albuquerque (2015) investiga as potencialidades das ferramentas da web 

2.0 e as suas utilizações junto ao corpo docente e discente da escola de idiomas 

Yázigi, em São Luís, Maranhão. Incluído na pesquisa, o aplicativo Whatsap foi 

considerado benéfico pelos alunos por permitir o acesso ao professor mais 

rapidamente e a exposição de ideias. Ademais, a autora afirma que o Whatsapp tem 

substituído  progressivamente o email. Severo (2016) observa como se dá a mediação 

da aprendizagem de língua inglesa por meio da ferramenta Whatsapp. A autora 

conclui que, durante a troca de mensagens, os aprendizes perceberam lacunas em 

seus conhecimentos, engajaram-se em análises metalinguísticas e buscaram apoio 

uns nos outros para expandir os conhecimentos e manter-se no diálogo. Rossi (2019) 

propõe o uso de quatro aplicativos, Let’s Learn English, Duolingo, LyTrans English e 

Whatsapp, buscando aproximar a aprendizagem da realidade dos estudantes do 

século XXI. Em se tratando especificamente do Whatsapp, este foi utilizado para 

compartilhar conhecimentos, opiniões respostas de atividades propostas e também 

para interagir fora do ambiente escolar. 

Em suma, as pesquisas demonstram que o Whatsapp foi utilizado como 

um canal de comunicação, um facilitador da interação. Sobretudo pela possibilidade 

da criação de grupos, essa ferramenta parece ser apropriada para ampliar o espaço 

físico da sala de aula, uma vez que permite a criação de um ambiente privado para a 

interação entre professores e alunos. Ademais, os recursos inerentes a essa 

ferramenta, já citados nesta seção, colaboram para a interação dos usuários. 

Nesse sentido, nesta tese, o aplicativo Whatsapp teve o papel de 

ferramenta auxiliar. Diferentemente da pesquisa anteriormente desenvolvida por mim 

(BENTO, 2011), na qual ainda não se utilizava essa ferramenta em larga escala no 

Brasil e, portanto, não foi feito uso dela na referida pesquisa, no estudo atual, ela teve 

importante papel nas interações. Tais interações se deram para direcionar as tarefas, 

tirar dúvidas e dar avisos, sendo o envio de mensagens, imagens e o recurso citação 

amplamente utilizados, o que facilitou o trabalho colaborativo. 

Por fim, após traçar as abordagens de ensino e aprendizagem basilares 

desta tese, abordo, no capítulo seguinte, as vozes na construção do texto. 
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3 AS VOZES NA CONSTRUÇÃO DO TEXTO 
 

 
“A língua não é um protocolo imposto por uma 
autoridade, mas um ‘sistema wiki’ que reúne as 
contribuições de milhões de escritores e falantes, 
os quais submetem continuamente o idioma às 
suas necessidades e que, fatalmente, envelhecem, 
morrem e são substituídos pelos filhos, que 
modificam a língua por sua vez.” (PINKER, 2016, p. 
16). 

 

 
Neste capítulo, discutirei sobre a noção teórica das vozes na construção do 

texto. Apresentar e discutir sobre essa categoria é relevante na medida em que as 

vozes no texto colaborativo ainda merecem cuidadosa investigação, pois, a meu ver, 

extrapolam o que se percebe no texto impresso. Assim, não apenas o que está 

marcado no texto (pronomes, estratégias argumentativas) pode garantir o 

estabelecimento da autoria colaborativa em textos escritos a várias mãos, mas o 

processo que permeia essa escrita e as escolhas, muitas vezes não descritas nesse 

processo.  

Nesse sentido, em um primeiro momento, tenciono fazer um apanhado das 

concepções de vozes em diferentes áreas da Linguística para situar o leitor de como 

essa categoria vem sido tratada. Cabe salientar que esse breve apanhado se 

configura como o estabelecimento das relações dialógicas subjacentes à escrita 

acadêmica e base para a empreitada colaborativa. Em um segundo momento, tratarei 

especificamente acerca da voz na escrita acadêmica, destacando aspectos como 

constituição, posicionamento e engajamento, pois são pontos que permitem traçar o 

modo como o escritor se apresenta nos textos e realiza a interação com o leitor. Em 

seguida, abordarei as vozes na escrita colaborativa, focando em aspectos como 

autoria colaborativa, padrões organizacionais para a construção do texto colaborativo 

e das vozes na plataforma wiki. A discussão empregada permitirá apresentar a 

concepção de voz por mim desenvolvida, relacionando escrita acadêmica e escrita 

colaborativa na plataforma wiki, vital para a compreensão das vozes nesse contexto. 

 

3.1 Diferentes perspectivas linguísticas para vozes 

 

Bakthin (2011 [1992], p. 298) afirma que “o enunciado é pleno de 

tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é impossível entender até o fim o 
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estilo de um enunciado”. Em outras palavras, a interação que temos com os 

pensamentos do outro contribui para a construção de nossas próprias ideias. O autor 

afirma que “a entonação que isola o discurso do outro (marcado por aspas no discurso 

escrito) é um fenômeno de tipo especial: é uma espécie de alternância de sujeitos do 

discurso transferida para o interior do enunciado”. Há um limite entre essa alternância, 

segundo o próprio autor:  

 

Os limites criados por essa alternância são aí enfraquecidos e específicos: a 
expressão do falante penetra através desses limites e se dissemina no 
discurso do outro, que podemos transmitir em tons irônicos, indignados, 
simpáticos, reverentes (essa expressão é transmitida com o auxílio de uma 
entonação expressiva – no discurso escrito é como se adivinhássemos e a 
sentíssemos graças ao contexto que emoldura o discurso do outro – ou pela 
situação extraverbal – ela sugere a expressão correspondente). O discurso 
do outro, desse modo, tem uma dupla expressão: a sua, isto é, a alheia, e a 
expressão do enunciado que acolheu esse discurso. Tudo isso se verifica, 
antes de tudo, onde o discurso do outro (ainda que seja uma palavra aqui 
ganha força de um enunciado pleno) é citado textualmente e destacado com 
nitidez (entre aspas): os ecos da alternância dos sujeitos do discurso e das 
suas mútuas relações dialógicas aqui se ouvem nitidamente. (BAKHTIN, 
2011, p. 299). 

 

A partir do que foi exposto, o discurso escrito precisa ser marcado 

textualmente e as aspas assumem um papel essencial nessa delimitação. 

Relacionando isso com as aulas de produção textual, podemos dizer que a dupla 

enunciação que se estabelece pode ser comparada, de forma análoga, ao que é 

prescrito em sala de aula, ou seja, os direcionamentos dados pelo professor e o que 

se efetiva como produção do aluno. A meu ver, em uma situação de produção textual, 

por exemplo, a tarefa em si com os seus direcionamentos do que fazer e o fazer em 

si, aquilo que o aluno produziu, configuram-se como uma dupla enunciação. Isto pode 

ser associado à pesquisa que desenvolvi, uma vez que os alunos puderam extrapolar 

a prescrição ao fazer escolhas por outras ferramentas, sites e aplicativos para auxiliar 

na escrita das resenhas colaborativas. 

A dupla enunciação ocorre dentro de uma situação dialógica, logo, a 

polifonia abordada por Bakhtin (2015) se caracteriza pela presença de várias vozes, 

que são marcadas ideologicamente, materializando o dialogismo e provando sua 

existência. Esse dialogismo propicia a manifestação de diversas vozes, que ora se 

apoiam, ora se contradizem, mas se relacionam, se complementam, constituindo um 

discurso sem limites. Cabe destacar que, segundo o autor, toda e qualquer 
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manifestação discursiva possui relação de dependência com a função social a que 

serve.  

Ducrot (1987, p.164) afirma que, segundo a pragmática semântica ou 

pragmática linguística, “é necessário descrever sistematicamente as imagens da 

enunciação que são veiculadas pelo enunciado”. Sua teoria polifônica prevê a 

presença de dois tipos de personagens: os enunciadores e os locutores. Ducrot (1987) 

atesta que ao falar de locutores não se refere a uma voz coletiva, como em casos nos 

quais um artigo tem dois autores que se designam por um nós coletivo, que compõem 

uma “só voz moral, falante de uma única voz: sua pluralidade, apresenta-se fundida 

em uma personagem única, que engloba os indivíduos diferentes.” (DUCROT, 1987, 

p. 182) No entanto, o locutor é, para o autor, “um ser que é, no próprio sentido do 

enunciado, apresentado como seu responsável, ou seja, como alguém a quem se 

deve imputar a responsabilidade desse enunciado. É a ele que refere o pronome eu e 

as outras marcas de primeira pessoa.” (DUCROT, 1987, p. 182). Por outro lado, os 

enunciadores, de acordo com Ducrot, são: 

 

[...] seres que são considerados como se expressando através da 
enunciação, sem que para tanto se lhe atribuam palavras precisas; se eles 
“falam” é somente no sentido em que a enunciação é vista como expressando 
seu ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não, no sentido material do 
termo, suas palavras. (DUCROT, 1987, p. 192). 

 

Nesse sentido, Ducrot, ao dar voz a diferentes enunciadores, permite ao 

locutor assumir posições distintas referentes aos pontos de vista expressos no 

enunciado. Por sua vez, Authier-Revuz (1990) trata da heterogeneidade enunciativa, 

que é classificada pela autora como constitutiva e mostrada. Essas duas 

classificações, segundo Authier-Revuz (1990, p. 32), “representam duas ordens de 

realidades diferentes: a dos processos reais de constituição dum discurso e a dos 

processos não menos reais, de representação, num discurso, de sua constituição.” A 

concepção do discurso como já dito caracteriza a heterogeneidade constitutiva; 

enquanto a concepção da identificação na trama textual do discurso descreve a 

heterogeneidade marcada, que é percebida e enfatizada nessa trama.  

Para Mainguenau (2001, p. 137), “o indivíduo que fala e se manifesta como 

‘eu’ no enunciado é também aquele que se responsabiliza por esse enunciado”. O 

autor associa dois tipos de operação ao que chama “noção de responsabilidade: 

primeiro, situar-se como fonte de referências enunciativas, ou seja, ancorar o 
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enunciado na situação de enunciação e segundo, posicionar-se como responsável 

pelo ato de fala realizado que, neste caso, pode ser um pedido, uma ordem, uma 

pergunta etc). Mainguenau (2001, p. 139) afirma que “o discurso relatado constitui 

uma enunciação sobre outra enunciação; põem-se em relação dois acontecimentos 

enunciativos, sendo a enunciação citada objeto da enunciação citante”. O autor 

acrescenta que há um modo considerado mais simples e, por sua vez, mais discreto 

para um enunciador indicar que não é o responsável por um enunciado. É necessário, 

assim, que o enunciador indique que está se apoiando em um outro discurso, tendo-

se, então, o que Mainguenau chama de modalização em discurso segundo.  

A partir das perspectivas linguísticas até então apresentadas, é possível 

dizer que as vozes estão presentes numa heterogeneidade discursiva. Nesse sentido, 

a polifonia, que aproxima as perspectivas anteriormente descritas, se faz presente nas 

interações online, uma vez que a rede é repositório de infinitos textos, conhecimentos, 

trocas e vozes. Para que haja entendimento, ou seja, para que as trocas não se 

percam no mar de informações, que é o meio virtual, é importante que se estabeleçam 

diálogos construtivos, significativos, os quais coadunem diferentes perspectivas e 

discursos nos diferentes modos de textualidade os quais se estabelecem.  

Especificamente no texto acadêmico, as vozes serão abordadas na seção 

seguinte.  

 

3.2 Vozes no texto acadêmico 

 

A escrita de um texto acadêmico não incorpora a voz apenas daquele que 

escreve, mas de outros autores que são convocados para que a sua tessitura ocorra. 

A multiplicidade de vozes na escrita acadêmica pode se dar, de acordo com Nelson & 

Castelló (2012), de quatro formas: i) por meio do uso de textos de outros; ii) da 

resposta à escrita; iii) da tradução de uma língua para outra; e (iv) da escrita 

colaborativa. Os três primeiros aspectos serão abordados nesta seção, enquanto o 

último, de interesse maior para esta pesquisa, será descrito na seção seguinte.  

Com relação ao uso de textos de outros produtores, Nelson e Castelló 

(2012, p. 21) afirmam que “os escritores usam o trabalho de outros autores para dar 

suporte às suas próprias afirmações, para mostrar como os seus trabalhos se baseiam 

no que veio antes, mas oferecem uma nova contribuição e para indicar suas afiliações 
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sociais no campo disciplinar.”35 A questão da validação do que é dito é muito forte na 

escrita acadêmica, logo trazer outras vozes é algo de extrema importância para a 

argumentação que está sendo construída. 

Outro aspecto listado por Nelson e Castelló (2012) é a resposta à escrita. 

Os autores afirmam que, nesse tipo de feedback, os respondentes se colocam no 

papel do autor e levam em consideração como o texto pode ser desenvolvido e 

mudado, a fim de se tornar mais adequado para a situação e para a audiência. Nesse 

sentido, os respondentes incorporam suas próprias vozes com a voz do escritor ao 

adicionar frases, mudar ou combinar sentenças, realocar seções inteiras e sugerir, 

adicionar ou deletar conteúdo. Assim, como exemplo, a pesquisa desenvolvida por 

Araújo, Barros e Silva (2015) analisa as mudanças realizadas em textos reescritos por 

alunos do segundo semestre do curso de Letras, verificando em que medida as 

mudanças que se deram nos textos se relacionam aos movimentos retóricos de 

resenhas. Ademais, creio que a resposta à escrita é o trabalho que é feito pelo 

professor de redação, o qual corrige os textos; e pelos alunos, quando das sugestões 

vindas de seus colegas ao vivenciarem a experiência de correção entre os pares. De 

modo mais específico, esse é o processo de edição de textos e, portanto, creio que a 

contribuição de quem propicia a edição é tão grande quanto a de quem escreve. Essa 

troca de papéis é importante, uma vez que a escrita é um processo o qual envolve 

várias fases, sendo a edição determinante para o refinamento textual. 

A tradução de uma língua para outra é o terceiro aspecto listado por Nelson 

e Castelló (2012). O tradutor interpreta o texto, considera a situação retórica e faz 

escolhas na língua usada, entretanto, desempenha um papel às vezes escondido nas 

práticas discursivas da academia. Ao traduzir textos que devem ser publicados em 

língua estrangeira, o tradutor faz ecoar sua voz no texto lido, entretanto, esta é 

associada ao autor, sendo o tradutor muitas vezes nem incluído em citações ou nas 

referências.  

Não apenas quando se traduz, mas de modo geral, o apoio no discurso do 

outro se estabelece como uma necessidade acadêmica. Isto é o que afirmam 

Nascimento e Bernardino (2012, p. 5): 

 

                                                           
35 Writers use other authors’ work to support their own claims, to show how their own work builds on 
what has come before but makes a novel contribution, and to indicate their own social alliances in the 
field. 
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No universo acadêmico, o diálogo com outras vozes se configura como uma 
necessidade, até porque, nesse contexto, a produção escrita exige um 
atravessamento com outros dizeres, outras vozes, com o já dito. Essa 
exigência nasce da ideia de que, na escrita acadêmica, o discurso precisa 
interagir com outros discursos da área do conhecimento.  

 

A partir dessa citação, é possível estabelecer uma relação com os 

letramentos disciplinares, mais bem abordados no capítulo seguinte. No entanto, é 

possível adiantar que o conhecimento sobre determinada disciplina compreende a 

necessidade de apropriar-se dos discursos constituintes desse campo disciplinar e de 

outros que com ela se relacionam. Desse modo, vozes diversas se unem para 

constituir um dizer que traz em si o outro. 

De acordo com Murray e Moore (2006, p. 68), “os escritores acadêmicos 

frequentemente dizem que se preocupam em perder suas vozes ou se perguntam se 

estão desenvolvendo-as.”36 A tarefa de ler e analisar a escrita do outro, muitas vezes, 

pode fazer o escritor não ter a noção do que dizer e de como escrever. Os autores 

afirmam que os escritores que temem perder suas vozes na escrita acadêmica, 

reconceitualizam o conceito de voz como contribuição. Nesse sentido, essa 

contribuição se dá por meio da articulação entre a visão que se tem do campo 

disciplinar e da sua própria contribuição para ele. Eles propõem uma lista de 

verificação que pode ajudar o aluno no desenvolvimento da voz do escritor na escrita 

acadêmica (MURRAY; MOORE, 2006, p. 69): 

a) defina as características da escrita em sua disciplina; 

b) analise as temáticas recentes nos periódicos do seu campo disciplinar; 

c) foque e compare pontos específicos em diversos artigos; 

d) trabalhe na adaptação da sua escrita de modo a atender periódicos 

diferentes; 

e) decida como você quer se posicionar na sua disciplina; 

f) considere suas opções para dar voz a este posicionamento na sua 

escrita.37 

                                                           
36 Academic writers often say that they worry that they are losing their own voice, or wonder if they are 
ever going to develop one. 
37 • Define the characteristics of writing in your discipline. 
• Analyse recent issues of journals in your discipline. 
• Focus on and compare specific points in several papers. 
• Work out how you can adapt your writing for different journals. 
• Decide how you want to position yourself in your discipline. 
• Consider your options for ‘voicing’ this position in your writing. 
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Esses pontos parecem ser úteis na compreensão do campo disciplinar, a 

partir da leitura dos gêneros que nele existem, além disso, contribuem para o 

desenvolvimento da voz na escrita acadêmica, à medida que incitam o aluno a se 

posicionar nesse campo, a escrever de forma crítica. Creio que essa conscientização 

se faz necessária como uma agenda permanente nas práticas de letramentos 

acadêmicos. 

Tardy (2012) aponta três dimensões para as interpretações de voz na 

escrita acadêmica: os aspectos individuais, os aspectos sociais e a voz como 

dialógica. Essa classificação, segundo a autora, objetiva familiarizar leitores com os 

usos comuns do termo voz e os modos pelo qual este pode ser empregado na escrita 

acadêmica e interpretado por membros da academia (professores e alunos). 

No que tange aos aspectos individuais, Tardy (2012, p. 37) descreve a voz 

individualizada como:  

 

[...] a marca única e reconhecida do escritor, associada com autenticidade, 
ressonância38, autoridade, e presença autoral no texto. Pode se relacionar às 
noções de estilo e posicionamento e é frequentemente carregada de traços 
linguísticos particulares.39  

 

Portanto, os aspectos individuais se relacionam à autorrepresentação do 

escritor no texto. Nesse sentido, acredito que como o escritor se apresenta no texto é 

determinante, o que pode se dar a partir de um posicionamento mais explícito, por 

meio da marcação do pronome pessoal eu, nós; assim como de um posicionamento 

mais neutro, sem marcação, também comum na escrita acadêmica. Essa dimensão 

inerente aos traços linguísticos particulares se amplia quando o texto é escrito por 

mais de um escritor, tendo em vista que os pronomes podem estar ou não marcados 

no texto, mas supõe-se que mais de um colaborador contribuiu para a escrita. 

Hyland (2008) se opõe à visão autoritária de autorrepresentação, uma vez 

que esta não se constrói a partir de um leque de possibilidades, como que tiradas do 

                                                           
38 Para Elbow (2007, p. 179), a ressonância é descrita como lugares onde o escritor pega um pouco 
mais do seu eu inconsciente. Segundo Stein (2014, p. 31), a palavra ressonância é um termo da música, 
que significa uma resposta prolongada atribuída à vibração. Na escrita, ressonância tem a ver com uma 
aura de significação além dos componentes de uma história. Pode ser produzida por nomes, 
referências, fontes religiosas, hipérboles, aforismos, epígrafes, a própria escrita e o uso de símiles e 
metáforas.  
39 […] a writer’s unique and recognizable imprint, associated with authenticity, resonance, 
authoritativeness, and authorial presence within a text. It may relate to notions of style and stance and 
is often considered to be carried out through particular linguistic features. 
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guarda-roupa, como afirma o próprio autor, mas a partir de escolhas, relacionadas a 

uma disciplina ao invés de outra. Nesse sentido, as vozes se constroem por meio dos 

modos pelos quais as representações de si são negociadas e os discursos das 

comunidades assumidos. Essa visão se opõe à tradicional visão autoritária de voz, 

entretanto, não erradica as escolhas pessoais, que não são sacrificadas ao se 

escrever nas disciplinas, uma vez que há apenas o reconhecimento dos limites que 

restringem essas escolhas e de suas significações, quando contrastadas com outras 

possibilidades.  

Em se tratando dos aspectos sociais, Tardy (2012, p. 37) associa a voz 

social às comunidades disciplinares ou aos grupos sociais que se ligam à determinada 

escrita ou escritor. Assim, a autora afirma que: 

 

[...] a voz de um texto é criada num contexto social; as vozes daquele contexto 
são parte do repertório do escritor que faz uso deste ao selecionar palavras, 
sintagmas, estruturas gramaticais, padrões de organização, e ainda 
elementos visuais para incorporar ao texto.40 (TARDY, 2012, p. 37-38). 

 

É preciso levar em conta que a escrita se manifesta em práticas sociais, 

discursivas diversas e que requer a noção dos relacionamentos que nela/dela se 

estabelecem, se estruturam e se desenvolvem. Nesse sentido, o repertório do escritor 

depende, sobremaneira, do seu contexto social, das suas experiências de vida (o que 

inclui a acadêmica), enquanto indivíduo e escritor, creio eu. 

A importância do contexto social é acentuada nas discussões sobre como 

os escritores se posicionam em relação aos textos que utilizam. Ao passo que os 

escritores selecionam determinados discursos, em detrimento de outros, e alinham 

seus trabalhos com textos e autores específicos, eles constroem vozes. (IVANIC, 

1998; HYLAND, 2002, 2008).  

Tardy (2012) acrescenta que os aspectos sociais da voz levam em conta a 

multiplicidade de vozes no texto, uma vez que os leitores misturam vozes de forma 

deliberativa ou inconsciente ao escreverem. Essas vozes, no entanto, não advêm 

apenas das leituras e colaborações que são realizadas ao se escrever, mas também 

dos gêneros e dos discursos que são escritos. Ademais, a voz social, embora se refira 

                                                           
40 […] voice of a text is created within a social context; the social voices of that context are part of the 
writer’s repertoire from which he or she may draw when selecting words, phrases, grammatical 
structures, organization patterns, even visuals to incorporate within a text. 
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à autorrepresentação e à presença autoral, como na voz individualizada, leva em 

conta os mundos sociais nos quais os textos são escritos. 

No que se refere à voz como dialógica, Tardy (2012) ressalta que há a 

interação entre o individual, o social e a consequente coconstrução da voz. Além 

disso, destaca questões como acesso, poder, relações interpessoais como centrais 

no desenvolvimento do repertório discursivo do leitor e na construção da voz em 

diferentes espaços e tempo de escrita. É necessário, segundo Tardy, olhar não 

apenas para o escritor e para o contexto social, mas para o leitor e o papel central que 

este desempenha. Nesse sentido, a autora se expressa: 

 
[…] esta visão dialógica de voz nos oferece um modo de considerar ambos o 
indivíduo e as dimensões sociais que são inquestionavelmente parte da voz. 
Uma visão dialógica chama a nossa atenção, assim como, a do leitor e a dos 
caminhos nos quais leitor e escritor interagem, co-construindo vozes num 
espaço e tempo particulares.41 (TARDY, 2012, p. 40). 

 

Assim, a voz de um texto depende, também, da interpretação daquele que 

o lê, pois é este leitor que identifica a voz textual. Isso pode, a meu ver, frustrar o 

escritor ao tentar imprimir uma voz que não foi prontamente identificada pelo leitor. 

Este, por sua vez, se empodera ao determinar a marca que o texto traz.  

Hyland (2008) trata das vozes disciplinares e aponta para a necessidade 

de que professores identifiquem as características da escrita em determinadas 

disciplinas, a fim de ajudar os alunos a escreverem. Nesse sentido, podemos afirmar 

que a categoria voz se relaciona aos conceitos de posicionamento e engajamento, 

que são estratégias para expressar voz a partir “[...] dos caminhos pelos quais [os 

escritores] implantam recursos linguísticos caros para a comunidade, de modo que 

possam representar a si mesmos, seus posicionamentos e seus leitores”.42 (HYLAND, 

2008, p. 20).  

As interações ou estratégias para expressar voz na escrita acadêmica, 

segundo Hyland (2008), se dão a partir de dois fatores: posicionamento e 

engajamento. Posicionamento refere-se à “voz” textual do escritor (grifos do autor). 

Logo, trata-se da “personalidade reconhecida na comunidade, uma função atitudinal, 

                                                           
41 […] this dialogic view of voice offers us a way to take into account both the individual and social 
dimensions that are unquestionably a part of voice. A dialogic view draws our attention, as well, to the 
reader and to the ways in which writer and reader interact, co-constructing voice at a particular space 
and time. 
42 [...] the ways [writers] deploy community-sensitive linguistic resources to represent themselves, their 
positions and their readers. 
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orientada para o escritor que se preocupa com os modos pelos quais os escritores se 

apresentam e expressam seus julgamentos, opiniões, e compromissos.”43 (HYLAND, 

2008, p. 7). Já o termo engajamento é visto como uma função de alinhamento. Nesse 

sentido, aborda “as maneiras pelas quais os escritores reconhecem retoricamente a 

presença de seus leitores, como trazê-los para a argumentação, como incluí-los 

enquanto participantes do discurso e guiá-los a interpretações.”44 (HYLAND, 2008, p. 

7). 

Hyland (2008) destaca, no posicionamento, dentre outros elementos, a 

automenção, que se refere ao uso de pronomes pessoais de primeira pessoa e 

pronomes possessivos adjetivos para apresentar informação. Afirma que apresentar 

um eu discursivo é central para o processo de escrita, uma vez que é inevitável não 

se posicionar em relação a argumentos, disciplinas e leitores. Nesse sentido, essa 

marcação é uma indicação clara de onde a perspectiva da afirmação partiu, o que 

permite os escritores enfatizarem suas próprias contribuições para o campo 

disciplinar. Hyland (1999) afirma que a presença do autor por meio de pronomes de 

primeira pessoa pode se dar por três razões principais: (i) para organizar os 

argumentos e a estrutura do texto; (ii) para introduzir ou discutir atividades de pesquisa 

e (iii) para indicar explicitamente suas atitudes em relação aos achados ou alinhar-se 

com as posições teóricas. Entretanto, a presença ou ausência explícita do autor é uma 

escolha feita de forma consciente pelos escritores que adotam um posicionamento 

próprio, particular, assim como uma identidade autoral situada no campo disciplinar a 

que pertence.  

Por sua vez, no engajamento, gostaria de enfatizar alguns elementos 

propostos por Hyland (2008) que considero importantes para a análise pretendida 

nesta tese: pronomes que incluem o leitor e perguntas. Os pronomes que incluem o 

leitor procuram trazê-lo para o discurso. São eles os pronomes você (you), 

considerado raro pelo autor em pesquisas e que dialoga diretamente com o leitor, e 

nós (we), que identifica o leitor como alguém que compartilha entendimentos similares 

aos do escritor por ser membro da mesma disciplina; expressa solidariedade entre os 

pares; antecipa as objeções do leitor; presume compreensões mútuas e tece o ponto 

                                                           
43 community recognized personality, an attitudinal, writer-oriented function which concerns the ways 
writers present themselves and convey their judgements, opinions, and commitments. 
44 the ways that writers rhetorically recognise the presence of their readers to actively pull them along 
with the argument, include them as discourse participants, and guide them to interpretations. 
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de vista do leitor no argumento. A meu ver, na perspectiva de escrita acadêmica 

colaborativa online, o pronome nós dialoga com as outras vozes que compõem o texto: 

os outros autores físicos da escrita; os textos visitados, escritos por outros autores e 

as diversas ferramentas utilizadas. Logo, a dimensão da abrangência desse pronome 

é ampliada, de sorte que a polifonia que existe nesse tipo de escrita pode se 

materializar. Em relação às perguntas, Hyland (2008) aponta-as como a maior 

estratégia de envolvimento dialógico, que estimula o engajamento, a curiosidade e 

traz os interlocutores para participar do texto. As perguntas servem para estruturar o 

texto e posicionar os leitores retoricamente, à medida que os questionamentos podem 

ser respondidos de forma imediata, permitindo o diálogo. Ademais, elas podem ser 

usadas no final do texto, a fim de provocar questionamentos. 

Cabe ressaltar que a escrita acadêmica se caracteriza pelas relações 

dialógicas, tendo em vista as concepções propostas por Bakhtin (2011 [1992]; 2015), 

Ducrot (1987), Authier-Revuz (1990), Maingueneau (2001), de forma geral e; de forma 

mais específica, por Nelson e Castelló (2012), ao elencarem aspectos como i) o uso 

de textos de outros; ii) a resposta à escrita e iii) a tradução de uma língua para outra, 

como materializações desse tipo de relação; assim como o foco no leitor do texto, 

segundo Tardy (2012). Logo, a escrita acadêmica é uma prática discursiva dialógica, 

ainda que escrita por um único escritor físico por convocar outras vozes que podem 

vir a colaborar com essa escrita.  

Ademais, é uma prática discursiva disciplinar, situada, social, que implica 

modos de posicionamento e engajamento a fim de cumprir não apenas o propósito 

comunicativo do gênero acadêmico a ser escrito, mas de contribuir para o amplo 

contexto dos letramentos acadêmicos e das vozes que ecoam nesse cenário. Nesse 

sentido, o posicionamento pode se dar tanto por meio da articulação entre a visão que 

se tem do campo disciplinar e da contribuição que o escritor dá para ele, como afirmam 

Murray e Moore (2006); assim como da automenção (uso de pronomes) apregoada 

por Hyland (2008). O engajamento acontece por meio da situação dialógica que 

contextualiza essa escrita, a qual implica dimensões individuais, sociais e puramente 

dialógicas (TARDY, 2012), nas quais a relação escritor-leitor se estreita, 

materializadas em marcas linguísticas no próprio texto (HYLAND, 2008), como 

pronomes que engajam o leitor e perguntas feitas ao leitor no texto.  

Outros indícios de como as vozes se engajam na escrita acadêmica 

colaborativa (foco desta pesquisa) a saber, os padrões de organização do trabalho 
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em grupo na escrita colaborativa, serão discutidos na próxima seção, bem como o 

entendimento de vozes na plataforma wiki. Após a discussão que se segue, será 

possível delimitar com maior clareza a concepção de voz na escrita acadêmica 

colaborativa percebida na wiki, ponto vital para a análise dos dados obtidos nesta 

pesquisa. 

 

3.3 Vozes na escrita colaborativa 

 

Hewings (2012, p. 187) afirma que “as vozes construídas em interações 

baseadas na tela não são necessariamente similares àquelas geralmente validadas e 

avaliadas em gêneros formalmente publicados [...]”. A autora aponta que os benefícios 

ofertados pelos gêneros discursivos digitas incentivam o estabelecimento de vozes 

críticas, criativas e cooperativas entre os estudantes. Estes, ousam adotar vozes 

diferentes das suas próprias para argumentar eficientemente no registro acadêmico. 

Segundo Wilson (1999), o acesso a influências colaborativas durante o 

processo de escrita redefine o conceito de autoria. No contexto atual, essas 

influências se dão, sobretudo, virtualmente. Logo, no meio virtual, de acordo com 

Landow (2006, p.136), “a presença de outros textos e outros autores contribui para a 

reconceituação radical de autoria, propriedade autoral e colaboração associada ao 

hipertexto.”45 Nesse sentido, para o autor, toda escrita no hipertexto é colaborativa em 

sua essência, ou seja, é possível, a partir disso, é possível concluir que possui caráter 

dialógico. 

Dois fatores, segundo Landow (2006) contribuem para que toda escrita seja 

colaborativa em meio virtual: a comparação entre os papéis de leitor e escritor e entre 

escritores. Sobre o primeiro fator, o leitor ativo colabora com o autor, ao passo que 

produz uma versão particular do texto lido, que se dá em função de suas escolhas, 

das rotas a seguir na leitura do texto. No que tange ao segundo fator, ocorre quando 

se compara o escritor com outros escritores, ou seja, aquele que agora escreve com 

a presença virtual de todos os outros escritores da rede. 

O mesmo autor afirma que os textos presentes na internet existem a partir 

de outros textos, à medida que possuem links que os levam a outros documentos. 

Nesse sentido, faz-se presente uma relação de colaboração entre os materiais 

                                                           
45 The virtual presence of other texts and other authors contributes importantly to the radical 
reconception of authory, author property and collaboration associated to the hypertext. 
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disponíveis, produzindo uma sensação de autoria, propriedade autoral e criatividade 

que difere daquela associada à tecnologia presente no livro impresso. 

Em relação à escrita colaborativa, Sharples et al. (1993) identificaram 

padrões de organização do trabalho em grupo que podem sugerir como as vozes se 

organizam no processo de construção da autoria coletiva, ou seja, como ocorre o 

engajamento nesse tipo de escrita. Estes são o trabalho paralelo, o trabalho 

sequencial e o trabalho recíproco, como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 2 – Padrões de organização do trabalho em grupo na escrita colaborativa 

 

                          Fonte: Sharples et al. (1993, p. 15) 

 
 

O trabalho paralelo prevê a divisão da escrita em sub-tarefas, cada uma 

correspondendo a partes do documento, ou tarefas que possam ser realizadas 

paralelamente, como a verificação da ortografia e das referências. Nesse sentido, os 

participantes trabalham simultaneamente e enviam seus produtos para todos os 

envolvidos na atividade. Sugere-se a realização de três estágios neste trabalho: um 

estágio inicial, no qual o objetivo é definido e o planejamento feito; um segundo 

estágio, de execução, no qual o trabalho deve ser dividido entre os membros 

individualmente ou em pequenos sub-grupos e realizado independentemente e um 

terceiro estágio, de integração, no qual as contribuições individuais se fundem num 

produto final. 

O trabalho sequencial aborda a divisão da tarefa entre os participantes, 

uma vez que o resultado de um estágio é passado para o participante seguinte. Cada 

estágio pode ser uma seção do texto, por exemplo, em que cada participante fica 
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responsável por dar continuidade ao trabalho, de forma ordenada; ou o rascunho 

completo, em que o participante seguinte fica responsável por revisar o texto e 

produzir um novo rascunho. Uma possível sequência, de acordo com pesquisa 

desenvolvida por Timmers (1986), se dá da seguinte maneira: escritor – consultor – 

escritor – editor – escritor – editor. 

O trabalho recíproco, por sua vez, compreende o trabalho conjunto para 

criar um produto comum. Os autores citam a técnica brainstorming (tempestade de 

ideias) para produzir uma lista de tópicos; a construção de um rascunho ou texto 

completo a partir de contribuições feitas em voz alta (protocolos verbais46), na qual 

uma pessoa escreve as contribuições ou o acesso ao mesmo texto por meio de uma 

central de computadores. Logo, as atividades são ajustadas mutuamente levando em 

conta as contribuições de todos os participantes. De forma mais moderna, acredito 

que, hoje, as plataformas de escrita colaborativa, como a wiki, criam o espaço para a 

materialização de brainstorming e de protocolos verbais, ao se planejar e informar 

sobre a escrita a partir de comentários. Nesse sentido, o trabalho recíproco pode ser 

usado para produzir um rascunho completo de um texto de forma verdadeiramente 

colaborativa.  

Nelson e Castelló (2012) citam, ainda, um outro padrão de organização da 

autoria colaborativa. Neste, um participante escreve pelo grupo ou par, assumindo o 

papel de líder. Na escrita produzida pelo autor que lidera o grupo, pode haver revisão 

e edição pelos outros membros do grupo, quando um rascunho ou seções de um 

rascunho já estão completas, mas a voz do escritor líder predomina. 

No que se refere especificamente ao estabelecimento da autoria realizado 

por meio da plataforma wiki, Elfving e Manchen-Travino (2008, p. 148) afirmam que a 

wiki é uma forma de hipertexto que “[...] expande os privilégios da autoria para incluir 

os níveis textuais e localizações que determinam a estrutura organizacional, as 

convenções sociais e ainda a administração técnica.” Além disso, os autores afirmam 

que cabe observar como as wikis substituem os papeis tradicionais de leitor e escritor 

pela identidade universal do editor. 

Hewings (2012, p. 197) reflete sobre os papéis de leitor e escritor na wiki 

ao afirmar que: 

[...] wikis não são apenas espaços impessoais; seu uso pode contribuir não 
apenas para a produção textual colaborativa, mas para a compreensão da 

                                                           
46 Relatos do processo de produção escrita. 
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necessidade de considerar o leitor e o coescritor. O que ainda não está claro 
é se a voz criada na wiki é um construto colaborativo ou uma mistura de 
vozes.47  

 

A partir do exposto, é necessário pensar sobre como esses agentes (leitor 

e escritor) se relacionam para compreender como essas vozes se estabelecem. 

Nesse sentido, Azzari e Custódio (2013) contribuem ao afirma que:  

 

com a escrita colaborativa, a remixagem de diferentes textos, a circulação em 
rede desses enunciados, certamente, uma nova função autor é apontada e 
atrelada à noção do nascimento do leitor como sujeito engajado, com mais 
possibilidades de leituras, debates e produções que podem promover o seu 
protagonismo. (AZZARI; CUSTÓDIO, 2013, p. 84). 

 

Assim, a remixagem proposta não só contribui para a reelaboração do 

gênero, mas dos papéis de leitor e escritor, uma vez que o leitor também escreve em 

contexto colaborativo. Ao escrever, o leitor se posiciona, interage e contribui de forma 

evidente com o texto e com as dinâmicas próprias da colaboração. Assim, programas 

de rastreamento em wikis, por exemplo, permitem que os colaboradores vejam como 

o texto foi revisado e por quem foi revisado. Isso permite perceber a constituição das 

vozes na escrita colaborativa: quando os alunos realmente escrevem juntos, há o 

estabelecimento de diversos papéis, posicionamentos e engajamentos, na tentativa 

de se chegar a um consenso sobre o que escrever, ou como escrever. Entretanto, 

ainda que a colaboração entre os participantes não ocorra de forma eficaz, qualquer 

contribuição, por menor que seja, conta para a construção do texto. Sobretudo, no 

gênero resenha, no qual o texto produzido parte de um texto original, já há, a priori, o 

estabelecimento de um diálogo, ainda que mínimo. 

Nelson & Castelló (2012, p. 25) afirmam que “as vozes misturadas dos 

autores se tornam um discurso de resistência”. Logo, atividades dialógicas parecem 

auxiliar no desenvolvimento da identidade acadêmica dos alunos e na conscientização 

da voz autoral, da autoria colaborativa, nesse caso especificamente, assim como no 

aprimoramento da qualidade de seus textos.  

De uma perspectiva educacional, a escrita colaborativa pode ser vista como 

uma ferramenta para ajudar os estudantes a entenderem a natureza social de práticas 

                                                           
47  […] wikis are not just impersonal spaces; their use may contribute not only to collaborative text 
production, but also to an awareness of the need to take the reader and the co-writer into account. What 
is not yet clear is whether the voice created within the wiki is a collaborative composite construction or 
a mix of voices. 
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de escrita, a tornarem-se mais conscientes das diferentes vozes, da contribuição dos 

outros autores para o texto final e a aprenderem a negociar com as vozes que vão de 

acordo com seus textos e aquelas que não.  

Nesse sentido, para fins desta pesquisa, adoto o posicionamento de que a 

escrita acadêmica colaborativa desenvolvida na plataforma wiki é dialógica e de que 

as vozes que dela emergem podem ser vislumbradas a partir do posicionamento e do 

engajamento dos participantes. Trata-se, portanto, de um construto colaborativo, no 

qual os participantes se apresentam nos textos por meio de marcas linguísticas 

marcadas no próprio texto e de outras que extrapolam os limites do texto, tendo em 

vista a possibilidade de movimentos retóricos distintos dos textos produzidos em meio 

impresso. Ademais, a possibilidade de visualização de diferentes padrões 

organizacionais para a construção dos textos a várias mãos permite perceber a 

organização das vozes e contribuir para um maior entendimento do que foi produzido. 

De forma mais específica, o posicionamento considera como os 

participantes se apresentam nos textos enquanto escritores (uso de pronomes) e 

participantes ativos (registro de participação na wiki) e o engajamento atribui valor ao 

relacionamento com o leitor (pronomes que incluem o leitor e perguntas a este) e aos 

padrões organizacionais de construção do texto colaborativo. 

Por fim, as abordagens descritas no capítulo 2 serviram como pano de 

fundo para o trabalho com a escrita com ênfase nos movimentos retóricos do gênero 

resenha colaborativa e as discussões empregadas neste capítulo para o entendimento 

das vozes que permeiam essa construção, relacionando-se ao segundo objetivo 

específico desta tese. Cabe tratar dos letramentos que compõem a escrita acadêmica, 

assunto importante para a construção deste estudo, a ser tratado no capítulo que se 

segue. 
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4 LETRAMENTOS ACADÊMICOS 
 

 
“É importante mudar de uma concepção de 
letramento situada em indivíduos para examinar as 
maneiras pelas quais as pessoas em grupos 
utilizam o letramento. Dessa forma, o letramento se 
torna um recurso comunitário, realizado nas 
relações sociais, e não uma propriedade de 
indivíduos48”. (BARTON; HAMILTON, 2000, p. 12). 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar ao leitor os letramentos 

acadêmicos, sobretudo a partir de uma proposta de integração de letramentos 

acadêmicos. Desse modo, primeiro, serão apresentadas as concepções de letramento 

e letramento acadêmico; em seguida, a proposta de integração de letramentos 

acadêmicos de Kiili, Mäkinen e Coiro (2013) e, por fim, uma reflexão acerca da 

integração de letramentos acadêmicos em ambiente digital colaborativo online, mais 

especificamente na plataforma wiki. 

 

4.1 Concepções de letramentos  

 

Os estudos sobre letramentos examinam o desenvolvimento social que 

acompanhou a expansão dos usos da escrita desde o século XVI. Dentre eles, 

destacam-se o desenvolvimento das ciências, a dominância e a padronização de uma 

variante de linguagem, a emergência da escola e o aparecimento das burocracias 

letradas. Aos poucos, os estudos foram se alargando para descrever as condições de 

uso da escrita, com o intuito de determinar como e quais eram os efeitos das práticas 

de letramento em grupos. Assim, já não mais pressupunham efeitos universais de 

letramento, mas que os efeitos estariam correlacionados às práticas sociais e culturais 

dos diversos grupos que usavam a escrita (KLEIMAN, 1995). 

A partir dessa contextualização, alguns conceitos sobre letramento se 

fazem necessários. Street (1984, p. 1) emprega o termo letramento para designar "as 

práticas sociais e concepções de leitura e escrita”49. As práticas de letramento são 

                                                           
48 It is important to shift from a conception of literacy located in individuals to examine ways in which 
people in groups utilise literacy. In this way literacy becomes a community resource, realised in social 
relationships rather than a property of individuals. 
49 [...] the social practices and conceptions of reading and writing. 
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definidas como práticas culturais discursivas, que determinam a produção e 

interpretação de textos orais e escritos, em contextos específicos. Segundo esse 

autor, as práticas de letramento são dependentes do contexto, pois estão imersas em 

uma ideologia e não podem ser tratadas como neutras ou técnicas. Dois modelos são 

propostos por Street (1984), a fim de tecer esclarecimentos sobre as abordagens de 

letramentos existentes: o modelo ideológico, que concebe o letramento como um 

conjunto de práticas sociais; e o modelo autônomo, que estabelece que o ato de ler é 

uma mera atividade de decodificação de palavras, sem considerar a leitura e a escrita 

como práticas sociais altamente situadas. 

Kleiman (1995) define letramento como um conjunto de práticas sociais que 

usam a escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, 

para objetivos específicos. Soares (1998, p. 47) trata do conceito como “o estado ou 

a condição de indivíduos ou de grupos sociais de sociedades letradas que exercem 

efetivamente as práticas sociais de leitura e de escrita”.  

A noção de letramento acadêmico foi desenvolvida a partir da área dos 

Novos Estudos dos Letramentos (GEE, 1996; STREET, 1984), como uma tentativa de 

minimizar as implicações dessa abordagem para a compreensão de questões sobre 

a aprendizagem do aluno. Para Lea e Street (1998), a escrita do estudante no Ensino 

Superior é compreendida a partir de três perspectivas: o modelo dos estudos das 

habilidades, o modelo da socialização acadêmica e o modelo do letramento 

acadêmico.  

Na primeira abordagem, o letramento é visto como um conjunto de 

habilidades individuais e cognitivas que os estudantes têm de adquirir e desenvolver 

para, então, transferi-las para os contextos mais amplos da universidade. No modelo 

da socialização acadêmica, o professor é o principal responsável por introduzir os 

alunos na cultura universitária a fim de que eles assimilem os modos de falar, 

raciocinar, interpretar e usar as práticas de escrita valorizadas nas disciplinas e áreas 

temáticas da universidade. Nesse modelo, há a concepção de que os gêneros 

discursivos acadêmicos são relativamente homogêneos e, sendo assim, uma vez que 

o aluno aprende as convenções que regulam esses gêneros estará habilitado a se 

engajar nas práticas letradas que permeiam essa instância. Na última abordagem, 

compartilhada pelos pesquisadores que fazem parte dos Novos Estudos do 

Letramento, são investigados os Letramentos Acadêmicos. Esse grupo de 

pesquisadores entende os letramentos como práticas sociais e, portanto, como 
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constitutivos dos vários setores que formam a instituição acadêmica. O modelo do 

letramento acadêmico concentra-se nos significados que os sujeitos atribuem à 

escrita, partindo de questões epistemológicas que envolvem as relações de poder 50 

entre instituição, professores e alunos, além de investigar as identidades sociais e a 

história de letramento dos sujeitos, assim como o processo de aculturação pelo qual 

o aluno passa ao aderir a um novo discurso.  

Os três modelos não são excludentes, mas dependentes entre si, uma vez 

que o aluno precisa conhecer as convenções que regem as práticas de letramento, 

sem desconsiderar sua experiência anterior de letramento e sua identidade. 

Barton e Hamilton (2012 [1998], p. 228) afirmam que “o letramento tem um 

papel na prática democrática, embora as práticas de letramento não sejam puramente 

democráticas”. Nesse sentido, em contexto educacional, as práticas de letramentos 

geram o contato com gêneros diversos, distantes da vida cotidiana do aluno e 

colocados não democraticamente, mas pelas necessidades do campo disciplinar. 

Assim, as práticas de letramentos, dotadas de valores, atitudes, sentimentos e 

relações sociais, como afirmam  Barton e Hamilton (2000), precisam se tornar 

familiares aos alunos, para que estes, como parte dos letramentos acadêmicos, 

façam-se presentes. 

Os letramentos serão apresentados na seção seguinte, a partir de uma 

proposta de integração para a composição dos letramentos acadêmicos. 

 

4.2 Integração de letramentos para a constituição dos letramentos acadêmicos 

 

As forças sociais e as tecnologias produzidas definem a mudança na 

natureza do letramento. Assim, Kiili, Mäkinen e Coiro (2013) introduzem um diagrama 

(FIGURA 4) para ajudar professores a se tornarem mais conscientes dos diferentes 

aspectos dos letramentos e como eles podem ser usados nas diferentes experiências 

com o letramento em sala de aula. 

                                                           
50 Andrade, Lima e Araújo (2018) analisam os significados, atribuídos por bolsistas ligados ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) das áreas de Linguística e Literatura da 
Universidade Federal do Ceará, às relações de poder e autoridade construídas na academia. Os 
resultados indicam que há significados positivos e negativos nas relações de poder. Os significados 
negativos se configuram como o estabelecimento de uma iniciação científica mais solidificada para os 
bolsistas; já os negativos se dão pelo desestímulo que os bolsistas sentem para permanecer na 
academia. 
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Antes de apresentar o diagrama, alguns pontos merecem consideração. É 

importante assinalar que a Figura 3 apresenta os aspectos cognitivos, sociais e 

culturais dos letramentos. Os aspectos cognitivos focam em como promover a leitura, 

escrita e as habilidades comunicativas de um domínio particular ou comunidade 

discursiva. Os aspectos sociais objetivam construir uma conscientização de como 

fomentar a capacidade do aluno em trabalhar junto ao gerar conhecimento por meio 

da interação dialógica. Os aspectos culturais servem para relembrar os educadores 

dos valores que prevalecem, crenças e demandas que são refletidas nas salas de 

aulas, a partir do currículo, políticas escolares e concepções docentes do ensino e 

aprendizagem. 

Com a delimitação dessas três lentes, ocorre um chamado para a 

integração de visões existentes sobre leitura, aprendizagem e instruções que 

enfatizam como o ensino e a aprendizagem da cognição são moldados pelos 

contextos socioculturais. A real percepção de que esses aspectos se relacionam e 

que contribuem consideravelmente para a delimitação de letramentos necessários em 

contexto acadêmico é vital para os entes envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. 

 
Figura 3 – Aspectos subjacentes ao quadro de letramentos acadêmicos 

 

Fonte: Kiili, Mäkinen e Coiro (2013, p. 2) 

 

Cada uma dessas lentes dá suporte aos cinco domínios dos letramentos 

que constituem os letramentos acadêmicos (ver FIGURA 4). Esses domínios são 

denominados letramentos disciplinares, letramentos argumentativos, letramentos 

digitais, letramentos colaborativos e letramentos inovadores. De acordo com a 
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argumentação dessas autoras, mesmo que esses letramentos se entrelacem, o 

referido diagrama permite aos professores e até mesmo aos pesquisadores 

considerarem os letramentos acadêmicos de ângulos separados à medida que 

práticas que envolvam cada um dos letramentos sejam desenvolvidas. 

 

Figura 4 – Diagrama de Letramentos Acadêmicos 

 

Fonte: Adaptado de Kiili, Mäkinen e Coiro (2013, p. 2) 
 
 

 
O diagrama proposto pelas autoras supõe o entendimento de que o 

letramento é uma prática social e cultural (BARTON; HAMILTON, 2000). De acordo 

com essa visão, as práticas de letramento são um conjunto de eventos mediados 

pelos textos escritos e imbricados em objetivos sociais amplos e práticas culturais de 

grupos particulares. Portanto, o letramento não é um conjunto único de habilidades de 

leitura e escrita genérico, pode significar coisas diferentes, para pessoas diferentes e 

tempos diferentes.  

O aspecto central para os letramentos acadêmicos é a natureza contextual 

e situada das práticas de conhecimento construídas usadas pelos peritos em 
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disciplinas específicas. Consequentemente, cada domínio se refere a um conjunto de 

múltiplos letramentos. 

Os letramentos acadêmicos, de acordo com o diagrama proposto pelas 

autoras, possuem uma forma estelar. Desse modo, estão intimamente relacionados, 

uma vez que há um imbricamento dos letramentos disciplinares, argumentativos, 

colaborativos, digitais e inovadores durante as práticas de letramento desenvolvidas 

na academia. Cabe delimitar melhor os letramentos que compõem os letramentos 

acadêmicos nas seções que se seguem. 

 

4.2.1 Letramentos disciplinares 

 

Cada disciplina ou conteúdo de uma área específica possui peculiaridades 

próprias representadas por meio de textos, objetivos, linguagem e modos de 

desenvolver o conhecimento. Hyland (2004, p. 9) afirma que as disciplinas são “[...] 

instituições humanas nas quais as ações e os entendimentos são influenciados pelo 

pessoal e pelo interpessoal, assim como pelo institucional e pelo sociocultural”.51 

Nesse sentido, temos os agentes que interagem nessas disciplinas, o lugar, a 

instituição onde elas se estabelecem e o contexto social de que fazem parte. 

Os acadêmicos, como agentes, membros, se apropriam da estrutura de 

determinada disciplina e juntos formam um grupo, uma comunidade discursiva. De 

acordo com Swales (1990, p. 9), “comunidades discursivas são redes sociorretóricas 

formadas para cumprir objetivos em comum”.52  O autor afirma que os membros de 

uma comunidade discursiva possuem familiaridade com os gêneros utilizados na 

comunicação estabelecida no contexto em que atuam.  

Para que um grupo de indivíduos seja caracterizado como uma 

comunidade discursiva, Swales (1990) lista 6 critérios. Desta feita, os indivíduos 

devem: (i) possuir objetivos em comum; (ii) ter mecanismos de intercomunicação entre 

seus membros; (iii) utilizar mecanismos de participação, os quais permitem o feedback 

e a participação dos membros; (iv) elaborar ou apropriar-se de um ou mais gêneros 

para articularem suas atividades e objetivos em comum; (v) adquirir léxico específico 

                                                           
51 […] human institutions where actions and understandings are influenced by the personal and 
interpersonal, as well as the institutional and sociocultural. 
52 Discourse communites are sociorhetorical networks that form in order to work towards sets of common 
goals. 
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para o uso do gênero; e (vi) possuir uma organização hierárquica na qual os novos 

membros são inseridos nas práticas do grupo por membros especializados.53 

Hyland (2004) assevera que a noção de comunidade discursiva procura 

situar os escritores em contextos particulares, de modo que seja possível identificar 

como as suas estratégias retóricas são dependentes dos propósitos, cenários e 

audiência. Ademais, o autor afirma que as comunidades discursivas são compostas 

por indivíduos com experiências diversas: pesquisadores, assistentes de laboratórios 

a calouros, que interagem e usam os mesmos textos e gêneros para diferentes 

propósitos.  

Essas comunidades estão regidas pelas “leis” que norteiam a academia, 

que variam de acordo com as especificidades próprias de cada disciplina. Nesse 

sentido, Hyland (2004) trata da cultura disciplinar, o que implica dizer que:  

 

ver disciplinas como culturas ajuda a explicar o que e como as questões 
podem ser discutidas e os entendimentos que são a base para a ação 
cooperativa e de criação do conhecimento. Não é importante que todos 
concordem, mas os membros devem ser capazes de se envolver com as 
ideias uns dos outros e analisar de forma acordada. Disciplinas são os 
contextos em que a discordância pode ser tratada.54 (HYLAND, 2004, p. 11). 

 

Desta feita, é possível dizer que as disciplinas são orientadas por uma 

cultura, à medida que possuem práticas comuns, próprias do meio acadêmico, mas 

diferenças significantes, que se materializam nos modos pelos quais leitores e 

escritores veem o mundo, se representam e se posicionam em determinado campo 

disciplinar. Como afirma Hyland (2004, p. 11), “[...] as convenções retóricas de cada 

texto refletem algo das concepções epistemológicas e sociais da cultura disciplinar do 

autor.”55 

Motta-Roth e Hendges (2010) contribuem para a noção de cultura 

disciplinar ao afirmarem que:  

                                                           
53 Alvo de críticas, a proposta inicial de Swales foi reformulada em 1992. Nessa nova proposta, Swales 
revisita os critérios e percebe que os princípios não compreendem “novas maneiras de realizar as 
coisas, novos gêneros, novos temas, novos produtos e a criação de novos espaços de pesquisas” 
(SWALES, 1992, p. 2). Nesse sentido, algumas modificaçãoes nos critérios são propostas pelo autor, 
no sentido de considerar os diversos grupos sociais que os indivíduos participam e as interações que 
se dão com essas outras comunidades.  
54 Seeing disciplines as cultures helps to account for what and how issues can be discussed and for the 
understandings which are the basis for cooperative action and knowledge-creation. It is not important 
that everyone agrees but members should be able to engage with each other’s ideas and analyses in 
agreed ways. Disciplines are the contexts in which disagreement can be deliberated. 
55 [...] the rhetorical conventions of each text will reflect something of the epistemological and social 
assumptions of the author’s disciplinary culture. 
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cada área tem uma cultura própria que se traduz em um objeto de estudo 
próprio (numa analogia rudimentar, pode-se dizer que o uso da linguagem é 
o objeto de estudo na área de letras assim como a saúde bucal na área de 
odontologia). Isso resulta em modos particulares de construir objetivos e 
procedimentos, padrões para propor argumentos, maneiras de usar a 
linguagem (estilo e vocabulário técnico), de argumentar e de refletir sobre 
problemas na área. (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 68). 

  

À vista disso, as maneiras de usar a linguagem, argumentar e de refletir 

sobre os problemas na área não se resumem a preferências estilísticas, mas a modos 

reconhecidos dentro da comunidade discursiva, que denotam formas de 

posicionamento e engajamento peculiares. Assim, as comunidades discursivas 

acadêmicas existem numa cultura disciplinar, permeada por práticas discursivas. 

Estas, de modo mais específico, para que se tornem discursos e textos palpáveis, 

requerem dos membros que delas fazem uso, habilidades específicas, ou seja, é 

preciso que haja letramento disciplinar para que essas práticas ganhem significado. 

O letramento disciplinar, segundo Shanahan e Shanahan (2008), se refere 

ao letramento avançado de um determinado conteúdo. Nesse sentido, os autores 

afirmam que:  

[...] ao passo que os alunos progridem de nível escolar, a instrução sobre a 
leitura e a escrita deve se tornar cada vez mais disciplinar, dando reforço e 
suporte ao desempenho do aluno com textos e padrões interpretativos 
exigidos nas várias disciplinas ou assuntos.56 (SHANAHAN; SHANAHAN, 
2008, p. 57). 

 

Vale ressaltar que o letramento disciplinar não é um conjunto de estratégias 

usadas para ajudar os alunos a organizar textos ou estabelecer conexões entre as 

palavras. No entanto, refere-se aos modos de pensar, conhecer e fazer inerentes a 

cada disciplina. Logo, o professor, como mediador, deve facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem, levando em conta as características da sua disciplina e as 

necessidades e dificuldades dos alunos para que estes tenham letramento disciplinar. 

Ainda colaborando com o conceito, McConachie (2010, p. 16) diz que o 

letramento disciplinar “envolve o uso da leitura, razão, investigação, fala e escrita 

requeridos para aprender e formar conhecimento de conteúdo complexo apropriado 

para uma disciplina particular.”57 Nesse sentido, esse entendimento sobre letramento 

                                                           
56 […] as students move through school, reading and writing instruction should become increasingly 
disciplinary, reinforcing and supporting student performance with the kinds of texts and interpretive 
standards that are needed in the various disciplines or subjects. 
57 Disciplinary literacy involves the use of reading, reasoning, investigating,speaking, and writing 
required to learn and form complex content knowledge appropriate to a particular discipline. 
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estabelece uma relação entre letramento e conteúdo: o conteúdo avança por meio do 

entendimento do letramento e o letramento avança em função do entendimento do 

conteúdo. 

Shanahan e Shanahan (2012) acrescentam que o objetivo do letramento 

disciplinar é identificar todas as distinções relevantes da leitura e da escrita nas 

disciplinas e encontrar meios de ensinar os alunos a lidar com os aspectos do 

letramento das disciplinas. Admitem, por sua vez, que requer esforço capacitar os 

alunos para abordarem as tarefas de letramento com alguma noção de agência58 e 

com uma gama de respostas e atitudes que sejam apropriadas aos propósitos, 

demandas e costumes das disciplinas. 

Para Kiili, Mäkinen e Coiro (2013), práticas de letramentos disciplinares são 

o centro do diagrama para os letramentos acadêmicos. Desse modo, o aprendizado 

em uma disciplina requer a adoção de vocabulário, gêneros textuais, convenções de 

letramento e formas de comunicação associadas com determinada disciplina. 

Assim, “alguns autores sugerem que letramentos disciplinares devem ser 

vistos mais amplamente como um espaço no qual o conhecimento é construído e 

compartilhado como resultado da interação humana em contextos disciplinares e 

gêneros”.59 (KIILI; MÄKINEN; COIRO, 2013, p. 3). Desse modo, a função central dos 

letramentos disciplinares é construir os entendimentos dos alunos sobre como os 

textos representam ambos conhecimentos e os modos de conhecer, fazer e acreditar 

nas diferentes comunidades disciplinares. Constituem-se como a junção do 

entendimento das características de letramentos disciplinares específicos por meio do 

qual o conhecimento é criado e as práticas são compartilhadas. 

Cabe tratar de mais um letramento que constitui os letramentos 

acadêmicos, a saber, os letramentos argumentativos, pauta da seção seguinte. 

 

 

 

 

                                                           
58  A agência, segundo Lantolf e Thorne (2006), implica na capacidade de atribuir relevância e 
significância a coisas e a eventos. Mais especificamente no tocante à sala de aula, van Lier (2008) 
considera agência algo que os aprendizes fazem, ou seja, como se comportam. Relaciona-a, portanto, 
a questões de vontade, intencionalidade, iniciativa, motivação intrínseca e autonomia. 
59 Some researchers suggest that disciplinary literacies should be viewed more broadly as a space in 
which knowledge is constructed and shared as a result of human interaction within disciplinary contexts 
and genres. 
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4.2.2 Letramentos argumentativos 

 

Andrews (2010) trata da argumentação na educação superior e inicia a 

discussão fazendo um contraste entre os termos argumento e argumentação. 

Segundo esse autor, o argumento se refere aos produtos e manifestações da 

argumentação no meio oral, escrito e visual, citando, como exemplos, os debates, os 

ensaios, os artigos e as teses. A argumentação, por sua vez, é vista como parte do 

argumento e configura-se como uma sequência ou troca de argumentos; o processo 

de argumentar em contextos educacionais, políticos, empresariais e legais. A 

argumentação na educação superior se refere a como o argumento ocorre nas 

faculdades e universidades, como opera nos assuntos e disciplinas e como deve ser 

alimentado. 

Andrews (2010, p. 1) aborda a importância do argumento (produto) e da 

argumentação (processo) na educação superior. Ele, então, lista alguns aspectos a 

serem considerados: i) as disciplinas do curso e o mundo pedem que o aluno 

argumente; ii) o conhecimento avança por meio do argumento [cabe aqui citar a 

relação estabelecida pelo letramento disciplinar entre conteúdo e letramento 

(MACCONACHIE, 2010, p. 16), uma vez que, o conteúdo avança por meio do 

entendimento do letramento e o letramento avança em função do entendimento do 

conteúdo. A materialização desse avanço, a meu ver, se dá também a partir da 

argumentação]; iii) argumentar envolve clareza, assim como persuasão, presente nas 

comunicações orais, ensaios e artigos [os gêneros acadêmicos, por sua vez, exigem 

notável capacidade argumentiva]; iv) argumentar pode ser agradável, tendo em vista 

que o ambiente acadêmico se configura como um espaço no qual o argumento é 

estimulado e pode realmente florescer. Embora aparentemente óbvios, muitos desses 

aspectos são negligenciados na academia, afirma o autor. Acredito que uma 

conscientização maior da importância do letramento argumentativo deva se fazer 

presente nas discussões acadêmicas, a fim de que os alunos possam realmente 

avançar nesse aspecto. 

Andrews (2010, p. 3-4) destaca o papel do aluno e do professor no 

processo de argumentação. Cabe ao aluno se inteirar sobre a disciplina, encontrar 

seu caminho nela [isso enfatiza, no meu ponto de vista, a importância do letramento 

disciplinar] e descobrir como a argumentação ocorre em determinado campo de 

investigação (sobretudo nos interdisciplinares). No que concerne ao professor, este 
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faz o papel de mediador, uma vez que sua função não é apenas introduzir o aluno nos 

discursos da disciplina, mas determinar o que cabe ou não em termos de 

conhecimento e de apresentação deste. O autor afirma, ainda, que parte dos 

problemas das tarefas dos alunos é resultado do direcionamento dado, logo, estes 

acabam agindo por conta própria e não tendo um resultado satisfatório. Além disso, 

creio que isso se dê, por exemplo, quando a um aluno é pedida a escrita de um 

determinado gênero, mas não é feito o direcionamento para a escrita.  

Lillis (2001) aponta para a prática do mistério na escrita acadêmica, visto 

que as convenções que governam as práticas de letramentos na academia 

permanecem um mistério para os estudantes. Dessa forma, na pedagogia utilizada, 

os direcionamentos parecem distantes do aluno e não facilitam a compreensão de 

como a escrita pode ser realizada e aprimorada. Isso corrobora o que aborda Street 

(2010), no que se refere às dimensões escondidas, ocultas na escrita de artigos 

acadêmicos. Street assevera que há dimensões escondidas, implícitas nas avaliações 

da escrita acadêmica e interessa a ele conhecer os critérios escondidos que são 

utilizados por orientadores, por avaliadores de trabalhos submetidos a congressos e 

por revisores de periódicos. O desejo de explicitar essas dimensões reside no fato de 

que os autores possam prever o que diriam seus leitores a respeito da obra produzida. 

Ainda nesse sentido, Lillis e Tuck (2016) afirmam que as dificuldades que os alunos 

encontram na escrita acadêmica são mais de ordem institucional do que pessoal, o 

que ratifica a necessidade de se rever a pedagogia da escrita na educação superior.  

Segundo Kiili, Mäkinen e Coiro (2013), o segundo domínio no diagrama dos 

letramentos acadêmicos corresponde aos letramentos argumentativos. Estes se 

referem às habilidades dos estudantes em identificar, avaliar e produzir argumentos 

num amplo repertório de eventos de letramentos individuais e sociais. Uma vez que 

os alunos trabalham para se estabelecerem como membros participantes de uma 

comunidade discursiva de um domínio específico, as práticas de letramentos 

argumentativos os tornam aptos a considerar perspectivas alternativas, a alargar e 

aprofundar seus conhecimentos e a fazer julgamentos para informar suas tomadas de 

decisão. 

Embora os letramentos argumentativos sejam uma das habilidades mais 

essenciais no processo de aprendizagem da escrita acadêmica que os estudantes 

precisam para terem êxito na universidade, a maioria dos estudantes do ensino médio 

não está preparada para a cultura argumentativa da universidade e de outros campos 
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além dela. Essa limitação representa um desafio para os educadores que buscam 

preparar os alunos para futuras demandas cognitivas e sociais mais complexas. 

Embora não tratado no diagrama dos Letramentos Acadêmicos proposto 

pelas autoras, creio que o letramento crítico mereça destaque nesta discussão. 

Assim, o referido conceito será apresentado, dentro desta seção, a fim de atender aos 

achados nos dados desta pesquisa. 

De acordo com Lankshear e McLaren (1993, p. 82), o letramento crítico 

possui raízes no trabalho de Paulo Freire. Este pregava que os alunos menos 

favorecidos economicamente deveriam ser ensinados a ler o mundo e não apenas 

palavras. Do contrário, embora tecnicamente letrados, esses alunos seriam objetos 

passivos da história, ao invés de objetos ativos. Logo, o letramento crítico diz respeito 

ao ato revolucionário de “aprender a ler e a escrever como parte do processo de se 

tornar consciente da experiência de alguém como historicamente construída” 

(LANSHEAR; MCLAREN, 1993, p. 82). O objetivo do letramento crítico é desafiar as 

relações de poder desiguais, criticando as estruturas organizacionais e sociais. 

Green, Lankshear e Snyder (2000) contribuem para a noção de letramento 

crítico ao afirmarem que:  

 

a dimensão “crítica” envolve a consciência de que todas as práticas sociais, 
e, portanto, todos os letramentos, são socialmente construídas e “seletivas”: 
elas incluem algumas representações e classificações – valores, propósitos, 
regras, padrões, perspectivas – e excluem outras. Para participar efetiva e 
produtivamente de qualquer prática letrada, as pessoas precisam ser nela 
socializadas. Mas se os indivíduos são socializados em um letramento sem 
perceberem que ele é socialmente construído e seletivo, e que também pode-
se atuar sobre ele e transformá-lo, eles não podem desempenhar um papel 
ativo em mudá-lo. A dimensão crítica do letramento é o fundamento para 
garantir que os indivíduos não sejam apenas capazes de participar de um 
determinado letramento e nele produzir sentidos, mas também que, de várias 
maneiras, eles são capazes de transformá-lo e ativamente produzi-lo.60 
(GREEN; LANKSHEAR; SNYDER, 2000, p. 31) 

 

                                                           
60 The ‘critical’ dimension involves awareness that all social practices, and hence all literacies, are 

socially constructed and ‘selective’: they include some representations and classifications - values, 
purposes, rules, standards, perspectives - and exclude others. To participate effectively and 
productively in any literate practice, people must be socialised into it. But if individuals are socialised 
into a literacy without realising that it is socially constructed and selective, and also that it can be acted 
on and transformed, they cannot play an active role in changing it. The critical dimension of literacy is 
the basis for ensuring that individuals are not merely able to participate in an existing literacy and make 
meanings within it, but also that, in various ways, they are able to transform and actively produce it. 
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Nesse sentido, uma vez expostos a diversos eventos e práticas de 

letramentos, os indivíduos precisam não apenas compreender e desempenhar o que 

as situações lhes pedem, mas também avaliar, refletir sobre, transformar, gerar 

encaminhamentos e desdobramentos. Especificamente na formação docente, 

interesse desta tese, o letramento crítico, para Santos e Ifa (2013), reside no fato de 

que:  

 
[...] a formação do professor, seja ela acadêmica inicial ou continuada, não 
deve ser vista alheia à discussão teórica do letramento crítico e ao cotejo dos 
diálogos relacionados à prática de ensino e sua reflexão. Deve, ao contrário, 
ser considerada fundamental porque propicia o lançamento de olhares 
retrospectivos e reflexivos sobre o processo de ensino-aprendizagem (por 
exemplo, o alcance de objetivos ou não e suas razões) e contribui para um 
(re) pensar, (re) construir as ações futuras. (SANTOS; IFA, 2013, p. 2-3). 

 

Assim, propiciar situações que possam suscitar a reflexão, a criticidade, os 

diferentes posicionamentos e engajamentos na formação de professores se faz 

necessário. O fruto dessa preocupação com a criticidade pode repecurtir desde a 

escolha de materiais didáticos que promovam maior engajamento e preocupação com 

questões sociais a  práticas pedagógicas mais centradas nas reais necessidades dos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Dando continuidade, os letramentos digitais serão apresentados na 

próxima seção. 

 

4.2.3 Letramentos digitais 

 

Em se tratando do contexto tecnológico, o letramento digital engloba tanto a 

apropriação de uma tecnologia, quanto o exercício efetivo das práticas de leitura e 

escrita que circulam em meio digital. Assim, Soares (2002, p. 51) apresenta sua visão 

sobre esse tipo de letramento: 

 

“[...] a tela como espaço de escrita e de leitura traz não apenas novas formas 
de acesso à informação, mas também novos processos cognitivos, novas 
formas de conhecimento, novas maneiras de ler e de escrever, enfim, um 
novo letramento, isto é, um novo estado ou condição para aqueles que 
exercem práticas de escrita e de leitura na tela [...]”. 

 

Este novo estado ou condição é também discutido por Coscarelli e Ribeiro 

(2005, p. 9), ao afirmarem que “letramento digital é o nome que damos, então, à 
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ampliação do leque de possibilidades de contato com a escrita também em ambiente 

digital (tanto para ler quanto para escrever).” Algum tempo depois, Ribeiro (2009, p. 

30) amplia esse conceito ao dizer que: 

 
Letramento digital é a porção do letramento que se constitui das habilidades 
necessárias e desejáveis desenvolvidas em indivíduos ou grupos em direção 
à ação e à comunicação eficientes em ambientes digitais, sejam eles 
suportados pelo computador ou por outras tecnologias de mesma natureza. 

 
A partir dessa afirmação, percebe-se que o letramento digital requer dos 

usuários habilidades específicas para lidar com determinada tecnologia. Nesse 

sentido, nas escolas, o crescente número de laboratórios de informática61, muitas 

vezes obsoletos, já não é suficiente para justificar a necessidade de os professores 

se atualizarem para a utilização desses equipamentos e do que propor com estes. 

Entretanto, há a necessidade de educar de modo significativo, levando em conta as 

práticas sociais dos alunos (ler, escrever, criar e compartilhar na tela), o que muitas 

vezes pode surtir mais efeito com o uso dos equipamentos que o aluno dispõe 

(celulares e tablets, por exemplo) e não do que é fornecido pela escola. Promover 

atividades interativas com um grupo que inegavelmente já faz uso das ferramentas 

digitais em contextos sociais diversos se configura como um desafio. Inserir o novo, a 

partir de uma perspectiva pedagógica, para um público que, prioritariamente, faz uso 

das ferramentas digitais para a comunicação geral e entretenimento é tarefa árdua: 

pode haver relutância, falta de letramento crítico [cabe destacar a proliferação de fake 

news (notícias falsas) tomadas como verdade e sem reflexão atualmente] e 

engajamento dos participantes. Ademais, há aqueles que possuem letramentos 

digitais mais desenvolvidos, que podem não valorizar as atividades propostas pelos 

professores. Cabe a estes, portanto, associar seus conhecimentos conteudistas e 

pedagógicos para o desenvolvimento de tarefas em ambiente digital que atendam a 

um público heterogêneo e estimulem o desenvolvimento da criticidade deste. 

Nesse sentido, cada vez mais as ferramentas digitais têm se estabelecido 

como meio para práticas de leitura e escrita na tela com fins acadêmicos. Os 

professores realizam extensões da sala de aula presencial com atividades que tendem 

a enriquecer os conhecimentos linguísticos e científicos dos alunos, o que possibilita 

                                                           
61 Dudeney, Hockly e Pegrum (2016) afirmam que, em contextos educacionais altamente tecnológicos, 
há uma propensão ao desmonte de laboratórios de informática fixos em detrimento do uso de laptops 
e dispositivos móveis portáteis, que, na maioria das vezes, pertencem aos alunos e não às instituições. 
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a construção de práticas situadas, com audiências definidas. Isso implica uma estreita 

relação entre letramento acadêmico e digital, na urgência de um letramento que 

realmente promova a mescla de ambos e que permita o estabelecimento de posturas 

mais críticas em relação às ferramentas digitais e as práticas discursivas que nelas 

existem. 

Logo, o professor precisa desenvolver estratégias pedagógicas eficazes 

nos espaços educacionais mais diversos para alfabetizar, letrar e letrar digitalmente 

os aprendizes. No entanto, condições que favoreçam o trabalho do professor devem 

ser estabelecidas, não apenas pontualmente, mas como um continuum. 

Os letramentos digitais, termo usado no plural62, são, portanto, o terceiro 

ponto proposto por Kiili, Mäkinen e Coiro (2013). As autoras os definem como práticas 

situacionais diversas de construção de significação, nas quais as ferramentas digitais 

e os múltiplos recursos digitais são usados para dar sentido ao mundo, construir novos 

conhecimentos e trocar ideias dentro de uma comunidade. Nesse sentido, a 

importância do letramento digital para o acadêmico é estabelecida. 

 

A importância dos letramentos digitais num diagrama de letramentos 
acadêmicos é estabelecida pelos muitos modos que a informação e as 
tecnologias da educação têm mudado as práticas de construção de 
significação nas disciplinas. Por exemplo, as fontes de informação não-
lineares e multimodais demandam novos tipos de práticas como parte das 
pesquisas online e no aprendizado baseado em questionamentos.63 (KIILI; 
MÄKINEN; COIRO, 2013, p. 3). 

 

Desse modo, as práticas de letramento exigidas na universidade, por 

exemplo, requerem do aluno, fazer pesquisas online, utilizar aplicativos para uma 

melhor interação e escrever colaborativamente, e isso se dá dentro dos letramentos 

digitais. Sentindo a necessidade de mais detalhamento do que sejam os letramentos 

digitais, recorro a Dudeney, Hockly e Pegrum (2016) para definições e considerações 

sobre. 

Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 17) afirmam que os letramentos 

digitais são “habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, 

                                                           
62 O letramento como um conceito plural (KALANTZIS; COPE, 2012; LANKSHEAR; KNOBEL, 2011; 
PEGRUM, 2011) vem se consolidando cada vez mais na era digital, ao passo que um conjunto de 
letramentos particulares, específicos do contexto digital, fazem-se presentes. 
63 The importance of digital literacies in a framework for academic literacies is prompted by the many 
ways that information and communication technologies have changed meaning-making practices across 
disciplines. For example, nonlinear and multimodal information sources require new kinds of meaning-
making practices as part of online research and inquiry-based learning. 



98 
 

compartilhar e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de 

comunicação digital”. O envolvimento com as tecnologias digitais requer dos usuários 

um domínio de letramentos digitais, à proporção que necessitam localizar recursos, 

comunicar ideias e construir colaborações. Nesse sentido, os autores propõem um 

quadro de letramentos digitais (QUADRO 3), que será brevemente discutido. 

 

Quadro 3 – Letramentos digitais 

  

 

 

 

* 

Primeiro foco: 

Linguagem 

Segundo foco: 

Informação 

Terceiro 

foco: 

Conexões 

Quarto foco: 

(Re)desenho 

Letramento impresso 

Letramento em SMS 

   

 

** 

Letramento em hipertexto Letramento 

classificatório 

 

 

 

 

*** 

 

 

Letramento em multimídia 

Letramento em 

pesquisa 

Letramento em 

informação 

Letramento em 

filtragem 

Letramento 

pessoal 

Letramento 

em rede 

Letramento 

participativo 

 

 

**** 

Letramento em jogos 

 

Letramento móvel 

  

Letramento 

intercultural 

 

***** 

Letramento em 

codificação 

  Letramento 

remix 

Fonte: Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 21). 

 

Os letramentos estão agrupados em quatro pontos focais, a saber, 

linguagem, informação, conexões e (re)desenho, organizados em ordem de 

complexidade crescente em relação aos pontos focais mencionados. A estrutura 

sugerida não pretende oferecer uma lista de checagem de letramentos diferentes, 

tendo em vista que muitos desses letramentos se misturam, mas apresentar um mapa 

das áreas-chave que precisamos levar em consideração no campo geral dos 
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letramentos digitais. Cabe ressaltar, ainda, que este conhecimento é de grande 

importância no estudo que desenvolvo, uma vez que perceber o uso e/ou 

desenvolvimento dos letramentos digitais é um aspecto significante para o 

entendimento sobre a integração dos letramentos acadêmicos. 

Muitos dos letramentos envolvem elementos de outros letramentos, sendo 

denominados macroletramentos, e estão em negrito no quadro. Os autores afirmam 

que “independentemente de estarmos ensinando a nossos alunos letramentos ou 

macroletramentos, nossa tarefa é ajudá-los a desenvolver estratégias para lidar com 

cada área-chave [...].” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 21). Assim, o intuito 

maior é fazer com que os alunos explorem ao máximo as possibilidades das mídias 

digitais. 

Segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), o primeiro conjunto de 

letramentos-chave tem foco na linguagem. Antes de se engajarem na cultura 

participativa, os estudantes devem ser capazes de ler e escrever, fazendo usos de 

variadas estratégias de leitura e escrita. Nesse sentido, os leitores passam os olhos e 

escaneiam textos longos e avaliam pistas sutis de tom e intenção nas atualizações de 

status, por exemplo; já os escritores comentam postagens publicadas no Facebook, 

escrevem e editam trabalhos em wikis e se expressam de forma sucinta no Twitter. 

Portanto, o letramento impresso é a “habilidade de compreender e criar uma variedade 

de textos escritos que abrange o conhecimento da gramática, vocabulário e 

características do discurso simultaneamente com as competências da leitura e da 

escrita”. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM; 2016, p. 23). 

O letramento impresso online ganhou relevância, pois as habilidades de 

letramento tradicional podem ser melhor treinadas online do que offline, devido ao uso 

constante que se faz das diversas ferramentas digitais. Cabe ao professor oferecer 

aos alunos práticas significativas de letramento impresso online, como meio de 

aprimorar as habilidades linguísticas. 

Ainda dentro do primeiro foco, o letramento em SMS é a “habilidade de se 

comunicar eficientemente em internetês.” (DUDENEY; HOCLY, PEGRUM, 2016, p. 

24). Surgido nas salas de bate-papo online e em mensagens de texto via celular, esse 

tipo de linguagem faz uso de abreviações e emoticons, num caráter híbrido de fala-

escrita (CRYSTAL, 2008; MARCUSCHI, 2008). Ainda é possível o uso de outros 

recursos que ajudam e complementam a interação, como fotos, vídeos e mensagens 
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de voz. No Brasil, o aplicativo Whatsapp64 se destaca entre os mais utilizados para a 

troca de mensagens e ligações via celular, permitindo a visualização dos citados 

recursos. 

Continuando com a abordagem do primeiro foco, o letramento em 

hipertexto, segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 27), é a “habilidade de 

processar hiperlinks apropriadamente e de usá-los para incrementar com eficiência 

um documento ou artefato.” Como explanam os autores, os links, retoricamente, 

exercem uma persuasão sutil ao destacar os pontos mais importantes de um 

documento, reforçando seus argumentos principais; enquanto, do ponto de vista da 

navegação online, exigem que os leitores façam escolhas, ou seja, se desejam ir além 

do texto atual ou não. Logo, é importante que os estudantes aprendam a abrir os 

hiperlinks sensatamente ao produzirem textos e entendam sua carga cognitiva ao 

clicarem para ler textos. 

O letramento multimídia, por sua vez consiste na “habilidade de interpretar 

e de criar efetivamente textos em múltiplas mídias, especialmente usando imagens, 

sons e vídeo.” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 27). Indo além do letramento 

visual65, esse tipo de letramento surgiu na era da internet, e nessa mídia, que permite 

o uso de todas as mídias, tem seu espaço. Esse conceito se sobrepõe, de acordo com 

os citados autores, aos “multiletramentos66” do New London Group (2000) e à 

“multimodalidade67” de Gunther Kress (2003, 2010). Os autores, então, se expressam 

acerca das necessidades dos estudantes hoje: 

 

                                                           
64 Pesquisas realizadas pelo IBOPE Inteligência (2017) revela que o Whatsapp é o aplicativo mais 
utilizado pelos internautas brasileiros. Para saber mais sobre a funcionalidade desse aplicativo, ver a 
seção 2.2.1.2, nesta tese. 
65 O letramento visual, segundo Stokes (2002, p. 10), é a “habilidade de interpretar imagens, assim 
como gerar imagens para comunicar ideias e conceitos. De forma mais atual, esse letramento, de 
acordo com Livingstone (2009 apud DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 28) se enquadra no 
conjunto de habilidades ensinadas nos últimos anos sob o rótulo de “letramento em mídia”. 
66 Dez educadores, Courtney Cazden, Bill Cope, Norman Fairclough, James Gee, Mary Kalantzis, 
Gunther Kress, Allan Luke, Carmen Luke, Sarah Michaels e Martin Nakata, se reuniram em Nova 
Londres, em 1994, a fim de discutir os objetivos da educação em sentido amplo, bem como a relação 
destes com a pedagogia do letramento. O produto dessas discussões foi o artigo A Pedagogy of 
Multiliteracies: designing social futures (CAZDEN et al., 1996) e depois de quatro anos, a obra 
organizada Multiliteracies: literacy learning and the design of social futures (COPE; KALANTZIS, 2000). 
Nessa obra, há o artigo de 1996 reeditado e outros 16 capítulos de membros do Grupo de Nova Londres 
e de outros colaboradores interessados em discutir os multiletramentos. Multiletramentos, segundo o 
Grupo, “é uma palavra que escolhemos para descrever dois importantes argumentos que surgem a 
partir da ordem cultural, institucional e global: a multiplicidade de canais de comunicação e a crescente 
saliência de diversidades culturais e linguísticas”. (CAZDEN et al., 1996, p. 63). 
67 Para Kress e van Leewen (2001, p. 4), “os textos multimodais são vistos como produção de 
significados em múltiplas articulações”. 
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Os estudantes têm de aprender não apenas a entender, mas a criar 
mensagens multimídia, que integrem textos com imagens, sons e vídeo que 
se ajustem a uma variedade de propósitos comunicativos e alcancem uma 
gama de públicos-alvo. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 28).  

 

 

Não apenas consumidores, hoje somos produtores de mídia e sobretudo 

em contextos de ensino e aprendizagem, devemos, nós, professores, criar materiais 

multimidiáticos e oferecer aos nossos alunos oportunidades de criação de materiais 

dessa natureza. 

Entretanto, dificuldades ainda existem no sentindo de compreender os 

gêneros textuais multimodais, como percebido na pesquisa realizada por Silva e 

Araújo (2015), na qual buscaram investigar a percepção de professores sobre a 

presença dos gêneros textuais multimodais na sala de aula de língua inglesa. Três 

aspectos foram investigados neste estudo: como os professores conceituam os 

gêneros textuais multimodais; como entendem sua relação com o ensino de língua 

inglesa e como dizem explorar a multimodalidade dos gêneros.  

Em relação ao primeiro aspecto, como a conceitualização acerca dos 

gêneros textuais multimodais se dá, os professores não separam os gêneros verbais 

dos gêneros não verbais, diferentemente do que prevê a literatura da área. Assim, 

como afirmam Silva e Araújo (2015), imagens, sons, gestos, dentre outros, para que 

se constituam como recursos multimodais, não precisam, necessariamente estar 

atrelados à escrita, pois já são multimodais em suas constituições. Além disso, os 

professores resumem a multimodalidade a gêneros com a presença apenas de 

imagens e parecem desconhecer o conceito de multimodalidade pelo aspecto 

generalizante de suas respostas. Apenas dois professores, portanto, ofereceram uma 

conceitualização sobre gêneros textuais multimodais como gêneros além dos verbais. 

Sobre o segundo aspecto, o entendimento da relação dos gêneros textuais 

multimodais com o ensino de inglês, os professores veem as imagens como 

facilitadoras dos conteúdo apresentados aos alunos e ilustrações para chamar a 

atenção destes. Segundo as autoras, este último fator “anula o conceito da imagem 

como recurso que pode trazer seus próprios significados, acrescentando ou 

complementando o texto verbal” (p. 326). Nesse sentido, tratar as imagens como 

simples ilustrações, elementos decorativos, não leva em conta o desenvolvimento do 

letramento crítico que podem gerar.  
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No que concerne ao terceiro aspecto, o modo pelo qual os professores 

dizem explorar a multimodalidade dos gêneros, os professores asseveram que 

utilizam as imagens como suporte ao texto verbal, uma explicação a mais para o texto; 

como um recurso que pode fornecer pistas ao aluno, ajudando-o na construção de 

sentidos; como uma não tradução ou não explicação do texto verbal, o que denota 

autonomia e uma perspectiva crítica, de cárater construtivista e questionador.  

Dando continuidade ao primeiro foco, o letramento em jogos, para 

Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 31), é a “habilidade de navegar e interagir 

eficientemente nos ambientes de jogos e alcançar objetivos no interior deles”. Os 

autores o consideram como um macroletramento, uma vez que envolve habilidades 

linguísticas, multimidiáticas, espaciais, cinestésicas e outras. 

A internet móvel, apoiada em dispositivos como os smartphones e os 

tablets, exige um novo tipo de letramento, denominado letramento móvel, que é a: 

 

Habilidade de navegar, interpretar informação, contribuir com informação e 
se comunicar por meio da internet móvel, incluindo a habilidade de se orientar 
no espaço da internet das coisas (onde a informação dos objetos do mundo 
real está integrada à rede) e da realidade aumentada (onde a informação 
proveniente da internet se sobrepõe ao mundo real). (DUDENEY; HOCKLY; 
PEGRUM, 2016, p. 31). 

 
Logo, o letramento móvel se trata de um macroletramento, que envolve a 

compreensão do acesso à informação, a hiperconectividade e um novo senso de 

espaço68. Atualmente, os aplicativos destinados para o ensino e aprendizagem de 

línguas ainda possuem muitas limitações, uma vez que são pouco interativos e 

baseados em abordagens pedagógicas tradicionais. Entretanto, a expansão desses 

softwares é evidente e questionamentos acerca de como eles impactarão as relações 

futuramente e quais outros letramentos emergirão a partir de seu uso são motivo de 

reflexão. Nesse sentido, em contexto pedagógico, cabe pensar em como avaliar69 e 

adaptar esses aplicativos para que se adequem a situações de ensino e 

aprendizagem específicas. 

                                                           
68 A noção de espaço está ligada à Internet das coisas e à realidade aumentada. A internet das coisas, 
do inglês Internet of Things (IoT), significa, de acordo com Santos (2018), dispositivos que podem 
detectar aspectos do mundo real (temperatura, iluminação, ausência ou presença de pessoas ou 
objetos etc.) e relatar dados do mundo real, ou agir sobre isto. Desse modo, ao invés de produzidos e 
consumidos por pessoas (textos, áudios e vídeos), os dados da Internet seriam produzidos e 
consumidos por máquinas, comunicando-se entre si para melhorar a qualidade de nossas vidas. 
69 Walker (2010)  elaborou um guia para avaliar a qualidade e a eficácia de um aplicativo, de modo que 
se possa perceber como este pode afetar o desempenho do aluno. Os critérios incluem autenticidade, 
feedback, diferenciação, facilidade de uso e motivação dos alunos, numa escala de 1 a 4. 
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Letramento em codificação, segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 

34), é a “habilidade de ler, escrever, criticar e modificar códigos de computador em 

vista de criar ou confeccionar softwares e canais de mídia”. Em outras palavras, 

significa a habilidade de ler e escrever em código de computador. Os autores reforçam 

a necessidade de desenvolvimento profissional nessa área e que professores e 

estudantes desenvolvam certo nível de letramento em codificação. 

O segundo foco do quadro de letramentos engloba a informação, hoje mais 

acessível, em grande parte, devido à internet móvel. O primeiro letramento desse foco, 

o classificatório, é a “habilidade de interpretar e de criar folksonomias70 eficientes 

(índices de recursos online gerados pelo usuário visualmente representados como 

nuvens de tags71).” Em seguida, há o letramento em pesquisa (p. 38), que se configura 

como a “habilidade de fazer uso eficiente de ampla gama de motores e de serviços de 

busca, incluindo a familiaridade com sua funcionalidade plena, bem como com suas 

limitações”. O uso eficiente dos motores de busca, ou seja, a orientação na escolha 

dos termos adequados para a pesquisa, o auxílio no desenvolvimento de estratégias 

para analisar as misturas confusas dos motores de buscas dos pedaços 

descontextualizados de informação, faz-se necessário. 

Em seguida, o letramento em informação, de acordo com Dudeney, Hockly 

e Pegrum (2016, p. 40), é a “habilidade de avaliar documentos e artefatos fazendo 

perguntas críticas, avaliando a credibilidade, comparando fontes e rastreando as 

origens da informação”. Possui amparo no letramento crítico e no letramento crítico 

de mídias, enfatizando a necessidade de checar fatos, fazer perguntas críticas acerca 

da informação encontrada online, compará-la com o patamar de conhecimento 

existente, assim como comparar, contrastar ou “triangular” múltiplas fontes de 

informação. Assim, as informações não podem ser instantaneamente validadas. 

 
A credibilidade da informação provém não (apenas) de um apelo a uma 
autoridade externa, mas de usuários comprometidos, capazes de examinar 
suas origens e traçar seu desenvolvimento. Nossos alunos precisam se tornar 
capazes de rastrear informação através de múltiplas plataformas, 
documentos e, indubitavelmente, línguas. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 
2016, p. 40). 

                                                           
70 Segundo Siqueira (2016) uma folksonomia é um mecanismo de representação, organização e 
recuperação de informações que não é feito por especialistas, mas por pessoas comuns que 
descrevem os conteúdos da web por meio de tags ou palavras-chave. 
71 Para Oliveira (2011, p. 44) tags é uma palavra de língua inglesa que significa etiqueta ou rótulo, 
usadas para colocar informações adicionais em páginas da web para uso por parte dos indexadores 
de páginas. 
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Na era da pós-verdade72, em que as fake news (notícias falsas) se 

proliferam nas redes sociais e sites diversos, afetando a vida das pessoas de diversos 

modos, o letramento em informação é extremamente necessário. Creio que a escola 

e a universidade devam conscientizar os alunos sobre as fake news e o discurso de 

ódio que vem se instaurando virtualmente e criar atividades pedagógicas tanto para o 

ensino quanto para a formação docente, em se tratando dos cursos de graduação. 

Letramento em filtragem é “uma inflexão do letramento em rede, ou seja, a 

habilidade de reduzir a sobrecarga de informação usando redes profissionais e sociais 

online como mecanismo de triagem”. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 42). 

Os autores consideram o ato de rastrear informações desafiador e refletem sobre 

como a pesquisa vai ceder mais espaço, futuramente, ao trabalho em rede ou se 

tornar mais integrada aos serviços de busca social em desenvolvimento pelos maiores 

provedores de busca. 

De acordo com Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 44), letramento 

pessoal é a “habilidade de usar ferramentas digitais para formatar e projetar a 

identidade online desejada.” O letramento pessoal, assim como o letramento em jogos 

e o letramento móvel é um macroletramento. Esse tipo de letramento se refere à 

construção da identidade do usuário online, o que inclui a voz pública online e suas 

escolhas (fotos, vídeos etc) e a proteção dos seus eus digitais e não digitais do ataque 

de assediadores cibernéticos. 

Letramento em rede é a “habilidade de organizar redes online profissionais 

e sociais para filtrar e obter informação (cf. também letramento em filtragem, acima); 

se comunicar e informar outros; construir colaboração e apoio; desenvolver uma 

reputação e exercer influência.” (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 47). Os 

autores consideram esse letramento essencial para navegar e capitalizar nas redes 

sociais e profissionais. 

Letramento participativo, para Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 49), é 

a “habilidadade de contribuir para a inteligência coletiva das redes digitais e de 

alavancar a inteligência coletiva das redes mantidas a serviço de metas pessoais e/ou 

coletivas”. Esse letramento implica na criação, contribuição e colaboração que ocorre 

                                                           
72 Branco (2017) afirma que o termo pós-verdade foi eleito pelo dicionário Oxford a palavra do ano em 
2016. De acordo com a definição proposta nesse dicionário, pós-verdade significa “[o que é] relacionado 
ou denotativo de circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião 
pública do que aqueles que apelam à emoção e à crença pessoal”. 
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online, na inserção na cultura participativa (JENKINS, 2006; 2008; JENKINS et al. 

2009). 

Os autores, então, conceituam letramento intercultural, que é a “habilidade 

de interpretar documentos e artefatos provenientes de uma gama de contextos 

culturais, bem como comunicar mensagens eficientemente e interagir 

construtivamente com interlocutores pertencentes a diferentes contextos culturais”. 

(DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 53). Nesse sentido, os autores afirmam 

que é necessário ajudar os estudantes a desenvolverem o letramento intercultural, a 

fim de que possam apreciar artefatos de outras culturas e negociar uma comunicação 

efetiva e construtiva. 

Por fim, o quarto foco do quadro de letramentos é o (re)desenho, sendo o 

mais conhecido o remix73 na era digital. O remix pode se dar ao mudar o slogan de 

um anúncio para, por exemplo, subverter a mensagem original de um anúncio; usar o 

Photoshop em uma determinada imagem para dar a ela uma nova roupagem; fazer 

um “mashing up”, ou seja, combinar duas canções já existentes para criar um diálogo 

inesperado entre suas letras e dublar ou legendar um filme criativamente para 

surpreender os espectadores. Nesse foco, os autores tratam do letramento remix, 

afirmando que se refere à “habilidade de criar novos sentidos ao samplear, modificar 

e/ou combinar textos e artefatos preexistentes, bem como de fazer circular, interpretar, 

responder e construir sobre outras remixagens no interior das redes digitais. 

(DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 55). Trata-se de um macroletramento, 

como os autores afirmam: 

 

[...] a criação, a circulação e a interpretação de remixagens dependem do 
letramento remix, um macroletramento que parte de todos os três conjuntos 
de habilidades cobertos até agora: habilidades relativas à linguagem como os 
letramentos impresso e multimídia, habilidades relativas à informação como 
os letramentos classificatório e em informação e habilidades relativas à 
conexão como os letramentos em rede e participativo. O remix pode ser 
considerado a prova máxima do conceito de web 2.0, por conta da maneira 
como democratiza a criação de conteúdo, a crítica e a circulação de sentido 
[...]. (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 55, grifos do autor). 

 

                                                           
73 De acordo com Jacobson (2010), por muito tempo, a palavra remix se relacionou à música. Nesse 
sentido, refere-se a misturar ou modificar elementos de diferentes músicas, de modo que a(s) música(s) 
fonte mantenha(m) a sua identidade. Lankshear e Nobel (2011) afirmam que o remix é uma condição 
necessária para a cultura robusta e democrática e que o status do remix digital é uma nova forma de 
escrita. Cita exemplos de práticas de remix, o que inclui a criação de trailers, filmes baseados em 
fanfictions, imagens de Photoshop, fazer cosplays e modificações (mod) em videogames.  
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Os memes são exemplos de letramento remix, por sua constituição, e 

possuem difusão viral, ou seja, instantânea e de alcance indeterminado. Nesse 

sentido, Araújo (2016, p. 63) afirma que “as redes sociais digitais são um lugar propício 

para a celebração da cultura remix, na qual as misturas são experimentadas e 

replicadas em diferentes níveis e padrões, muitas vezes de maneira viral”, o que 

ratifica a noção de multiplicidade de combinações que a web oferece, assim como o 

caráter instantâneo das publicações. 

Araújo (2016) descreve os gêneros que organizam as práticas discursivas 

em duas redes sociais, a saber, Twiter e Facebook, levando em consideração o 

continuum entre a estandardização e a emergência que caracteriza o fenômeno por 

ele denominado reelaboração criadora de gêneros, já apresentado no capítulo 2 desta 

tese. Assim, o autor considera que o potencial de viralização de mashups e remixes 

propiciam a reelaboração de gêneros de forma significativa, tendo em vista que 

discursos e esferas diversas se inter-relacionam, se interpenetram. 

Finalmente, o letramento remix, segundo Dudeney, Hockly e Pegrum 

(2016), ultrapassa o letramento em mídia, uma vez que vai além da crítica, com ênfase 

na produção ao invés do consumo. É o ponto crítico do letramento participativo, tendo 

em vista que os alunos podem aprender, simultaneamente, a criticar e a criar no 

processo de produção. 

Diante do exposto, os letramentos digitais viabilizam o consumo e a 

produção de mídia; a elaboração e o compartilhamento de materiais didáticos digitais; 

em suma, um mix de culturas que só existem pela colaboração em ambiente virtual, a 

qual se dá, notadamente, a partir de letramentos colaborativos, tema da próxima 

seção. 

 

4.2.4 Letramentos colaborativos 

 

Israel, Siski, Block (2007, p. 11) afirmam que o letramento colaborativo é “o 

uso de múltiplas estratégias para engajar os leitores num grupo”.74 No que concerne 

à leitura, esse tipo de letramento é baseado na teoria da leitura transacional que, de 

acordo com Rosenblatt (1978; 1994), descreve o processo de leitura como um 

                                                           
74  the use of multiple strategies to engage the readers in a group setting. 
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relacionamento orquestrado entre o texto e o leitor numa situação social, ou seja, 

considera o contexto no qual o leitor atua e as mudanças que sua atuação produz. 

Goodman (1994, p. 814) contribui com a construção do conceito de leitura 

transacional ao afirmar que “a leitura não é vista como um processo isolado mas 

estudada dentro de um contexto maior em que o leitor transaciona com o autor por 

meio do texto, num contexto específico com intenções específicas”. Isto implica nas 

tarefas de leituras introduzidas que devem promover uma dinâmica interação entre o 

contexto, as razões para a leitura, os gêneros textuais utilizados, os propósitos de 

leitura e as estratégias usadas pelos leitores (ISRAEL; SISKI, BLOCK, 2007, p. 11). 

Kiili, Mäkinen e Coiro (2013) afirmam que os letramentos colaborativos 

[termo usado no plural] se referem às práticas de letramentos nas quais duas ou mais 

pessoas se engajam na leitura e escrita coletiva. Desse modo, os participantes são 

responsáveis pela negociação enquanto se fala ou escreve. Em se tratando da escrita, 

pode se dar por meio da escrita colaborativa, sobretudo, a meu ver, nas plataformas 

destinadas para esse fim, como a wiki. 

Os objetivos das práticas de letramentos colaborativos, segundo as 

supracitadas autoras, são produzir uma interpretação conjunta de um texto [partindo 

da leitura deste] ou a composição de um texto por meio da interação [nesse caso, a 

escrita colaborativa]. Além disso, gera oportunidades autênticas de práticas de 

letramentos argumentativos enquanto se aprende conteúdo novo em determinada 

disciplina. Percebo, nesse sentido, uma estreita relação entre os letramentos, como 

se não fosse possível separá-los, uma vez que há uma inter-relação, uma imbricação 

entre estes. 

Embora os letramentos colaborativos sejam vitais para capacitar os alunos 

a trabalhar juntos, desenvolvendo seus aspectos de socialização, as práticas de 

letramentos orientadas para ações individuais ainda dominam o cenário da sala de 

aula. Isso reforça a importância da aplicação de práticas de letramentos colaborativos 

regularmente. 

Nesse sentido, o desafio feito por uma proposta de produção escrita, 

mediada por uma plataforma digital colaborativa como a wiki, oferece amplas 

oportunidades de desenvolvimento dos letramentos colaborativos. Ações como 

negociar, tomar decisões, ceder, questionar, escrever juntos, editar, comentar, 

informar e apreciar, coexistem e, nessa plataforma, podem se constituir como 

recorrentes em determinadas práticas discursivas ou pouco recorrentes em outras.  
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Em seguida, serão apresentados os letramentos inovadores, último 

aspecto do diagrama de Letramentos Acadêmicos proposto por Kiili, Mäkinen e Coiro 

(2013). 

 

4.2.5 Letramentos inovadores 

 

Para Gregory e Kuzmich (2005, p. 161), letramento inovador é “ler, 

escrever, falar e escutar para fazer uma tarefa complexa, resolver um problema 

complexo, inventar um produto ou processo único, ou criar algo novo ou influente”. 

Esse tipo de letramento, ainda segundo os autores, ajuda os aprendizes a se 

adaptarem e a se orientarem em diversas situações, tanto dentro, como fora de sala 

de aula. 

Alguns fatores críticos estão presentes no letramento inovador, segundo 

Gregory e Kuzmich (2005, p. 161): 

 

a) Inovação e criatividade: um senso empreendedor de pensamento e 

ação; fluidez e flexibilidade no uso da informação; a transformação do 

conhecimento em coisas novas, atitudes, soluções, produtos ou ações; 

b) Orientação ao aprendiz ao longo da vida: aquisição de habilidades 

negociáveis ao longo do tempo; resposta a necessidades antecipadas; 

criação de meios de assimilação e acomodação de mudanças, 

independentemente do seu ritmo; 

c) Pensamento prático e adaptativo: planejamento baseado em cenários75 

e respostas para situações da vida real; investigação e interpretação de 

informação nova; habilidades do consumidor que são 

autosselecionadas com base nos recursos disponíveis e habilidades 

desejadas; adaptação de informações ou interações para planejar e 

tomar decisões para o presente e para o futuro; 

d) Comunicação inovadora e influente: ir além da escrita narrativa, 

descritiva, expositória e persuasiva para comunicar pontos de vista 

                                                           
75 De acordo com Luca (2016, n. p), “o planejamento baseado em cenários existe como forma de tentar 
preparar a empresa para o futuro”. Nesse sentido, procura entender fatores exógenos, que a empresa 
tenha ou não controle e que possam favorecê-la ou desfavorecê-la. A partir desse entendimento, novas 
possibilidades podem ser estudadas pela empresa, como o lançamento de um produto ou serviço novo, 
ou a manutenção de um já existente. 
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novos, convincentes e creditáveis; aplicar lógica racional, ética e 

congruente para dar suporte a conclusões e soluções positivas e 

criativas. 

 

Dentre esses fatores, penso que merece destaque o fator inovação e 

criatividade, uma vez que a crescente tecnologia, sobretudo hoje com o uso de 

aplicativos, tem mudado as formas de se relacionar, de consumir produtos e de 

aprender. Isso se liga diretamente ao fator comunicação inovadora e influente, tendo 

em vista os diversos meios de comunicar e perfis que se estabelecem na internet. 

Cabe destacar como os influenciadores digitais (digital influencers) presentes em sites 

como YouTube e Instagram vendem as suas imagens e como os variados tutoriais 

prestam um serviço àqueles que a eles recorrerem para aprender a fazer algo que 

não sabem.  

De acordo com Lin (2011), letramentos inovadores enfatizam práticas de 

letramentos exploratórias geradas por curiosidade, questionamentos e experimentos. 

Essa concepção considera que todos os indivíduos possuem potencial criativo e que 

“possam ler e interpretar textos através de lentes criativas, falando sobre ideais 

inspiradas por diferentes textos e desenvolvendo e comunicando novas ideias pela 

escrita ou composição multimodal” (KIILI; MÄKINEN; COIRO, 2013, p. 4). 

Esse é o último aspecto apresentado por Kiili, Mäkinen e Coiro (2013) no 

diagrama de letramentos acadêmicos. Nesse tipo de letramento, o foco maior é na 

criatividade e na inovação, sendo os alunos encorajados a resolver problemas 

complexos colaborativamente e criar conhecimento novo que atinja múltiplas 

comunidades. 

No capítulo 2 desta tese, o movimento Writing Across the Curriculum foi 

mencionado. Segundo Morley (2007, p. 248), “cada disciplina tem suas próprias 

convenções de linguagem e estilo e estas convenções devem ser ensinadas aos 

estudantes para que possam participar com sucesso no discurso acadêmico.” Como 

desdobramento desse movimento, o autor propõe o movimento Creative Writing 

Across the Disciplines, que chama escola e universidade para a adoção da escrita 

criativa. Esta saíria da tradição literária para atender os contextos de tradição não 

literária, como a ciência e os negócios. Desse modo, acredito que esse movimento 

contribui para a prática de letramentos inovadores a partir de aspectos pontuais, como 



110 
 

a criatividade na escrita do próprio texto e de aspectos mais amplos, como a adoção 

de métodos e técnicas para propiciar criatividade e inovação no ensino.   

No que se refere à integração dos letramentos acadêmicos, é possível 

perceber que argumentação, questionamento digital e colaboração podem ser usados 

para possibilitar criatividade e inovação nas disciplinas. Acredita-se que os 

letramentos disciplinares são o terreno para o trabalho criativo, no qual o 

questionamento digital pode ser utilizado para encontrar fatos que os façam gerar 

novas ideias e conexões. Práticas de letramentos argumentativos são necessárias 

para avaliar novas ideias e convencer os outros sobre a utilidade delas. Além disso, 

as práticas de letramento desenvolvem papel determinante, uma vez que a 

colaboração promove a criatividade. 

Sobre a wiki, cabe perceber quais desses letramentos se estabelecem 

nessa plataforma e quais são convocados diante das necessidades dos participantes. 

Sabendo que os letramentos podem ser vistos em separado, assim como de forma 

integrada, avaliar como se dão na prática contribui para o direcionamento das tarefas 

acadêmicas. Cabe, ainda, refletir, numa perpectiva mais ampla, se o entrelaçamento 

dessas práticas de letramentos capacitam os alunos a desenvolverem um papel mais 

ativo nas comunidades discursivas, seja em âmbito social ou acadêmico, das quais 

fazem parte.  

Após o investimento teórico desta tese, cabe tratar do percurso 

metodológico desta, assunto do próximo capítulo. 
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5 METODOLOGIA 
 

 

“Será que os instrumentos descritivos e 

metodológicos disponibilizados para análise da 

comunicação face a face proveem adequação 

explanatória para o que acontece na interação em 

mídia digital?” (SHEPERD; SALIÉS; 2013, p. 7). 

 

 

Este capítulo aborda a metodologia desta pesquisa. Nesse sentido, 

primeiro será abordada a natureza da pesquisa, que é a pesquisa-ação online. Em 

seguida, serão descritos o contexto da pesquisa e seus participantes. Um 

detalhamento do instrumento de geração de dados, que é o projeto wiki criado na 

plataforma PBworks, será descrito, assim como a síntese do corpus desta pesquisa. 

Por fim, serão apresentados o processo de geração de dados e as categorias de 

análise destes.  

 

5.1 Natureza da pesquisa 

 

Para efetivação de nosso estudo, optamos por pesquisa qualitativa do tipo 

pesquisa-ação. Em sua acepção clássica, a pesquisa-ação, segundo Severino (2007, 

p.120), prevê que, “além de compreender, visa a intervir na situação, com vistas a 

modificá-la”. Há uma intenção de alteração da situação pesquisada, logo, 

simultaneamente realiza um diagnóstico e análise de uma determinada situação e 

propõe aos participantes mudanças que levem a um aprimoramento das práticas 

analisadas. 

Em se tratando do meio virtual, Embury (2014) afirma que a pesquisa-ação 

online é iniciada, conduzida e concluída online com o uso da Internet e de alguma 

tecnologia relacionada a ela. Acrescenta que a pesquisa-ação serve como um veículo 

de mudança e um método de análise de mudanças por meio de um processo 

investigativo interativo, que engaja os indivíduos por meio de ações e pesquisa. 

Tradicionalmente, esse processo cíclico acontece a partir da colaboração em uma 

comunidade onde os participantes estão conectados.  

Segundo Embury (2014), a condução da pesquisa-ação virtualmente é uma 

prática considerada emergente. Dá-se por meio da internet e de suas ferramentas, 
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que têm o poder de expandir os limites das comunidades para fora de suas cidades, 

países ou hemisférios. Oferece potencial para aumentar a colaboração, o 

planejamento de ações, a coleta de dados, a reflexão e a análise de comunidades que 

se conectam pelo compartilhamento de ideias e identidades. Em se tratando da 

terminologia “coleta de dados”, dentro do escopo desta pesquisa, será substituída por 

“geração de dados”. Para Araújo (2007a, p. 43-44), “os dados são resultado de uma 

construção colaborativa entre o pesquisador e os sujeitos”, logo, são gerados a partir 

da relação social estabelecida entre essas partes e não meramente “coletados”, como 

se não houvesse uma troca maior. O contexto online permite que essa troca se 

estenda de forma significativa e colabora para que a terminologia “geração de dados” 

se estabeleça. 

Ainda, segundo Embury (2014), comunidades online, redes sociais, blogs, 

wikis e sites designados a facilitar a comunicação entre as pessoas oferecem a 

oportunidade de conectar indivíduos, compartilhar informações e promover 

discussões que não seriam viáveis devido a fatores como tempo e localização. Assim, 

a pesquisa-ação na sala de aula virtual pode se dar de forma síncrona ou assíncrona, 

oferecendo aos participantes a oportunidade de refletir e avaliar as suas contribuições 

para a comunidade online e as contribuições de outros participantes. Os participantes, 

por sua vez, podem se valer de tempo para refletir sobre suas próprias palavras, ideias 

e experiências, à medida que contribuem com suas próprias vivências para a pesquisa 

virtual, frequentemente produzindo discursos ricos como resultado. 

 

5.2 Contexto da pesquisa 

 

Tendo delimitado o tipo de pesquisa, faz-se necessário traçar o seu 

contexto. A Universidade Estadual Vale do Acaraú, situada na cidade de Sobral76, 

Ceará, oferece o curso de licenciatura em Letras nas habilitações Português e Inglês. 

O curso de Letras-Inglês não possui em sua grade curricular disciplinas de produção 

textual em língua inglesa, logo, esta, quando ocorre, se dá no âmbito das disciplinas 

                                                           
76 Sobral é uma cidade situada na região norte do Ceará, distando 231,5 quilômetros da capital, 
Fortaleza. É considerada o segundo município mais desenvolvido do estado do Ceará, de acordo com 
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o primeiro do Brasil, de acordo com o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no ano de 2017. Sobral é o maior polo universitário do 
interior do estado do Ceará, com instituições de ensino superior públicas e privadas. (WIKIPÉDIA, 
2019). 
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intituladas Língua Inglesa I a VII; e nem projetos de extensão regulares com o objetivo 

de trabalhar a escrita. Sentindo a necessidade de abordar a escrita de gêneros 

acadêmicos, foi desenvolvido um projeto wiki77 sobre escrita colaborativa do gênero 

resenha no âmbito da disciplina Língua Inglesa VI. Esse projeto para a produção 

textual do gênero resenha na disciplina em questão se deu ao longo de um semestre 

letivo. O início da execução do projeto se deu em março de 2018, ocorrendo até maio 

do referido ano. 

O projeto wiki intitulado Developing your Academic Writing foi desenvolvido 

na plataforma wiki e foi dividido em três módulos: Knowing a review (Conhecendo uma 

resenha), Writing reviews (Escrevendo resenhas) e Evaluating the collaborative writing 

experience (Avaliando a experiência de escrita colaborativa). Esse projeto será melhor 

descrito na seção instrumentos. 

 A plataforma wiki permite a criação de material didático digital e a edição 

de páginas, gerando o cenário propício para a escrita colaborativa. 

 

5.3 Participantes 

 

Os participantes desta pesquisa foram 17 alunos78 do curso de Letras-

Inglês da Universidade Estadual Vale do Acaraú, matriculados na disciplina Língua 

Inglesa VI, identificados pela letra A seguida de algarismo arábico (A1, A2, A3 etc); e 

eu, a professora-pesquisadora, identificada pela letra P. Supõe-se que alunos nesse 

nível já possuam um nível intermediário79 de escrita e que, assim, consigam 

desenvolver as práticas de letramento propostas no ambiente digital. Vale ressaltar 

que na graduação, sobretudo, as salas de aulas são bastante heterogêneas quanto 

ao nível de proficiência dos alunos. Logo, há alunos que estão aprendendo o idioma 

                                                           
77 Segundo West e West (2009) práticas colaborativas na plataforma wiki se dão através de projetos. 
Desse modo, o curso online desenvolvido nesta pesquisa faz parte da tipologia de projetos apresentada 
pelos autores, sendo então adotada a nomenclatura projeto wiki.  
78 Ao todo, havia 18 alunos frequentando a disciplina Língua Inglesa VI e este número de alunos iniciou 
o Módulo 1 do projeto wiki. Entretanto, o participante A9 só contribuiu até a Atividade diagnóstica, pois 
teve de trancar a disciplina por motivos pessoais e, logo, não contribuiu até o final dessa experiência. 
79 De acordo com o Quadro Comum de Referência para Línguas (CEFR), no nível intermediário, o aluno 
é capaz de compreender as questões principais, quando uma linguagem clara e estandardizada é 
usada e os assuntos lhe são familiares (temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de 
lazer etc.). É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-
alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de 
interesse pessoal. Pode descreve experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como 
expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projeto. (BRITISH COUNCIL). 



114 
 

durante a graduação, apresentando grandes dificuldades para acompanhar as 

atividades propostas em determinado semestre, enquanto outros já possuem nível 

mais avançado e, inclusive, já lecionam o idioma durante o processo de formação 

docente.  

A faixa etária dos participantes é de 20 a 29 anos e são residentes em 

Sobral ou em municípios/distritos vizinhos. Eles já haviam cursado comigo as 

disciplinas Língua Inglesa IV e Língua Inglesa V, ou seja, já tínhamos relação 

professor-aluno há um ano e meio. Durante as referidas disciplinas, os alunos 

produziram textos por meio da abordagem de escrita como processo em formato 

impresso. Além disso, práticas de correção entre pares ocorreram poucas vezes em 

sala de aula, a partir da troca de redações impressas.  

Em função do trabalho realizado em semestres anteriores, portanto, os 

alunos já estavam familiarizados com o gênero resenha, visto que haviam escrito uma 

vez esse gênero no formato impresso individualmente na disciplina Língua Inglesa IV 

e já haviam produzido uma vídeo resenha em grupo, na disciplina Língua Inglesa V. 

Entretanto, eu nunca havia proposto para eles a prática da escrita da resenha em 

ambiente virtual colaborativo. 

 

5.4 Instrumentos 

 

O principal meio para a realização da pesquisa foi a plataforma wiki, uma 

vez que se trata de um ambiente digital que permite a inserção de diferentes meios 

semióticos para a realização de uma atividade como a que propus. Assim, dentre os 

diversos gerenciadores de wiki na web o PBworks foi escolhido, por oferecer um 

manual de orientação objetivo e recursos diversos.  O desenvolvimento do ambiente 

virtual de aprendizagem, ou seja, do projeto wiki Developing your academic writing, 

cenário para a realização da investigação, será descrito nesta seção e constitui-se 

como um fator determinante para o trabalho do docente interessado em elaboração 

de materiais didáticos digitais.  

Dentre os recursos da wiki, destacam-se o registro dos comentários (seção 

“comentários”), que inclui a própria postagem, a data, a hora e o participante que a 

fez; o recurso “Histórico”, que salva todas as versões das páginas; a ferramenta 

comparativa entre versões, presente no histórico, que possibilita comparar versões de 

uma mesma página, analisar as modificações entre uma e outra e ver quando e por 
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quem foram realizadas. Ambos, o registro dos comentários e o recurso histórico, foram 

importantes para a análise dos dados obtidos. 

O projeto wiki Developing your Academic Writing prevê a apreensão do 

gênero resenha. Foram postadas atividades de apreensão do gênero, o que inclui 

leitura, produção textual colaborativa e correção entre pares. O material didático digital 

foi elaborado prevendo a escrita de dois tipos de resenhas: resenha de livro/conto e 

de artigos de linguística. 

O caráter multimodal para a construção dos instrumentos desta pesquisa, 

que é o próprio projeto wiki desenvolvido por mim, merece destaque. O ambiente 

permite a configuração de layout e design próprios, a inserção de imagens, vídeos, 

textos e edição de páginas. Segue uma imagem da plataforma utilizada para a criação 

do projeto wiki desta pesquisa: 

 

Figura 5 – Plataforma PBworks 

 

Fonte: Plataforma PBworks. Disponível em: http://www.pbworks.com/  
Acesso em: 15 jul. 2016. 

 

A subseção seguinte pretende apresentar o projeto wiki intitulado 

Developing your academic writing. Nesse sentido, serão apresentados os objetivos 

do projeto e as interfaces que o constituem. 

  

5.4.1 Projeto wiki Developing your academic writing  

 

O Projeto wiki Developing your academic writing foi elaborado com o 

objetivo de desenvolver a escrita de resenhas colaborativas. Como se insere numa 

metodologia de pesquisa-ação, pretende promover práticas de letramentos 

dialogadas, nas quais os participantes sobretudo refletem sobre as ações realizadas. 

Nesse sentido, a abordagem colaborativa propicia as trocas de ideias, negociações, 

http://www.pbworks.com/
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tomadas de decisões e construção do conhecimento, essenciais para que a 

experiência aconteça. 

O projeto wiki possui 36 páginas, distribuídas em três módulos e com o 

intuito de oferecer uma visualização panorâmica de como elas estão dispostas, foi 

criado um diagrama (FIGURA 6).  

 

Figura 6 – Visão panorâmica do projeto wiki Developing your academic writing 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

A carga horária total do projeto foi de 20 horas (QUADRO 4), as quais foram 

distribuídas da seguinte maneira:  i) familiarização com a plataforma wiki, o que incluiu 

momentos presenciais em sala de aula, exploração da wiki e interações em grupo da 

Front page 

Module 1 – 

Knowing the 
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disciplina, no aplicativo Whatsapp80, para tirar dúvidas; ii) módulo 1, o que inclui a 

atividade diagnóstica e de identificação de movimentos retóricos, perfazendo o total 

de 6 horas; iii) módulo 2, com a atividade de produção textual colaborativa de 4 

resenhas, no total de 12 horas; e iv) módulo 3, autoavaliação do projeto wiki, no qual 

os participantes devem responder a 6 blocos de perguntas, o que perfaz um total de 

2 horas. 

 
Quadro 4 – Carga horária do projeto wiki 

AÇÃO CARGA HORÁRIA 

Familiarização da plataforma + Módulo 1 6 horas 

Módulo 2 12 horas 

Módulo 3 2 horas 

TOTAL 20 horas 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

Na página de abertura do ambiente (ver APÊNDICE A), há o objetivo do 

projeto, a divisão de seus módulos, a instrução sobre a ética do ambiente (wikitiqueta) 

e o cronograma de atividades. Sobre este aspecto, o módulo 1 tinha previsão de 12 a 

21 de março de 2018 (10 dias); o módulo 2, de 22 de março a 30 de abril de 2018 (40 

dias) e o módulo 3 de 01 de maio a 10 de maio de 2018 (10 dias), perfazendo um total 

de 60 dias. Vale ressaltar que a familiarização com a ferramenta foi iniciada uma 

semana antes, ou seja, no dia 05 de março, de forma presencial, com exposição do 

ambiente em sala de aula. Pequenos ajustes ao cronograma foram feitos, devido ao 

processo de familiarização com a ferramenta e ao processo de escrita em si, assim, o 

módulo 3 se extendeu até 13 de maio. Nessa mesma página, há um link que leva a 

uma outra página dentro do ambiente que esclarece o leitor sobre a questão de plágio 

(ver APÊNDICE B). Desse modo, o material pretendeu abordar esta questão tão 

importante e ainda pouco esclarecida nos recursos didáticos destinados à produção 

textual. 

Na página destinada ao módulo 1 (ver APÊNDICE C), que trata da 

apreensão do gênero, os participantes foram motivados a apresentarem suas 

                                                           
80 Não era intenção inicial incluir o Whatsapp na pesquisa, entretanto, a dinâmica das relações entre 
os participantes fez surgir essa necessidade. Diferentemente de pesquisa anterior realizada por mim 
(BENTO, 2011), na qual as interações (trocas de mensagens) se davam todas na plataforma wiki, uma 

vez que não existia Whatsapp, nesta experiência, a seção comentários foi subutilizada. 
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preferências sobre tipos de livros e tópicos linguísticos. Em seguida, atividades de 

leitura do gênero resenha foram realizadas por meio de links externos que levam a 

resenhas da web; a teoria sobre os movimentos retóricos que constituem o gênero foi 

apresentada (ver APÊNDICE D); exercícios que pretenderam identificar os 

movimentos retóricos em resenhas e estimular a argumentação foram propostos (ver 

APÊNDICES E-P) e vídeo explicativo em língua inglesa sobre resenha de livro foi 

disponibilizado. Os exercícios possuem uma página por grupo, o que perfaz o total de 

6 páginas. 

Cabe fazer um maior detalhamento do Módulo 1. No referido módulo, a 

intenção foi de, primeiro, conceituar o gênero resenha e, em seguida, conhecer a 

familiaridade dos participantes com o gênero e suas preferências sobre livros e tópicos 

linguísticos (atividade diagnóstica). Desse modo, as seguintes perguntas81 foram 

criadas: 1. Você já leu ou escreveu uma resenha?; 2. Fale sobre o seu tipo de livro 

favorito. É ficção ou não ficção? Qual gênero (ficção científica, drama, romance, 

aventura, autoajuda, mistério, terror etc). Justifique sua resposta; 3. Se você pudesse 

escolher algum aspecto linguístico para ler sobre, quais você escolheria? Escolha pelo 

menos dois. Nesse caso, os seguintes tópicos foram listados: a) Fonética e Fonologia; 

b) Aquisição da Linguagem; c) Morfologia; d) Sintaxe; e) Semântica; f) Análise do 

Discurso; g) Aprendizagem de Segunda Língua; h) Linguagem e Tecnologia; e i) 

Formação de professores.  

Os alunos deveriam responder essas perguntas na seção comentários do 

projeto wiki. Em seguida, listei links de resenhas da Internet para que os alunos 

pudessem ler, postei um link para uma página de teoria sobre os movimentos retóricos 

de resenhas (a ser descrita em breve) criada por mim no próprio ambiente, inseri um 

vídeo explicativo (CASSADY, 2015) sobre a produção de resenhas (YouTube) e uma 

pergunta acerca de dúvidas sobre a escrita do gênero resenha que deveria ser 

respondida nos comentários. 

Ainda no Módulo 1, os alunos deveriam acessar a página sobre a teoria 

dos movimentos retóricos de resenhas acadêmicas (MOTTA-ROTH, 1995a, p. 143). 

Nessa página, optei por utilizar o quadro adaptado de Nodoushan e Montazeran 

(2012, p. 6) apresentado na Fundamentação Teórica desta tese (p.47), uma vez que 

                                                           
81  As perguntas estão em inglês no projeto wiki, mas foram traduzidas para o português na descrição 

metodológica. 
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apresenta codificação compacta dos movimentos e passos da resenha acadêmica. 

Postei links que levam a dois artigos dos referidos autores (MOTTA-ROTH, 1995a; 

NODOUSHAN; MONTAZERAN, 2012) e criei os links para as páginas de atividades 

sobre os movimentos retóricos. Foram criadas seis páginas, uma para cada grupo, e 

cada uma delas continha duas resenhas, uma de obra literária e outra de obra 

linguística (ver APÊNDICES E – P). Os direcionamentos da atividade incluem a leitura 

das resenhas e a identificação de seus movimentos retóricos. Para isso, o aluno 

deveria escolher uma cor para identificar cada passo (baseado no quadro da página 

de teoria), o que poderia ser feito ao tornar a página do projeto wiki editável (botão 

edit). A seguir, apresento uma síntese de como a atividade de identificação dos 

movimentos retóricos foi constituída. No quadro, cada grupo foi identificado, assim 

como o tipo de resenha, se literária ou linguística, os autores, o(a) resenhador(a) e a 

fonte (site, blog etc.). 

 

Quadro 5 – Síntese da atividade sobre movimentos retóricos 

GRUPO TIPO DE 
RESENHA 

OBRA AUTORES RESENHADOR(A) FONTE 

 
 
 
 

G1 

Literária The Phantom of 
the Opera 
(2015, [1910]) 

Gaston 
Leroux 

Não informado Site 
Goodreads82 

Linguística Syntactic 
Structures 
Revisited: 
contemporary 
lectures on 
classical  
transformational 
theory (2000) 

Howard 
Lasnik 

Michael Moss Site The Liguist 
List83 

 
 
 

G2 

Literária One Hundred 
Years of 
Solitude (1995 
[1967]) 

Gabriel 
García 
Márquez 

Sam Jordison Jornal The 
Guardian84 
(online) 

Linguística How Language 
Works: how 
babies babble, 
words change 
meaning, and 
languages live 
or die (2005) 

David 
Crystal 

Paul Dickson Jornal The New 
York Times85 
(online) 

 

Continua. 

 

                                                           
82 https://www.goodreads.com/ 
83 https://linguistlist.org/ 
84 https://www.theguardian.com/us 
85 https://www.nytimes.com/ 

https://www.goodreads.com/
https://linguistlist.org/
https://www.theguardian.com/us
https://www.nytimes.com/
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Quadro 5 – Síntese da atividade sobre movimentos retóricos (Conclusão) 

 
 

G3 

Literária The Help 
(2009) 

Kathryn 
Stockett 

Amy Sharps Jornal  The 
Guardian 

Linguística Metaphors we 
live by (2008 
[1980]) 

George 
Lakoff e 
Mark 
Johnson 

Debora Dias Blog 
Deboradias12386 

 
 

G4 

Literária The Book Thief 
(2005) 

Marcus 
Zusack 

Philip Ardagh Jornal The 
Guardian 
(online) 

Linguística Course in 
General 
Linguistics 
(2011 [1916]) 

Ferdinand 
de 
Saussure 

Não informado Site da 
Columbia 
University 
Press87 

 
 

G5 

Literária Sense and 
Sensibility 
(2014 [1811]) 

Jane 
Austen 

Jennie Site Dear 
Author88 

Linguística Teaching and 
Researching 
Writing (2002) 

Ken Hyland Tom Cobb Site Compleat 
Lexical Tutor89 

 
 
 

G6 

Literária The Scarlett 
Letter (2017 
[1850]) 

Nathaniel 
Hawthorne 

Avilc Backford Blog The 
Invisible 
Mentor90 

Linguística An Introduction 
to language 
(2003 [1974]) 

Victoriam 
Fromkin, 
Robert 
Rodman e 
Nina Hyan 

Adam Glaz Site Project 
Muse91 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 A escolha das obras literárias, elencadas no Apêndice Q, se deu a partir 

de pesquisa feita por mim acerca de obras mais lidas no cenário mundial. As obras de 

caráter linguístico, por sua vez, foram escolhidas a partir da variabilidade de assuntos 

abordados, o que inclui, por exemplo, obras mais clássicas, como o Curso de 

Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure, até o tratamento da escrita, como na 

obra de Ken Hyland.   

Na página destinada ao módulo 2 (ver APÊNDICE R), que trata da escrita 

de resenhas, os participantes foram instruídos sobre a escrita de resenhas de 

livro/conto, de artigo acadêmico e redirecionados às páginas onde trabalharam em 

grupos a escrita do gênero. Eles foram colocados sob duas situações distintas: a 

primeira em que escreveram a partir de um artigo e texto literário selecionados por 

mim (KUTEEVA, 2011; HENRY, 1905), e a segunda, na qual puderam escolher seus 

                                                           
86 https://deboradias123.wordpress.com/ 
87 https://cup.columbia.edu/ 
88 https://dearauthor.com/ 
89 https://www.lextutor.ca/ 
90 https://theinvisiblementor.com/ 
91 https://muse.jhu.edu/ 

https://deboradias123.wordpress.com/
https://cup.columbia.edu/
https://dearauthor.com/
https://www.lextutor.ca/
https://theinvisiblementor.com/
https://muse.jhu.edu/
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textos (livro ou conto de sua escolha e artigo científico a partir de links que levam a 

periódicos disponibilizados na página) para a escrita e configuração do ambiente com 

imagens que se relacionem a suas produções escritas. Ao todo, cada grupo deveria 

escrever 4 resenhas: duas de livro ou conto e duas de artigo acadêmico. Cada grupo 

escreveu em sua página própria, podendo visitar as páginas dos outros colegas 

(grupos) para realizar comentários. 

Na página destinada ao módulo 3 (ver APÊNDICE S), os participantes 

puderam fazer uma avaliação da experiência de escrita colaborativa do gênero 

resenha em ambiente digital. Nesse momento de reflexão, que inclui uma 

autoavaliação, foi pedido ao aluno que percebesse quais tipos de letramentos foram 

necessários para que a sua experiência fosse realizada. 

As perguntas, nessa página, foram divididas em blocos, indicados por letras 

(A-F),  as quais foram criadas por mim procurando atender ao que propõe a integração 

de letramentos para a constituição dos letramentos acadêmicos (KIILI; MÄKINEN; 

COIRO, 2013). No bloco A, as perguntas se referem a como se deu a apreensão do 

gênero, procurando atender ao que propõe os letramentos disciplinares: o letramento 

avançado de um determinado conteúdo. No bloco B, as perguntas giram em torno da 

criticidade que a produção do gênero resenha demanda e de como isso afetou a 

própria criticidade do aluno, ou seja os letramentos argumentativos e/ou crítico dos 

participantes. No bloco C, os letramentos digitais são investigados, uma vez que as 

dificuldades encontradas para utilizar o ambiente poderão ser listadas; a avaliação da 

utilização de imagens, links e vídeos na aprendizagem pode ser feita e a contribuição 

desse ambiente virtual de aprendizagem (AVA) para o ensino-aprendizagem de 

escrita pode ser avaliada. No bloco D, os letramentos colaborativos são avaliados: a 

experiência de correção entre pares; as estratégias para se atingir um consenso e a 

preferência pela escrita individual ou em grupo. No bloco E, a inovação é a temática 

(letramentos inovadores), ou seja, procura-se perceber a importância dada à 

inovação, não apenas nesta experiência, mas nas situações de ensino e 

aprendizagem. Por fim, o bloco F sugere uma avaliação geral da prática da resenha 

em ambiente wiki e sugestões de aprimoramento da proposta. 
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5.5 Corpus 

 

O corpus para análise é composto (i) das interações via Whatsapp 

(processo de familiarização com a wiki); (ii) dos comentários da página de abertura da 

wiki; (iii) das atividades de apreensão do gênero resenha (atividade diagnóstica e 

atividade de identificação de movimentos retóricos), o que inclui seus comentários 

(Módulo 1); (iv) dos comentários de construção coletiva dos textos postados pelos 

participantes; dos textos enquanto produtos finais e das versões para sua construção 

(Módulo 2); (v) da autoavaliação feita pelos alunos no módulo 3 do projeto wiki; (vi) 

das anotações feitas durante as intervenções presencias e (vii) de entrevistas semi-

estruturadas realizadas após a realização do projeto wiki.  Todos esses aspectos 

comporam as práticas de letramento acadêmico propostas. Para a realização dessas 

práticas, o acesso à página é necessário e foi feito, primeiro, por meio de cadastro e 

em seguida, a partir de log in no ambiente. A seguir, apresento um quadro síntese do 

corpus da pesquisa: 

 

Quadro 6 – Síntese do corpus da pesquisa 

DADOS NATUREZA PARTICIPANTE QUANTIDADE 

Interação via 
Whatsapp  

Colaborativa Alunos e professora-
pesquisadora 

18 mensagens 

Comentários na 
página de abertura 

Colaborativa Alunos e professora-
pesquisadora 

3 comentários 

Atividade diagnóstica Individual Alunos 18 blocos de 
postagens 

Atividade de 
identificação dos 
movimentos retóricos 
de resenhas 

Colaborativa Alunos e professora-
pesquisadora 

12 resenhas 
identificadas 

Produção textual de 
resenhas 

Colaborativa Alunos 19 resenhas 

Versões do texto 
colaborativo 

Colaborativa Alunos 122 versões 

Comentários de 
construção do texto 
colaborativo 

Colaborativa Alunos e professora-
pesquisadora 

58 comentários 

Autoavaliação dos 
alunos 

Individual Alunos 17 blocos de 
postagens 

Intervenções 
presenciais 

Individual Professora-pesquisadora 5 blocos de 
anotações 

Entrevistas Colaborativa Alunos e professora-
pesquisadora 

5 entrevistas 

Fonte: elaborado pela autora  
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Uma vez que o corpus possui variados instrumentos para sua geração, a 

abordagem qualitativa foi priorizada. Em relação às resenhas colaborativas, era 

intenção coletar 24, uma vez que seriam seis grupos, cada um produzindo quatro. 

Entretanto, na tarefa 1 foi detectado plágio em duas resenhas (G3 e G5) e na tarefa 

4, dois grupos não participaram (G1 e G4) e um grupo fez uma tarefa não requerida, 

uma avaliação de website com indícios de plágio (G3). Assim, foi considerada a 

amostra de 19 resenhas colaborativas para análise. Em se tratando das intervenções 

presenciais, as três primeiras ocorreram no processo de familiarização com a 

plataforma wiki (Módulo 1); a quarta aconteceu na tarefa 4 (Módulo 2) e a quinta no 

final do Módulo 3. Sobre as entrevistas, presentes nos Anexos Y – BB, vale ressaltar 

que foram realizadas em duplas ou individualmente, em cinco momentos, com a 

participação de 7 alunos. Nesse sentido, garanti que pelo menos um participante de 

cada um dos seis grupos estivesse presente, conforme a seguinte distribuição: i) 

entrevista A (A1); ii) entrevista B (A4 e A16); iii) entrevista C (A13 e A15); (iv) entrevista 

D (A10); e (v) entrevista E (A7). A escolha dos participantes da entrevista se deu em 

função da disponibilidade deles. Este instrumento se baseou em duas perguntas 

norteadoras. A primeira procurava saber quais outras ferramentas, além da plataforma 

wiki, os alunos usaram para escrever os textos e a segunda tencionava saber de que 

modo essas ferramentas contribuíram para a escrita. Alguns desdobramentos foram 

feitos no intuito de saber mais detalhes sobre a produção textual colaborativa. Assim, 

foi perguntado se os alunos utilizaram o aplicativo Whatsap e sobre o porquê dessa 

escolha. A partir dessa escolha os participantes foram questionados sobre essa 

preferência, uma vez que a wiki possuía recursos como o de envio de emails 

notificando as mudanças feitas no ambiente. Por fim, eles foram indagados sobre a 

contribuição do grupo de Whatsapp criado na disciplinina Língua Inglesa VI e se o 

aplicativo facilitou a produção textual colaborativa. 

Tendo feito a descrição do grande instrumento desta pesquisa, o projeto 

wiki, e dos instrumentos que deles se desdobram, presentes no quadro síntese, cabe 

agora abordar a geração de dados deste estudo. 

 

5.6 Geração de dados 

  

Os dados foram gerados em dois semestres letivos do curso de Letras-

Inglês da UVA. A geração se deu em duas partes: a primeira, a partir do início da 
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execução do projeto wiki, que teve iniciou em 5 de março de 2018 e terminou em 13 

de maio de 2018, com a última postagem no Módulo 3; e a segunda, por meio das 

entrevistas, técnica complementar de geração de dados, realizadas entre 24 de julho 

e 15 de agosto de 2018. Os alunos acessaram o ambiente extraclasse, após 

momentos de familiarização presencial com o ambiente feito por mim. Uma vez que o 

registro das atividades no ambiente wiki fica salvo no sistema, o acesso aos dados se 

deu de forma assíncrona. 

As atividades diagnóstica e de identificação de movimentos retóricos, as 

resenhas e suas versões, os comentários e as autoavaliações ficaram salvos no 

ambiente para posterior análise.  

 

5.7 Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados de forma qualitativa, tendo em vista 3 

elementos: os movimentos retóricos para a construção do gênero, o processo de 

autoria colaborativa (vozes dos participantes) e os tipos de letramentos necessários e 

emergentes dessa experiência. A seguir, os objetivos específicos desta pesquisa 

serão retomados e cada proposta de análise para atingir tais objetivos será descrita. 

 

5.7.1 Da descrição dos movimentos retóricos 

 

O primeiro objetivo específico desta investigação prevê a descrição dos 

movimentos retóricos (MR) subjacentes ao gênero resenha colaborativa, verificando 

como se relacionam aos propósitos comunicativos do gênero. Nesse sentido, 

considerei a descrição esquemática das estratégias retóricas usadas no gênero 

resenha (MOTTA-ROTH, 1995a, p. 143), codificada por Nodoushan e Montezeran 

(2012) como base para a percepção dos movimentos retóricos da resenha 

colaborativa.  

Na atividade de identificação de movimentos retóricos presente no módulo 

1, as resenhas fornecidas foram analisadas por parágrafos. Na plataforma, os alunos 

marcaram os MR com cores de sua escolha, conforme a prescrição da tarefa, mas, 

por utilizarem a opção “realce de texto”, tornaram a leitura das resenhas dificultosa ao 

ser impressa. Logo, para fins de análise, optei por criar quadros separando as 

resenhas por parágrafos e neles apresentar os MR que os alunos conseguiram 
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identificar. Nessa identificação, opto por não colocar nenhum tipo de destaque quando 

todo o parágrafo possui um MR único, e usar sublinhado e negrito, quando em um 

mesmo parágrafo os alunos identificaram mais de um MR. 

Na atividade de produção de resenhas colaborativas, parte do módulo 2, 

utilizo cores distintas para identificar os MR das resenhas analisadas, de acordo com 

o quadro seguinte, baseado em Motta-Roth (1995a), codificado por Nodoushan e 

Montezeran (2012) e identificado por cores por mim (QUADRO 7). 

O quadro prevê os movimentos juntos com os passos que seguem e se 

apresenta da seguinte maneira: MS1 (vermelho), M1S2 (verde), M1S3 (laranja), M1S4 

(azul), M1S5 (marrom); M2S1 (roxo), M2S2 (azul escuro), M2S3 (preto), M3S1 (verde 

escuro); M4S1 (rosa) e M4S1b (cinza). Os novos MR que apareceram foram 

identificados em amarelo. 

 

Quadro 7 – Cores dos Movimentos Retóricos 

CÓDIGO COR 

M1S1  

M1S2  

M1S3  

M1S4  

M1S5  

M2S1  

M2S2  

M2S3  

M3S1  

M4S1a  

M4S1b  

Novo MR  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Na resenha colaborativa, os movimentos retóricos para a construção do 

texto puderam ser percebidos por meio das diferentes versões do texto, da análise do 

seu produto final e dos comentários dos participantes da construção coletiva durante 

o processo de escrita. Nos textos, foram identificados elementos que permitiram 

mapear os movimentos retóricos da resenha em grupo. Acredito que, nesta 

experiência, o ato de comentar sobre as ações desenvolvidas para a construção do 

C 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

 

 

C 
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texto também se constitua como um movimento retórico próprio da escrita colaborativa 

em ambiente digital. 

Vale ressaltar que aspectos como ortografia, pontuação, paragrafação, 

concordância etc. não foram considerados na análise dos textos, logo, o foco é nos 

movimentos retóricos das resenhas produzidas colaborativamente. Esses aspectos, 

embora importantes, não fazem parte da análise. 

 

5.7.2 Da investigação das vozes da autoria colaborativa 

 

O segundo objetivo específico investiga o estabelecimento das vozes da 

autoria colaborativa, as quais foram identificadas a partir de dois critérios, 

posicionamento e engajamento, descritos a seguir. 

No que se refere ao posicionamento, foi adotado o critério de Hyland 

(2008), no qual o uso de pronomes pessoais de primeira pessoa e pronomes 

possessivos adjetivos para apresentar informação pode ser um indicador da voz, 

revelando identidades e posicionamentos no texto. A presença dessas marcas 

linguísticas nos textos pôde ser comparada à real participação daqueles que 

produziram os textos, por meio do registro de atividades da wiki.  

Em se tratando do engajamento, foram identificados nos textos pronomes 

que incluem o leitor (nós; você) e perguntas, de acordo com Hyland (2008). Ademais, 

as versões do texto permitiram perceber como as vozes se organizaram para produzir 

o produto final. As ações, desse modo, constituem-se como movimentos retóricos na 

escrita colaborativa, logo, permitem ver o engajamento dos participantes. Portanto, foi 

adotada a classificação proposta por Sharples et al. (1993) que identifica padrões de 

organização do trabalho em grupo na escrita colaborativa, a saber: a) os 

colaboradores pegam seções diferentes para escrever e então combinam essas 

partes (trabalho paralelo); b) um colaborador escreve uma seção e então a passa para 

que alguém escreva a próxima (trabalho sequencial); c) os colaboradores de fato 

escrevem juntos (trabalho recíproco) e d) uma pessoa escreve pelo par ou grupo. Vale 

ressaltar que esta última classificação é fruto das contribuições de Nelson e Castelló 

(2012).  

Ademais, os padrões citados pelos referidos autores não excluem a 

identificação de outros ao longo da experiência. Esse aspecto pôde ser visualizado no 

Módulo 2 do projeto a partir da construção coletiva dos textos. Vale ressaltar que os 
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alunos não foram orientados sobre qual padrão de organização do trabalho em grupo 

deveriam seguir, ficando livres para escrever do modo que lhes fosse mais 

conveniente.  

A seção comentários, considerada por mim como uma extensão do texto, 

foi também de grande importância para identificar o posicionamento e o engajamento 

dos participantes, ou seja, a constituição da autoria colaborativa. Essa seção, 

presente no ambiente, serviu de termômetro para avaliar os avanços, dificuldades e 

interações possíveis para a produção do gênero acadêmico, permitindo perceber 

como as vozes se engajaram para a construção do texto, no Módulo 2 e para a 

apreensão do gênero, neste último caso, especificamente nas atividades do módulo 

1. 

 As vozes dos participantes também foram ouvidas no Módulo 3, uma vez 

que a autoavaliação permitiu que uma sistematização dos letramentos acadêmicos 

ocorresse e que eles verbalizassem sobre a experiência realizada. 

 

5.7.3 Da sistematização dos letramentos 

 

O terceiro objetivo específico aborda a sistematização dos letramentos 

necessários e emergentes durante todo o processo de escrita colaborativa no 

ambiente wiki. 

Os letramentos que constituem a experiência foram analisados de três 

modos. No primeiro, o conjunto de todas as ações desenvolvidas e salvas no ambiente 

permitiu perceber os letramentos necessários e emergentes dessa experiência. Isso 

inclui a familiarização com o ambiente, as atividades de apreensão do gênero 

(atividade diagnóstica e atividade de identificação dos movimentos retóricos) e a 

produção textual das resenhas. Esses letramentos foram sistematizados e 

exemplificados à medida que cada texto ficou pronto, a partir de anotações realizadas 

por mim, enquanto pesquisadora. No segundo, a autorreflexão, própria da pesquisa-

ação, ouviu a voz dos participantes. Acreditando que a pesquisa-ação é uma reflexão 

sobre sua própria prática, os alunos elencaram os diversos letramentos constituintes 

da prática de letramento acadêmico a que foram submetidos. Essa avaliação 

aconteceu no módulo 3 do projeto, espaço para o feedback global da experiência e foi 

continuada nas entrevistas. No terceiro, os dados foram  cruzados para que uma maior 

compreensão do projeto wiki ocorresse. 
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5.8 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Pesquisas qualitativas que envolvem seres humanos necessitam ser 

submetidas ao comitê de ética da universidade a que pertencem. Assim, o projeto 

deste estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará, que avaliou a viabilidade da pesquisa, de acordo com a resolução 510/16 

(ver ANEXO A), que trata das normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas 

e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvem a utilização de dados obtidos 

diretamente com os participantes. O projeto foi aprovado no referido comitê, de acordo 

com o parecer 2.521.560 (ANEXO B). Ademais, ele também passou pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú, instituição 

coparticipante, tendo sido aprovado, conforme o parecer 2.578.325 (ANEXO C). Cabe 

destacar a importância de ter o aval da referida universidade, visto que a pesquisa é 

nela ambientada e faço parte do corpo docente. 

A mais, foi assegurado aos participantes, o total sigilo de suas identidades, 

portanto, no momento da execução da pesquisa, um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) foi aplicado em duas vias, sendo uma para o aluno participante 

e outra para a pesquisadora (ver APÊNDICE T). O termo apresentou a descrição da 

pesquisa, a garantia da preservação da face dos participantes e os meios de 

divulgação dos resultados da investigação. 

Feita a descrição da metodologia utilizada nesta investigação, cabe tratar 

dos dados encontrados, o que se dará nos três capítulo que se seguem. Nestes, será 

possível ver (i) a análise da familiarização com a plataforma wiki e Módulo 1; (ii) a 

análise do Módulo 2 e (iii) a análise do Módulo 3 e entrevistas. 
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6 ANÁLISE DA FAMILIARIZAÇÃO COM  A WIKI E MÓDULO 1 

 

“Não resta dúvida de que temos um conhecimento 

intuitivo de gêneros que faz parte dos nossos 

esquemas, do nosso conhecimento de mundo. Por 

outro lado, os gêneros não se organizam 

aleatoriamente: eles são determinados nas 

situações de uso, decorrentes de uma rotina 

interacional que influi na sua construção.” (BIASI-

RODRIGUES, 2009, p. 75).   

 

Este é o primeiro capítulo, de uma série de três, cujo objetivo e descrever 

os dados obtidos quando da execução do projeto wiki Developing your Academic 

Writing, analisá-los e discuti-los para uma maior compreensão de como uma proposta 

de ensino e aprendizagem de escrita do gênero resenha se efetivou em contexto 

colaborativo online. 

Os dados deste capítulo foram divididos em familiarização com a 

plataforma wiki; página de abertura; módulo 1, que inclui a atividade diagnóstica e a 

atividade de identificação dos movimentos retóricos em resenhas e intervenções 

presenciais 1 a 3 (presentes no processo de familiarização com a wiki). Os módulos 2 

e 3, assim como as entrevistas (técnica complementar de geração de dados), serão 

abordados nos capítulos seguintes.  

 

6.1 Familiarização com a plataforma wiki   

 

O professor, ao introduzir um novo recurso didático em sala de aula, deve 

ter em mente a necessidade de familiarizar o seu aluno com este material. Em se 

tratando de materiais disponibilizados em AVA, embora os alunos já tenham hábitos 

diários de leitura e escrita em redes sociais e sites diversos, podem ter certa 

dificuldade nesses espaços devido a pouca ou nenhuma prática de letramentos neles. 

Tendo em vista as possíveis dificuldades de manuseio da wiki que os meus 

atuais alunos poderiam ter, vividas por outros discentes em experiências anteriores, 

como em semestre de curso livre (BENTO, 2011) e em outras duas disciplinas da 

graduação em Letras Inglês da UVA, dei muita importância ao processo de introdução 

à wiki nesta experiência. No início do semestre, já havia combinado com os meus 

alunos da disciplina Língua Inglesa VI de que as produções escritas dessa disciplina 

seriam em uma plataforma online de escrita colaborativa e que o ato de produzir 
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colaborativamente seria, possivelmente, para alguns, uma nova experiência de 

aprendizagem. Logo, pedi que, como futuros professores de língua inglesa, 

estivessem abertos para essa experiência, avaliando as dificuldades encontradas e 

os benefícios advindos dela. Naturalmente, foram avisados de que se trataria também 

de uma pesquisa de doutorado e da tramitação92 referente à proteção de suas faces 

enquanto participantes.  

O semestre letivo 2017.293 começou em dezembro de 2017, teve uma 

pausa em janeiro de 2018 e reiniciou em fevereiro do mesmo ano. Os direcionamentos 

acerca do projeto wiki iniciaram a partir de março, mais precisamente no dia 05 de 

março (intervenção presencial 1), quando os objetivos dele foram apresentados e 

os alunos divididos em grupos em sala de aula. Como havia 18 alunos matriculados 

na disciplina, foram formados seis grupos de três participantes. Todavia, ao longo do 

semestre, um aluno trancou a disciplina, assim, um grupo ficou com dois participantes 

e os demais com três. Durante a semana (a partir de 05 de março), cadastrei os alunos 

no ambiente, pedi que eles o acessassem, fizessem uma leitura prévia de seu 

conteúdo e trouxessem suas dúvidas na aula seguinte. 

No encontro subsequente, dia 12 de março (intervenção presencial 2), 

apresentei a interface do ambiente para os alunos em sala de aula. Nesse momento, 

foram apresentadas as páginas de abertura, a página sobre plágio e o módulo 1. 

Quando questionados se tinham dúvidas, os alunos disseram não ter. Entretanto, a 

maior parte afirmou não ter entrado no ambiente ou ainda sequer aceitado o convite 

que havia sido enviado por email. O primeiro módulo teve a duração de 10 dias, do 

dia 12 a 21 de março. 

Quase no fim da semana, entre os dias 15 e 17 de março, os alunos 

começaram a me enviar mensagens com dúvidas pelo aplicativo Whatsapp de forma 

privada. Não tínhamos, até então, criado o grupo da disciplina, uma vez que os 

assuntos dela eram tratados no Sistema Acadêmico da UVA. Apesar de já ter feito 

uma lista de emails e telefones dos alunos, ainda não havia sentido a necessidade de 

criar um grupo de Whatsapp, por ter a sensação de que muitas vezes se perde o foco 

                                                           
92 Foi submetido um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme descrição feita na 
Metodologia desta pesquisa. 
93 Devido às muitas greves ocorridas na UVA, o semestre 2017.2 só iniciou em dezembro do referido 
ano, ao invés de agosto, mês em que normalmente se iniciam as atividades acadêmicas da segunda 
metade do ano. 
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em grupos assim, visto que assuntos fora da pauta, algumas vezes, podem tomar uma 

dimensão maior.  

Não obstante isso, diante da necessidade de falar para todos, de forma 

grupal e mais eficaz e do pedido dos alunos que enviaram mensagens no modo 

privado, criei o grupo de Whatsapp no dia 17 de março. Isso se configurou como uma 

mudança dentro da minha própria prática, tendo em vista a necessidade dos alunos. 

As interações no aplicativo foram feitas em português, de modo que a comunicação 

fluísse de forma mais objetiva. Dessa maneira, segue o texto de abertura do grupo: 

 

(P) Boa tarde, queridos! Criei este grupo para tratarmos assuntos da 
disciplina Língua Inglesa VI e tirarmos dúvidas sobre o projeto wiki. Depois 
mando alguns direcionamentos.  

 

Depois desse texto introdutório, os alunos agradeceram por meio de frases 

ou emojis. Como prometido, ainda no mesmo dia, enviei alguns direcionamentos: 

 

(P) Boa noite, gente! Vcs lembram dos trios que formamos para a produção 
de textos na plataforma wiki? Cada grupo (trio) deve ter um número (1 a 6) 
pois todas as atividades devem ser desenvolvidas na página específica do 
seu grupo. Quem não aceitou ainda o convite que mandei por e-mail, 
please, aceite e visite o wiki.  

 

Esta informação, de que os números dos grupos deveriam ser escolhidos 

por eles, já havia sido colocada no ambiente, mas fiz o reforço por meio do aplicativo. 

Além disso, reiterei a necessidade de eles aceitarem o convite para terem acesso e, 

efetivamente, iniciarem as atividades relativas ao projeto wiki. Em seguida, informei 

que o módulo 1 já estava disponível. Desse ponto em diante, alguns alunos relataram 

que não receberam o convite:  

 

(A10) Eu não recebi o convite no meu email.  
 
(P) Veja  se está no spam.  

 

 

Respondi para a A10 que o convite poderia estar na caixa de spam, o que 

realmente era uma possibilidade, já que, em outras experiências, alguns alunos 
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relataram que não haviam recebido convite e estava nessa pasta de email. Nesse 

caso, o convite havia mesmo sido enviado para o referido local. 

Outra situação se relacionou ao fato de alguns alunos não saberem acessar 

o ambiente após terem seguido o link do convite. Ao segui-lo, eles eram levados a 

uma página de acesso, anterior ao projeto wiki, onde deveriam clicar em um link para 

acessar o ambiente. Vale ressaltar, a utilidade do Whatsapp nesse processo de 

familiarização, visto que o aluno pôde enviar print screens para indicar precisamente 

as suas dúvidas. Além disso, diante de um volume grande de mensagens, foi possível 

selecionar aquela que se queria responder (FIGURA 7), por meio do recurso citação, 

que permite selecionar determinada mensagem e respondê-la (BATISTA, 2016). Esse 

recurso foi usado quando respondi a esta indagação: 

 
Figura 7 – Dúvidas de acesso ao projeto wiki 

 

 
                     Fonte: dados da pesquisa. 

 

Quando todos já estavam devidamente cadastrados, surgiram dúvidas 

sobre como realizar as atividades, embora todos os direcionamentos estivessem na 

plataforma. A priori, eles teriam que escolher um número para o grupo e postar a 
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resposta nos comentários da página de abertura, tendo em vista que todas as 

atividades deveriam ser feitas nas páginas específicas de cada grupo e, a posteriori, 

acessar ao módulo 1 para fazer as atividades constituintes (atividade diagnóstica e 

atividade de identificação de movimentos retóricos de duas resenhas). Nesse 

momento, os alunos que já estavam mais familiarizados com o projeto wiki e, em 

função disso, foram respondendo aos colegas: 

 

(A1)  Boa noite, gostaria de saber se alguém tem o número e os nomes que 
compõem cada equipe. Faltei no dia da formação da equipe. Sei que sou 
eu, A2 e A3, mas não sei qual o número.  
 
(A13) Vocês escolhem o número. É uma atividade simples por enquanto.  
 
(P) Ao escolher, informem na mensagem da primeira página.  

 

Apesar de a dúvida do A1 já ter sido respondida por A13, fiz questão de 

responder para reforçar o esclarecimento, sobretudo onde deveria ser feita a 

postagem. Além desse, outros indícios de alunos interagindo nesse primeiro momento 

foram evidenciados. Neste exemplo, A12 pergunta se a atividade do módulo 1 

consistira apenas em responder as três perguntas da atividade diagnóstica e A16 

responde: 

 

(A12) Boa noite 
Pessoas  
O primeiro Task 
Era só responder as perguntinhas? 
Ou precisava fazer outra review? 
Help 
Pelamorde  
(A16) Tb ginha que analizar as duas reviews  
 
(A12) Aaaaa tendi  
 
(A16) Tinha que indicar nas duas review os “Steps” que tinha no quadrinho 
lá na pag. 
 
(A12) Obrigada, A16  
 
(A16) De nada  

 

A informação foi compreendida por A12, claramente explícita no 

alongamento da vogal “a”. Por sua vez, a A16 ainda detalha o que deveria ser feito na 
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atividade de identificação de movimentos retóricos. Vale ressaltar que nessa interação 

também se utilizou o recurso citação do Whatsapp. 

Ainda durante o módulo 1, ocorreu um apagão que atingiu, principalmente, 

a região Nordeste e parte da região Norte do país, durando cerca de 5 horas (ao 

menos na região Nordeste), o que gerou bastante ansiedade nos alunos. Nesse dia, 

21 de março de 2018, os alunos enviaram mensagens pedindo a prorrogação do 

módulo 1, tendo em vista que acabaria no referido dia. Então, resolvi prorrogar o 

módulo por mais dois dias, encerrando no dia 23 de março. 

Passado esse momento inicial de familiarização da ferramenta, no dia 26 

de março (intervenção presencial 3), em sala de aula, retomei o módulo 1, 

diminuindo as dúvidas dos alunos quanto ao seu conteúdo. Expliquei o quadro teórico 

de Motta-Roth (1995a), codificado por Nodoushan e Montazeran (2012) sobre os 

movimentos retóricos da resenha acadêmica, uma vez que essa era a principal dúvida 

dos alunos. Na ocasião, eles relataram a dificuldade que tiveram em identificar os 

movimentos retóricos nas duas resenhas da atividade diagnóstica, o que se 

comprovou nas respostas que deram no projeto wiki, ao serem questionados sobre as 

dificuldades para a realização da mencionada atividade. O entendimento dessa teoria 

era de vital importância para a realização do segundo módulo, que consistia na escrita 

de quatro resenhas. 

No processo de familiarização, que se deu prioritariamente no módulo 1, o 

A7, por diversas vezes, apresentou suas dúvidas no grupo de Whatsapp. Ao perceber 

a grande dificuldade que ele possuía, perguntei, pessoalmente, se ele tinha o hábito 

de navegar em sites online e ele disse que não. Esse aluno teve dúvidas durante toda 

a execução do projeto wiki, de modo que, constantemente, me procurava no modo 

privado do Whatsapp para sanar dúvidas. Sua pouca experiência de navegação na 

internet fez com que eu lhe desse uma atenção maior, garantindo que ele tivesse um 

acompanhamento personalizado e se sentisse capaz de realizar as tarefas online. 

Vale ressaltar o seu aparente empenho em aprender, apesar das inúmeras 

dificuldades que teve. Desse modo, ele constantemente fazia print screens das telas 

do projeto wiki para tirar dúvidas sobre as atividades, escrevia ou enviava mensagens 

de voz. Neste exemplo, ele mostra dúvidas sobre como marcar os movimentos 

retóricos das resenhas da atividade diagnóstica, que deveria ser feito em cores 

diferentes.  
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(A7) [...] como é que eu vou colorir essas partes do texto? Eu não tô 
sabendo é isso, porque eu vi lá o dos outros [...]. 
 

Nesse caso, a expressão os outros se refere aos outros grupos que já 

haviam feito a atividade. Por se tratar de um AVA colaborativo, o acesso aos outros 

grupos era possível por todos os participantes e isso colabora para a aprendizagem 

dos mais inexperientes, já que é possível acompanhar o trabalho do outro numa 

atmosfera sociointeracionista, própria da wiki, como afirmam Lima (2008) e West e 

West (2009). Nesse sentido, é possível perceber o estabelecimento dos letramentos 

colaborativos, os quais, segundo Kiili, Mäckinem e Coiro (2013), são vitais para 

capacitar os alunos a trabalhar juntos, desenvolvendo seus aspectos de socialização. 

A limitação em explorar  e compreender a dinâmica de um site foi um desafio para o 

referido aluno. No entanto, sua familiaridade com o Whatsapp (letramento móvel) fez 

com que esse instrumento fosse seu grande aliado para que, aos poucos, fosse se 

capacitando e compreendendo como realizar as atividades do projeto wiki. Logo, a 

interação que se seguiu depois desse exemplo girou em torno de efetivamente saber 

onde clicar para cumprir a tarefa. A partir de suas dúvidas, percebi que ele precisava 

atentar para a necessidade de explorar o ambiente e conseguir evoluir no que se 

refere ao letramento em hipertexto, um dos letramentos do quadro de letramentos 

digitais proposto por Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 27), que se refere à 

“habilidade de processar hiperlinks apropriadamente e de usá-los para incrementar 

com eficiência um documento ou artefato.” O exemplo que se segue foi uma 

mensagem de áudio em que tento, pacientemente, situar o suporte para o aluno e 

fazer com que ele tenha mais autonomia para explorá-lo. 

 

(P) [...] isso é um site, sabe, A7, e todo site não tem links? Links levam para 
outras páginas. Você tem que explorar o site, que é pra saber usar [...]. 
 
(A7) Certo, eu irei explorar aqui mais pra ir pegando. 
 

A partir do “ir pegando” é possível inferir que o aluno tem consciência de 

que saber utilizar aquele espaço é um processo, de que depende dele o empenho de 

avançar ainda mais nos letramentos digitais. Outras participações do referido aluno 

serão exemplificadas nos módulo seguinte, uma vez que ele foi o que mais apresentou 

dificuldade. 
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Em suma, o processo de familiarização se deu prioritariamente no módulo 

1, em interações presenciais e, sobretudo, no Whatsapp. Curiosamente e 

diferentemente do processo visto em Bento (2011), a familiarização não se deu na 

própria plataforma, ou seja, os alunos não tiraram dúvidas sobre navegação e nem 

sobre a realização das atividades do primeiro módulo nela mesma. Algumas 

intervenções presenciais ainda ocorreram para tratar questões sobre o projeto wiki, 

assim como dúvidas pontuais sobre os módulos seguintes, sendo o Whatsapp o  

recurso tecnológico escolhido pelos participantes para essas últimas. Esses 

momentos serão descritos no módulo 2 (intervenção presencial 4) e no feedback final 

do projeto wiki (intervenção presencial 5). 

Em se tratando dos letramentos requeridos para este momento, os 

letramentos digitais foram evidenciados e de forma mais específica, o letramento 

móvel e o letramento em hipertexto. Retomando Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), 

o letramento móvel prevê a navegação, interpretação da informação e a contribuição 

com esta ao se comunicar na web por meio de dispositivos móveis. Nesse sentido, o 

Whatsapp foi vital para a comunicação entre os participantes. Ademais, o pouco 

letramento em hipertexto pode explicar a sensação de não saber o que fazer ou onde 

clicar na plataforma. Entretanto, não saber as funções textuais de um link no hipertexto 

não significa ausência de letramentos digitais, apenas baixo nível de letramento 

hipertextual. 

É possível perceber que a escolha pela interação por meio do aplicativo 

Whatsapp, ou seja, sair da plataforma para esse fim, indica um novo meio de 

colaboração. Assim, os letramentos colaborativos também evidenciados nesta 

experiência se deram a partir das necessidades da prática de letramento estabelecida 

e, embora, a prescrição, a tarefa indicasse algo (interagir na plataforma), os alunos 

estabeleceram os caminhos mais viáveis para se chegar ao destino final. O motivo 

dessa escolha será melhor aclarado no momento de análise das entrevistas, na seção 

destinada a isso. 

 

6.2 Página de abertura 

 

Na página de abertura do projeto wiki Developing your Academic Writing, 

há o objetivo do projeto, que é desenvolver a escrita de resenhas de forma 

colaborativa, e a divisão do projeto em módulos, os quais se dividem em Conhecendo 
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resenhas (Knowing about reviews), Escrevendo resenhas (Writing reviews) e 

Avaliando a experiência de escrita colaborativa (Evaluating the collaborative writing 

experience).  

Na sequência, a Wikitiqueta (Wikitiquette) apresenta as regras do 

ambiente, seguidas pelo cronograma de atividades, o qual consiste em um quadro no 

qual as datas de início e término de cada módulo são informadas e no qual os links 

para os referidos módulos se encontram.  

A seção comentários, que na página do projeto teve 17 comentários, serviu 

como um espaço de avisos gerais. Em um primeiro momento, dou as boas-vindas aos 

participantes e peço para que os grupos escolham um número de 1 a 6, o que 

corresponderia à página na qual fariam a atividade: 

 

(P) Welcome to our wiki, everybody! Please, let me know your group 
number (1 to 6). Choose a number and write your names so that I can 
know94.  
 

As respostas que seguiam informavam os nomes de cada participante e o 

número de escolha. Vale ressaltar que eles já haviam sido divididos em grupo em sala 

de aula. Ao todo, seis grupos, com três participantes cada, foram formados, o que 

perfaz o total de 18 alunos. No entanto, apenas 17 concluíram as atividades do projeto 

até o final. 

Esse espaço serviu para informar que algumas ações foram feitas por mim 

na wiki, como quando informo que já havia feito a correção do exercício sobre 

Movimentos Retóricos: 

 

(P) I have already corrected the exercise about the Rethorical Moves! Take 
a look at the comments I've made on your group page. :)95 
 

Ainda nesse mesmo espaço, alerto sobre prazos para a realização dos 

módulos e informo quando já estão disponíveis para visualização e realização de 

atividades.  

 

                                                           
94 Bem-vindos ao nosso wiki, pessoal! Por favor, deixe-me saber o número do seu grupo (1 a 6). 
Escolham um número e escrevam seus nomes para que eu tome conhecimento. 
95 Eu já corrigi o exercício sobre os Movimentos Retóricos. Deem uma olhada nos comentários que fiz 
na página do seu grupo. 
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(P) Module 3 is on, folks! You should give the feedback of the wiki project, 
please.96 
 

É importante destacar que o projeto em si foi elaborado com toda a sua 

constituição já pronta, entretanto, o link de acesso para os módulos só era ativado por 

mim na data estipulada para o seu início. No entanto, o link do módulo anterior 

permanecia ativo, caso algum grupo quisesse fazer uma atividade que não conseguiu 

cumprir no prazo estipulado. 

Em suma, a seção comentários foi usada prioritariamente por mim, 

professora, enquanto os alunos apenas se limitaram a responder o comando para a 

escolha do número do grupo. Nesse sentido, a voz predominante foi a minha. 

Ademais, as dúvidas quanto à dinâmica do ambiente foram feitas pelo aplicativo 

Whatsapp. 

 

6.3 Módulo 1 

 

O Módulo 1 da experiência tinha como objetivo fazer com que os alunos 

conhecessem mais sobre o gênero resenha. Após a definição do que se tratava esse 

gênero, os alunos deveriam realizar duas tarefas: a primeira consistia em responder 

a três perguntas na seção comentários da plataforma (atividade diagnóstica) e a 

segunda em resolver um exercício no qual deveriam identificar os movimentos 

retóricos de duas resenhas, uma de obra literária e outra de obra linguística. 

 

6.3.1 A atividade diagnóstica 

 

As perguntas feitas aos alunos no Módulo 1 (atividade diagnóstica) se 

configuravam como um diagnóstico sobre (i) o hábito de leitura e escrita do gênero 

resenha; (ii) de suas preferências sobre tipos de obras (ficção e não ficção); e (iii) de 

áreas da Linguística que gostariam de ler. Vale ressaltar que todas as perguntas foram 

respondidas na plataforma wiki, sendo o Whatsapp usado para dúvidas, como descrito 

na seção de familiarização. 

No que se refere ao número de comentários por grupo na atividade 

diagnóstica (TABELA 1), é possível perceber que 18 alunos (o colaborador A9 ainda 

                                                           
96 O Módulo 3 está disponível, gente! Vocês devem dar o feedback do projeto wiki, por favor. 
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estava matriculado na disciplina) interagiram para resolvê-la. Como cada grupo 

possuía 3 participantes, a média de respostas por grupo foi de três comentários, uma 

vez que as três perguntas foram respondidas em bloco. Isso significa que cada 

participante fez um comentário no qual respondeu as três perguntas, o que facilitou a 

visualização das interações na referida seção.  

O grupo 6 foi o único no qual houve um maior número de interações, uma 

vez que o participante A4 teceu 4 comentários. Entretanto, deram-se em função de 

que, no primeiro, o aluno respondeu à pergunta 1 de forma incompleta; no segundo, 

respondeu à pergunta 1 de forma completa e à pergunta 2 incompleta; no terceiro, 

complementou a questão 2 e respondeu à pergunta terceira e, por fim, fez um 

comentário sobre uma indagação feita na página de abertura referente ao número que 

escolheriam para o seu grupo. 

 

Tabela 1 – Comentários por grupo (Módulo 1) 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Em se tratando dos questionamentos feitos, a pergunta 1 indagava se os 

alunos já haviam lido ou escrito uma resenha. Todos responderam que já leram e 

escreveram resenhas. As fontes citadas para a leitura de resenhas foram a internet, 

especificamente os sites Goodreads e Skoob e vídeo resenhas no YouTube. A leitura 

de resenhas inclui livros, filmes e séries de TV.  

 

(A4) - Yes, I have done both. I like to read reviews on goodreads and skoob, 
which are websites where we can find many different perspectives on 
books. However, I mostly see reviews on YouTube rather than reading 
them. I also write reviews about the books I have read and send them to my 
friend, so the reviews I write are in a more informal way.97 
 
(A16) - Yes, I've already done both. I like to read book reviews in some blogs 
and in Skoob, that is a kind of social network for reader where we can give 

                                                           
97 Sim, eu fiz os dois. Eu gosto de ler resenhas no goodreads e skoob, que são sites onde eu posso 
encontrar muitas perspectivas diferentes sobre livros. Entretanto, na maioria das vezes, vejo resenhas 
no YouTube ao invés de lê-las. Eu também escrevo resenhas sobre os livros que li e envio-as para 
meu amigo, logo as resenhas que escrevo são mais informais. 
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our opinion about the books you have read and see others perspectives 
about books you want to read or buy. They are very useful to me. However, 
a have to confess that I prefer to watch book reviews in YouTube than read 
them.98  
 

É importante destacar, nessas falas, que há uma preferência das alunas 

em assistir vídeo resenhas do que em lê-las. Atualmente, o grande número de vídeo-

resenhas na Internet e os hábitos de consumo dos usuários fez com que esse gênero 

assumisse uma posição de destaque. 

Em relação à escrita do gênero resenha, esta se deu em grande parte como 

parte da produção acadêmica pedida na universidade. Nesse sentido, os alunos 

mencionaram que haviam escrito resenhas no semestre anterior ao período de 

realização da presente pesquisa. Isso aconteceu, mais precisamente durante a 

disciplina lecionada por mim, como tarefa acadêmica, uma em formato impresso e 

outra em formato audiovisual, na qual produziram uma vídeo-resenha colaborativa.  

 

(A2) - Yes. I have done both of them when I had to make a colab video 
review about a book last semester.99 
 
(A3) - Yes, I have read a significant number of reviews. Most of them were 
about movies and books. Usually I write brief reviews about books of my 
interest. Once I have written a movie review for a class assignment.100  
 
(A6) - Yes I've had done both. Last semester I did a review of the movie 
"Doctor Strange" and also read some books and movies reviews for English 
Language V classes. I learned a lot of new things.101 
(A18) - Yes, I have . Sometimes I read reviews about books on internet and 
last semester i wrote a book review.102 
 

                                                           
98 Sim, eu já fiz ambos. Eu gosto de ler resenhas em alguns blogs no Skoob, que é um tipo de rede 
social para leitores onde podemos dar nossa opinião sobre os livros que vocês leram e ver outras 
perspectivas sobre livros você quer ler ou comprar. Eles são muito úteis pra mim. Entretanto, tenho que 
confessar que eu prefiro assistir vídeo resenhas no YouTube do que lê-las. 
99 Sim. Eu fiz ambos quando eu tive que fazer uma resenha colaborativa sobre um livro semestre 
passado. 
100 Sim. Eu li um número significante de resenhas. A maioria delas eram sobre livros e filmes. 
Geralmente eu escrevo resenhas breve sobre livros do meu interesse. Uma vez eu escrevi uma resenha 
sobre um filme como tarefa acadêmica. 
101 Sim eu fiz ambos. Semestre passado eu fiz uma resenha sobre o fime “Doutor Estranho” e também 
li algumas resenhas de livros e filmes para as aulas de Língua Inglesa V. Eu aprendi muitas coisas 
novas. 
102 Sim. Às vezes eu leio resenhas sobre livros na Internet e semestre passado eu escrevi uma resenha 
de livro. 
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Percebe-se que não apenas a tarefa acadêmica é motivo para a escrita de 

resenhas e que isto se dá também por vontade própria, quando A3 afirma que “[...] 

geralmente eu escrevo resenhas breves sobre livros de meu interesse [...]”. 

Entretanto, essa foi uma resposta isolada, uma vez que os outros alunos 

mencionaram ter escrito apenas como uma tarefa acadêmica. 

A pergunta 2 procurava conhecer as preferências dos participantes sobre 

os seguintes aspectos: tipo de livro favorito (se ficção ou não ficção) e gênero (ficção 

científica, drama, romance, aventura, autoajuda, mistério, terror). Nesse momento de 

interação, dezoito participantes participaram. A partir de suas respostas foi possível 

perceber que a maioria (11 alunos) prefere ler ficção: 

 

 (A4) I mostly read fiction books that involve sci-fi, adventure, fantasy, 
mystery, romance and drama. I like it because it takes me to a total different 
universe and it shows a different perspective of the world. Magic creatures, 
parallel universes, intergalactic wars and son on are things that easily catch 
my attention. It is fascinating to think what we could do if the world were 
different, like “what if we had super powers?” or “what if we could receive a 
letter from Hogwarts?”103  
 
(A6) My favorite kind of book is Fiction, those full of adventure and mystery. 
For exemple Cronics of Narnia, Harry Potter, Sherlock Holmes Adventures, 
Lord of Rings etc.104 
 

Na primeira resposta, a aluna demonstra ter uma significante preferência 

por ficção e justifica seu fascínio por pensar num mundo diferente, no qual as pessoas 

teriam superpoderes. Na segunda resposta, a aluna menciona alguns títulos de obras 

fictícias para justificar a sua escolha.  

Outros alunos afirmaram não possuir um tipo favorito de livro (04 alunos), 

mas, a partir de suas respostas, tendem a gostar mais de ficção ou de não ficção: 

 

(A14) I actually don’t have a favorite kind of book. I enjoy every book that 
makes me feel something, which catch my attention with well-developed 
details in the story, and get me into the characters’ world and make me learn 

                                                           
103 Eu na maior parte leio livros que envolvem ficção científica, aventura, fantasia, mistério, romance e 
drama. Eu gosto porque me leva para um universo totalmente diferente e mostra uma diferente 
perspectiva do mundo. Criaturas mágicas, universos paralelos, guerras intergalácticas dentre outros 
são coisas que prendem a minha atenção. É fascinante pensar o que poderíamos fazer se o mundo 
fosse diferente, como “e se eu tivesse super poderes?” ou “e se nós pudessemso receber uma carta 
de Hogwarts?” 
104 Meu tipo favorito de livro é ficção, aqueles cheios de aventura e mistério. Por exemplo Crônicas de 
Nárnia, Harry Potter, As Aventuras de Sherlock Holmes, O Senhor dos Aneis etc. 
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with them. Depending of the story, I usually feel it when I read classic novels, 
fantasy, adventure, gothic stories, comedy and so on...105 
 
(A15) I don't have a favorite book. I like to read both fiction and non-fiction 
books, but I prefer non-fiction books because I identify more with the real. 
A good part of the movies I watch are not about fiction, it proves what I said. 

Non-fiction books usually propose a reflection for me, so I have a higher 
preference for non-fiction.106 

 

Um aluno afirma preferir não ficção e outros dois, todos os tipos de livros: 

 

(A9) Well, I don't like so much to read books, but sometimes I like to read 
a bit nonfiction books on the internet.107 
  
(A8) I like all genres as long as the book is really good. I love good 
adventures like Harry Potter and good novels like pride and prejudice. so I 
do not have a specific genre, it depends on my moment, for example, I love 
Sherlock Holmes, but if my mind is agitated or anxious I will never read this 
type of book.108 
 
(A18) Actually i dont know what kind of book i like. but i read all kinds of 
genres. Maybe in a few years I´ii find out what my favorite genre is109  

 
 

O pouco gosto pela leitura de A9 é explícito, assim como sua preferência 

por ler na tela. A8, por sua vez, afirma gostar de todos os tipos de livros, sem um 

gênero em específico, mas cita apenas livros de ficção. No que se refere à A18, esta 

não consegue definir o livro que mais gosta e espera conhecer seus gêneros favoritos 

em breve. 

A partir da pergunta 3, pretende-se conhecer quais assuntos da Linguística 

os alunos gostariam de ler. As opções dadas foram Fonética e Fonologia, Aquisição 

                                                           
105 Eu na verdade não tenho um tipo de livro favorito. Eu gosto de todo livro que me faz sentir algo, que 
prende minha atenção com detalhes bem desenvolvidos na história e que me coloca no mundo dos 
personagens e me faz aprender com eles. Dependendo da história, eu geralmente me sinto assim 
quando leio romances clássicos, fantasia, aventura, histórias góticas, comédia e outros. 
106 Eu não tenho um tipo favorito de livro. Eu gosto de ler ambos livros de ficção e não-ficção, mas eu 
prefiro livros de não-fição porque eu me identifico mais com o real. Uma boa parte dos filmes que eu 
assisto não são de ficção, o que prova o que eu disse. Livros de não-ficção geralmente me trazem uma 
reflexão, logo eu tenho uma preferência por não-ficção. 
107 Bem, eu não gosto muito de ler livros, mas às vezes eu gosto de ler um pouco de livros de não-fição 
na internet. 
108 Eu gosto de todos os gêneros contanto que o livro seja bom. Eu amo boas aventuras como Harry 
Potter e bons romances como orgulho e preconceito. então eu não tenho um gênero específico, 
depende do momento, por exemplo, eu amo Sherlock Holmes, mas se minha mente está agitada ou 
ansiosa eu nunca lerei este tipo de livro.  
109 Na verdade eu não sei que tipo de livro eu gosto. mas eu leio todos os tipos de gêneros. Talves em 
poucos anos eu descobrirei qual é o meu gênero favorito. 
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da Linguagem, Morfologia, Sintaxe, Semântica, Análise do Discurso, Aprendizagem 

de Segunda Língua, Linguagem e Tecnologia e Formação Docente. A partir das 

respostas dos participantes, obteve-se a seguinte classificação, presente na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Classificação de tópicos linguísticos 

CLASSIFICAÇÃO ÁREA NR DE 

VOTOS 

1 Phonetics and Phonology 09 

2 Second Language Learning 08 

3 Language Acquisition 07 

4 Teacher Training 06 

5 Language and Technology 04 

6 Morphology /Syntax 03/03 

7 Discourse Analysis 02 

8 Semantics 01 

         Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com esse ranking formulado pelos próprios participantes da 

pesquisa, Fonética e Fonologia se configura como o aspecto mais votado, uma vez 

que os alunos percebem a necessidade de conhecer os sons da língua inglesa. 

Coincidentemente, as duas áreas menos votadas são aquelas em que não há 

disciplinas referentes a elas no curso de Letras Inglês da UVA, a saber, Análise do 

Discurso e Semântica.  

A partir dessas respostas, é possível perceber que os alunos já possuíam 

noção sobre o gênero resenha. Nesse sentido, já teriam certo letramento disciplinar 

que, segundo McConachie (2010) implica no conhecimento de conteúdo complexo 

adequado para uma disciplina particular. A resenha não foi uma novidade entre os 

colaboradores da pesquisa, pois eles já têm algum know-how que aponta para usos 

feitos do gênero, tais como:  leitura de resenhas impressas, na tela ou por visualização 

em formato audiovisual (vídeo-resenhas); bem como a escrita em formato impresso. 

Sendo assim, a real novidade seria a sua escrita em plataforma digital colaborativa, o 
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que se daria por meio de uma experiência de letramentos acadêmicos tendo como 

base o diagrama proposto por Kiili, Mäckinem e Coiro (2013)110. 

  

6.3.2 A atividade de identificação de movimentos retóricos 

 

A segunda atividade do módulo 1 pedia que os alunos identificassem os 

movimentos retóricos (MR) presentes em resenhas. A atividade era feita em grupo e 

cada um deles, a partir da leitura de duas resenhas, uma de obra literária, outra de 

livro em linguística, já fornecidas por mim, deveria identificar os MR. A orientação dada 

era a de que eles lessem os textos, destacassem os movimentos retóricos com uma 

cor111 diferente e os identificassem com o código correspondente (essa informação 

havia sido dada na página anterior quando da explicação sobre a parte teórica 

correspondente). A informação de que a página era editável possibilitava que isso 

acontecesse. Ao final dessa identificação, eles deveriam responder a duas perguntas: 

a primeira procurava saber se a atividade foi difícil e a segunda sobre a importância 

da identificação dos movimentos retóricos de uma resenha. 

Os movimentos retóricos foram apresentados a partir do quadro de Motta-

Roth (1995a), codificado por Nodoushan e Montezeran (2012), já mencionado na 

Fundamentação Teórica desta tese e novamente apresentado aqui, com o intuito de 

facilitar a análise dos dados. A codificação proposta, situada na página Rethorical 

Moves do projeto wiki, combina movimentos (moves), representados pela letra M e 

passos (steps), representados pela letra S. A partir dela, os alunos identificariam os 

movimentos retóricos das resenhas lidas nas páginas de cada grupo. Segue o quadro 

8: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
110 Acerca disso, o Módulo 2 do projeto wiki trata, especificamente, da produção colaborativa de 
resenhas realizadas pelos alunos. Nesse módulo, foram analisados os movimentos retóricos, vozes e 
letramentos convocados em função da experiência. 
111 Por terem sido coloridas em formato de realce, as capturas de tela ficaram ilegíveis ao serem 
impressas. Desse modo, para fins de análise, optei por criar quadros divididos por parágrafos e 
destacar os movimentos retóricos em negrito ou sublinhados, quando há mais de um movimento 
retórico em um mesmo parágrafo ou sem nenhum destaque, quando o parágrafo inteiro possui apenas 
um movimento retórico. Isto se deu, de forma que a leitura pudesse ser facilitada. 
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Quadro 8 – Reapresentação da codificação das estratégias retóricas de resenhas 

Move Step Description Code 

Move 1  INTRODUCING THE BOOK M1 

 Step1 Defining the general topic of the book M1S1 

 Step 2 Informing about potential readership M1S2 

 Step 3 Informing about the author M1S3 

 Step 4 Making topic generalizations M1S4 

 Step 5 Inserting book in the field M1S5 

Move 2  OUTLINING THE BOOK M2 

 Step 1 Providing general view of the organization of the 

book 

M2S1 

 Step 2 Stating the topic of each chapter M2S2 

 Step 3 Citing extratext material M2S3 

Move 3  HIGHLIGHTING PARTS OF THE BOOK M3 

 Step1 Providing focused evaluation M3S1 

Move 4  PROVIDING CLOSING EVALUATION OF THE 

BOOK 

M4 

 Step 1a Definitely recommending/disqualifying the book M4S1a 

 Step 1b Recommending the book despite indicated 

shortcomings 

M4S1b 

Fonte: Nodoushan e Montazeran (2012, p. 6) 

 

A seguir serão apresentadas as análises dos movimentos encontrados 

pelos colaboradores da pesquisa. 

 

6.3.2.1 Atividade do grupo 1 

 

A primeira resenha da atividade do grupo 1 foi a do livro The Phantom of 

the Opera112, de Gaston Leroux do site Goodreads (APÊNDICE E). Essa resenha 

                                                           
112 http://www.goodreads.com/book/show/480204.The_Phantom_of_the_Opera 

http://www.goodreads.com/book/show/480204.The_Phantom_of_the_Opera
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possui apenas um parágrafo. A seguir, há a identificação feita pelo grupo na atividade 

diagnóstica, presente no quadro 9: 

 

Quadro 9 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G1R1 

Pa TRECHO MR 

1 First published in French as a serial in 1909, "The Phantom of the Opera" is a riveting 
story that revolves around the young, Swedish Christine Daaé.  

M1 

1 Her father, a famous musician, dies, and she is raised in the Paris Opera House with 
his dying promise of a protective angel of music to guide her. After a time at the 
opera house, she begins hearing a voice, who eventually teaches her how to sing 
beautifully. All goes well until Christine's childhood friend Raoul comes to visit his 
parents, who are patrons of the opera, and he sees Christine when she begins 
successfully singing on the stage. The voice, who is the deformed, murderous 'ghost' 
of the opera house named Erik, however, grows violent in his terrible jealousy, until 
Christine suddenly disappears. The phantom is in love, but it can only spell disaster. 
Leroux's work, with characters ranging from the spoiled prima donna Carlotta to the 
mysterious Persian from Erik's past, 

 

M1S1 

1 has been immortalized by memorable adaptations.  M3S1 

1 Despite this, it remains a remarkable piece of Gothic horror literature in and of itself, 

deeper and darker than any version that follows.  

M4S1b 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação a essa resenha, os alunos puderam fazer uma boa identificação 

dos movimentos retóricos. Houve apenas um problema na identificação de um trecho, 

uma vez que o M3S1, ou seja, o realce de pontos específicos da obra, inicia em 

“Leroux’s work, with characters [...]” e não apenas no trecho selecionado. Por fim, o 

último trecho, na verdade, configura-se por M4S1a, uma recomendação da obra, uma 

vez que a partir dele outras versões foram feitas. Embora não seja utilizada a palavra 

“recomendar”, entende-se que é uma indicação de leitura.  

O segundo exercício pedia a identificação dos movimentos retóricos de 

uma resenha de linguística (APÊNDICE F), do livro Syntactic Structures Revisited: 

contemporary lectures on classic transformational theory113, de Howard Lanisk, 

resenhado por Michael Moss, presente no site The Linguist List.  Diferente do formato 

da resenha anterior, a segunda resenha da atividade do grupo 1 é dividida em três 

seções: sinopse, que apresenta o resumo da obra; resenha, que fornece uma crítica; 

e conclusão, que recomenda a obra. Nessa atividade, o grupo conseguiu identificar 

alguns dos movimentos retóricos, entretanto, outros não foram identificados. Isto pode 

                                                           
113  https://linguistlist.org/pubs/reviews/get-review.cfm?SubID=3773 

https://linguistlist.org/pubs/reviews/get-review.cfm?SubID=3773
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ter se dado pela complexidade da tarefa, que pode ser difícil até para 

leitores/produtores de textos mais experientes.  

Em relação à sinopse, presente no quadro 10, o primeiro parágrafo teve os 

movimentos retóricos identificados corretamente. Nesse caso, o autor introduz a obra, 

embora não cite o nome dela, fazendo elogios, e assume que não se deve começar 

uma resenha com um posicionamento positivo. O segundo parágrafo não apresentou 

problemas, assim como o terceiro, que realça pontos específicos (M3S1). Ainda nesse 

parágrafo, a frase “Second, it is a course-book for use in first year graduate studies” 

se configura como definição do público-alvo (M1S2), que nesse caso, são alunos do 

primeiro ano de graduação. A seção se encerra com a visão geral da organização do 

livro em “The book is divided [...]”, o que configura o M2S2, no entanto os alunos 

identificaram como M1S4, ou seja, generalizações sobre o tópico (ver o QUADRO 10 

para essas observações).  

 

Quadro 10 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G1R2 – parte 1 

Pa TRECHO MR 

 
 
 

1 

Synopsis 
 
This is a fresh and fascinating book. Perhaps a critical review shouldn't begin with 
such a positive statement, but this book deserves it. Something which has 
constantly struck me as missing from the body of literature on Generative 
Linguistics is a historical perspective. In the race to 'stay current' we are 
often struggling, especially if we do not have a view from building 20 to gaze 
from, to adopt the latest approaches into our works. This book is refreshing 
and insightful in its inclusion of historical approaches into current problems. 
 

 
 
M1 
 
 
M1S4 
 
 
M1S5 
 

 
 

2 

 
The book is designed as an 'introductory' graduate linguistics course. However, in 
addition to introducing the generative model and the questions it has been trying 
to answer, the book also presents a strong critique of the model's inability to 
gracefully explain why simple sentences such as 'John not slept' are 
ungrammatical in English (but perfectly acceptable in Polish). 
 

 
 
M1S1 

 
 
 
 
 

3 

 
While my overall impressions of the book are positive, there are several problems 
which need to be mentioned. First, the title would imply that it is about Syntactic 
Structures (Chomsky 1957), which is true for the most part (two out of three 
chapters are devoted to a detailed analysis of that approach). In fact, however, the 
book addresses the credibility of theMinimalist Program and Economy approaches 
found in Chomsky 1993 and 1995. Second, it is a course-book for use in first year 
graduate studies. However, it assumes a solid knowledge of Syntactic Structures, 
and at least a cursory knowledge of The Logical Structure of Linguistic Theory 
(LSLT) (Chomsky 1955/1975). Now that I have finished with my personal 
evaluation of the book, let us proceed to a more balanced critique. 
 

 
 
M1S3 

Continua. 
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Quadro 10 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G1R2 – parte 1 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

 
 
 

4 

 
The book is divided into three major sections: 1. Structure and Infinity in Human 
Language; 2. Transformational Grammar; 3. Verbal Morphology: 
Syntactic Structures and beyond. As mentioned above, the first two chapters give 
a solid grounding in the approach to linguistic analysis found in 
Syntactic Structures and LSLT. The final chapter is a critical analysis of 
more current approaches and an inquiry into the viability of the earlier approaches 
in a modern setting. 
 

 
 
M1S4 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sobre a seção, que, na resenha, trata da crítica (QUADRO 11), toda ela foi 

classificada por eles como de divisão do livro (M2S2), no entanto, isso já havia sido 

feito pelo resenhista no parágrafo anterior. É possível perceber que no início de cada 

parágrafo há uma breve descrição do capítulo (M2S2), seguida de avaliação (M3S1), 

ou seja, a própria análise feita pelo resenhista. Sobre essas percepções, ver o quadro 

11. 

Quadro 11 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G1R2 – parte 2 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
 
 
5 

Critical Review 
 
Lasnik starts the book with an analysis of children's ability to acquire language and 
the problem of infinity. Using all of the 'classic' arguments he shows that it should 
be the point of linguistic study to explain by what means children can use a finite 
set of rules to create an infinite set of sentences, and how it is that they can do this 
in a very short period of time with extremely limited instruction. This is, of course, 
Chomsky's question as it has been stated since LSLT. What is nice in Lasnik's 
book, is that he does not treat the earlier works like LSLT and Syntactic 
Structures as though they were of little practical value today due to their age. 
Taking us through the arguments in Syntactic Structures, Lasnik also explains 
the bits and pieces that are 'missing'. For instance, he points out that some of the 
transformations in Syntactic Structures must imply adjunction of two elements 
while others simply use permutation. I found this to be very useful, as such 
distinctions are not clear from the text in Syntactic Structures on its own. However, 
Lasnik assumes that the reader is quite familiar with Syntactic Structures and the 
problems discussed there by Chomsky. 
 

 
 
 

 
 
 

M2S2 

 
 
 
6 

The second chapter is a critical analysis of the transformational approach to natural 
language. The chapter starts with the question "What is a transformation?" and 
moves on from there to a detailed analysis of the actual transformational system 
worked out in Syntactic Structures. One interesting aspect of this chapter is that it 
is distanced from the theory of transformational grammar enough to ask some 
OElow level questions about natural language structures. For instance, how are 
transformations and logical structures such as Boolean conditions related? 

 
 
M2S2 

 
 
 
7 

 
The third chapter concentrates on verbal morphology as presented in Syntactic 
Structures and shows how some of the approaches proposed there deal with 
problems more efficiently than the current checking theory approach. This final 

 
 
M2S2 

Continua. 
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Quadro 11 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G1R2 – parte 2 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
 
7 

chapter is very well constructed, and makes a number of interesting observations, 
not the least of which is that solutions to problems like why the following sentences 
are unacceptable: 1) *John left not. 2) *John not left. which were proposed in 1957 
were in many ways more intuitive and OEminimalist than the current minimalist 
proposals. However, it must be said that Lasnik is also a bit shy of details when it 
comes to part of his analysis of verbal morphology in chapter 3. Specifically I have 
in mind his treatment of modal verbs. On several occasions Lasnik points out that 
modals are different from other verbs because they have no agreement 
morphology. This is true in English, but the evidence from other languages such 
as Polish where modal verbs have full inflection for number gender and 
tense would indicate that modals are not to be differentiated from other verbs 
on these grounds. Perhaps they are separated by semantic or 
subcategorizational features, but not by their lack of agreement features. 
 

 
 
 
 
M2S2 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sobre a conclusão (QUADRO 12), os alunos a classificaram com dois 

passos (M4S1a e M4S1b) dentro do mesmo MR, todavia, apenas um, o de 

recomendação da obra, (M4S1a) daria conta dessa seção.Tendo em vista a 

“confusão” na identificação do último MR, pode-se inferir que os alunos não 

compreenderam o posicionamento do autor em relação à recomendação da obra ou 

a própria informação de que se pode desqualificar ou recomendar a obra, não os dois 

ao mesmo tempo; ou recomendar com ressalvas (MOTTA-ROTH, 1995a). Segue o 

quadro 12: 

 

Quadro 12 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G1R2 – parte 3 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
 
8 
 
 

Conclusion 
 
I found this book extremely enjoyable and theoretically valuable. I think the main 
point that Lasnik was trying to make (old theory does not always mean bad theory) 
is extremely valuable. There is much to be gained from a careful study of the early 
works in generative grammar, which students currently entering the field might not 
be exposed to. This book will hopefully encourage them to delve into the 
founding works of this kind of linguistic analysis. 

 
 
 

M4S1a 
 
 

M4S1b 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De modo geral, os alunos do grupo 1 conseguiram fazer um bom 

reconhecimento dos movimentos retóricos nas resenhas da atividade. Em relação às 

perguntas que deveriam ser respondidas após o trabalho com as resenhas, dois dos 

três alunos do grupo 1 responderam. 
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No que se refere à pergunta 1, sobre as dificuldades encontradas para 

realizar a atividade, os alunos fizeram as seguintes afirmações114: 

 
(A2) - It was a little bit difficult because I think it's too much information 
to work with.115 
 
(A1) - For me it was an exercise very hard, but it also was good to train 
how to do it.116 

 

A partir das respostas, é possível perceber que os alunos sentiram 

dificuldades em realizar a tarefa. O A2 apenas aponta esse aspecto e o grande 

número de informações para lidar, enquanto o A1, apesar das dificuldades, indica ter 

sido a atividade um bom treino para identificar os movimentos retóricos.  

Ainda sobre a realização da atividade, a partir do registro dos comentários, 

a atividade foi realizada por esses dois alunos, não havendo nenhuma intervenção do 

A3. Em relação à identificação dos movimentos retóricos nas resenhas, também foram 

feitos por A1 e A2, demonstrando a não participação de A3 nessa atividade do módulo 

1. 

 

6.3.2.2 Atividade do grupo 2 

 

A primeira resenha a ser lida pelo grupo 2 foi da obra One Hundred Years 

of Solitude117 (APÊNDICE G), de Gabriel García Márques, resenhada por Sam 

Jordison e retirada do jornal online The Guardian. Nessa resenha (QUADRO 13), o 

primeiro movimento retórico trata da definição do tópico geral do livro (M1S1), seguido 

de um questionamento. Nesse caso, os alunos destacaram a definição, mas sem a 

pergunta. O segundo movimento retórico apresenta a fala de um escritor e há um link 

que leva a um podcast. Interessante perceber essa possibilidade de inserção de links, 

comuns em resenhas online, facilmente aplicáveis na plataforma wiki e que tendem a 

deixar o texto mais compacto. Nesse sentido, Araújo et al. (2018) afirmam que a 

mudança de suporte propicia novas formas de textualização, alterando os movimentos 

já estabilizados na resenha. Ademais, a inserção de outros recursos como imagens e 

                                                           
114 As afirmações desta análise estão sendo apresentadas de acordo com a sequência encontrada na 
seção comentários do projeto wiki. 
115  Foi um pouco difícil porque eu acho que é muita informação para lidar. 
116  Para mim, foi um exercício muito árduo, mas foi bom para treinar como fazer. 
117https://www.theguardian.com/books/booksblog/2017/may/16/one-hundred-years-of-solitude-gabriel-
garcia-marquez-magical-realism-fantasy 

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2017/may/16/one-hundred-years-of-solitude-gabriel-garcia-marquez-magical-realism-fantasy
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2017/may/16/one-hundred-years-of-solitude-gabriel-garcia-marquez-magical-realism-fantasy
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vídeos, também facilitados pela wiki, pode contribuir para o desenvolvimento do 

letramento em multimídia, tratado por Dudeney, Hockly e Pegrum (2016). Os dois 

parágrafos seguintes são identificados corretamente, entretanto, o parágrafo iniciado 

por “But I’m entering slippery territory [...]” só foi destacado na última oração “[...] 

especially since this novel so cleverly blurs the boundaries […]”. Na verdade, essa é 

uma avaliação de parte da obra e não uma recomendação, conforme foi identificado. 

Segue o quadro 13: 

 

Quadro 13 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G2R1 – parte 1 

Pa TRECHO MR 

 
 
1 

 
Gabriel García Márquez’s magical novel is packed full of political commentary on 
real-life events. But can we say that the misogyny and violence don’t matter 
because none of it is real? 

 
M1S1 

 
 
2 

 
“The problem,” says Salman Rushdie, “is that when people say ‘magical realism’, 
they only hear magic. They don’t hear realism.” 
 

 
M2S3 

 
 
 
3 

 
I’m tempted to give people a pass on that one. It’s natural enough to focus on the 
magical elements in books such as One Hundred Years of Solitude, with its floating 
virgins, reincarnating gypsies and soothsaying colonels all front and centre. It’s this 
magic that made the novel seem extraordinary when it came out in the 60s, and 
has kept it interesting for generations since. 
 

 
 

M1S5 

 
 
 
4 

 
That’s not to criticise Rushdie. He’s right to point out that even the most overtly 
magical passages in the book contain plenty that might also be termed real. The 
famous account of the trickle of José Arcadios’ blood seeking out his mother 
resonates because it’s embedded in such recognisable emotions. The bonds 
between a mother and her child are about as real as anything can be, aren’t they? 
 

 
 
 

M3S1 

 
 
5 

 
But I’m entering slippery territory. If I wanted to go further down this line, I would 
have to define what is real and what is magical – and frankly I wouldn’t fancy my 
chances, especially since this novel so cleverly blurs the boundaries between 
those concepts. 
 

 
 

M4S1a 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Após essa passagem, a seguinte (QUADRO 14), “From the start of One 

Hundred Years of Solitude [...]”, está correta (M2S2), no entanto, as outras precisam 

de correção. A passagem “The train line [...]”, presente no parágrafo 7, foi identificada 

como estabelecendo o tópico de cada capítulo, mas é uma avaliação do resenhista 

(M3S1), assim como a seguinte. Nesta, há um outro link que leva a uma notícia do 

jornal The Guardian sobre a terra natal do autor. Cabe destacar, mais uma vez, que 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b045xz2y
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as resenhas produzidas em ambiente virtual são reelaboaradas, segundo Araújo et al. 

(2018), adquirindo características da hipertextualidade. Como tarefa de leitura e 

consequente possível texto-modelo para a produção que seria efetuada no módulo 2, 

as resenhas da atividade diagnóstica (Módulo 1) já traziam esses indícios de 

reelaboração, que poderiam ser apreendidos e/ou expandidos pelos alunos. Em se 

tratando do parágrafo 9, “Much of the book is similarly grounded [...]”, este possui dois 

movimentos retóricos, que foram identificados, embora não corretamente. Eles 

deveriam ser, respectivamente, M1S5 e M2S2. Relativo a essas informações, segue 

o quadro 14: 

  

Quadro 14 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G2R1 – parte 2 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
6 

 
From the start of One Hundred Years of Solitude, there are several reminders of 
the tangible material world. A good portion of the first chapter comprises 
descriptions of the workings of astrolabes and telescopes on a world that “is 
round, like an orange”. Maths and physics are often presented as stranger 
than the novel’s supernatural events. Inventions inspire both alarm and 
wonder; trips to the cinema baffle the residents of Macondo when actors who 
have died in one film “reappear alive” in another, and they are outraged to 
learn that the projector is “a machine of illusions”. 
 

 
 

M2 
 
 
 

M2S2 

 
 
 
7 

 
The train line that eventually comes to town is even worse, bringing with it all the 
baffling and crazy apparatus of market capitalism. Soon the town is battling “the 
banana company”, an overbearing, absurd corporation that forces the residents 
into a disastrous strike. Its inscrutable actions defy reason more than Arcadios’ 
trickle of blood. 
 

 
 
 

M2S2 

 
 
 
8 

 
But the strike is a good example of the way Gabriel García Márquez makes wider 
points about our world. The United Fruit Company wreaked similar havoc 
in García Márquez’s home town, across Chile and in numerous “banana 
republics” throughout Latin America. Even the machine-gunning of a crowd 
is based on a real event. 
 

 
M3S1 

 
M1S3 

 
M3S1 

 
 
 
 
9 

Much of the book is similarly grounded in politics and history, and other kinds of 
truths. One Hundred Years of Solitude offers plenty of reflections on loneliness and 
the passing of time. It can also be seen as a caustic commentary on the evils of 
war, or a warm appreciation of familial bonds. García Márquez has urgent things 
to say that still feel close to home, here on the other side of the world, 50 years 
after the book was first published. After the strike and the massacre, he tell us: 
“The banana company did not have, never had had and never would have 
any workers in its service because they were all hired on a temporary basis.” 
The debates raging in the UK about zero-hours contracts are not quite so new as 
we might imagine… 

 
 

M1S4 
 
 
 

M2S3 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Fruit_Company
https://www.theguardian.com/world/2007/may/31/books.colombia
https://en.wikipedia.org/wiki/Banana_massacre
https://www.theguardian.com/uk-news/2017/may/11/number-of-zero-hours-contracts-stalls-at-staggering-1-7-million
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Dando continuidade (QUADRO 15), o antepenúltimo parágrafo (11), 

identificado como citação de material extratextual (M2S3), na realidade realça pontos 

específicos da obra (M3S1), enquanto que o penúltimo (12 ) traz a não recomendação 

do livro logo no início e continua até o final do texto com a avaliação de pontos 

específicos. Segue o quadro 15: 

 

Quadro 15 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G2R1 – parte 3 

Pa TRECHO MR 

 
 

10 

 
Such relevance adds to the novel’s appeal. But if we are to agree that the book 
carries this kind of weight, we should also admit that it presents problems. 
 

 
 
x 

 
 

11 

 
Earlier this month in the Reading Group, a reader posted: “I stopped after one 
hundred pages, too queasy about the marital rape, paedophilia and agonising 
death of a pregnant girl.” 
 

 
M2S3 

 

 
 

12 
 
 
 

 
The more I considered this comment, the more it worried me. It would be a shame 
to set aside such an interesting (and frequently compassionate) book on this basis. 
But perhaps it isn’t possible to dismiss all the raped women, abandoned 
mothers and abused children in the novel as harmless elements in a 
weightless world. Can we also accept all the additional material about 
contented, warm-hearted, well-treated prostitutes as bearing no more or less 
consequence than funny material about shooting musicians? Could we 
perhaps say that García Márquez is making a political point about the 
mistreatment of women? Should we grant him that all this apparently 
misogynist material is counterbalanced by sympathetic portrayals of strong 
female characters such as Ursula? 
 

 
M4S1a 

 
 
 

M3S1 

 
 
 

13 

 
Can we say that the disagreeable elements in the book don’t matter because none 
of it is real? If we concede that magical realism works as a device for discussing 
hard truths, doesn’t it also follow that it can never be read as just fantasy? If that is 
the case, is this book always as loveable as people say? Or should we perhaps 
admit that Gabriel García Márquez is sometimes a little creepy too? 

 
 
 
 

M1S3 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Entretanto, os alunos identificaram a recomendação como positiva 

(M4S1a), levando em consideração apenas o que se dizia no início do parágrafo. 

Nesse sentido, muitas vezes as dificuldades com o próprio letramento impresso, ou 

seja, ler e escrever utilizando conhecimento gramaticais, lexicais e discursivos, geram 

incompreensões e, além disso, como defendem Dudeney, Hocly e Pegrum (2016), 

impedem que os alunos se engajem na cultura participativa. Nesse sentido, 

experimentar novas práticas de letramentos na academia são dificultadas quando  não 

se possui o domínio da língua estrangeira. Dando continuidade, a informação sobre o 

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2017/may/02/reading-group-one-hundred-years-of-solitude-is-our-book-for-may-gabriel-garcia-marquez#comment-97917954
https://www.theguardian.com/books/gabrielgarciamarquez
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autor presente no último parágrafo em formato de link foi identificada e classificada 

corretamente como M1S3.  

A segunda resenha, presente no quadro 16, era sobre o livro How 

Language Works118 (APÊNDICE H), de David Crystal, resenhada por Paul Dickson, 

presente no jornal online The New York Times. Nessa resenha, os alunos tiveram um 

melhor desempenho do que na primeira, logo, acredito que já estavam ganhando 

experiência com o tipo de atividade. Os movimentos retóricos foram identificados de 

modo diverso incluem o parágrafo inicial, “When I first began reading [...]”, que se 

configura como uma avaliação de pontos específcos (M3S1) e não uma apresentação 

da organização do livro e o parágrafo 3, “This is not a book meant to be a narrative 

[...]”, pois oferece uma organização geral do livro. 

 

Quadro 16 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G2R2 – parte 1 

Pa TRECHO MR 

 
 
1 

 
When I first began reading David Crystal's "How Language Works," I was a bit 
perplexed. It seemed to be moving too fast and too abruptly through topics and 
sub-topics. There were no transitions and no chatty digressions. It was like being 
in the back seat of a taxi whose driver had his foot to the floor. 
 

 
 

M2S1 

 
 
2 

 
Then I got it. What Mr. Crystal, widely regarded as a leading authority on 
linguistics, has done is to assume the role of a master distiller of knowledge who 
takes the whole subject of language and pours it into 73 clearly labeled bottles all 
beginning with the word "How" -- as in, "How we use tone of voice," "How children 
learn to mean," "How conversation works." 
 

 
M2S1 

 
M1S3 

 
M2S1 

 

 
 
3 

This is not a book meant to be read as a narrative. The author himself advises that 
this book should not necessarily be read "from left to right." He compares it to a car 
manual in which the section on tires can be read independently from the one on 
lights. The book takes us through the intricacies of spoken, written and 
signed language. He covers topics like lexicography, grammar, comparative 
linguistics, with meaty sections on dialects, dyslexia, discourse, multilingualism 
and more. 

 
M2S1 

 
 

M1S1 
M2 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na sequência (QUADRO 17), o parágrafo “The established view has been 

that these languages [...]” não apresenta uma inserção da obra no campo disciplinar, 

mas uma generalização do tópico, seguida pela descrição da obra, que continua pelos 

dois parágrafos seguintes.  

 

                                                           
118 http://www.nytimes.com/2006/12/18/books/a-book-about-language-with-no-phoneme-unturned.html 

http://www.nytimes.com/2006/12/18/books/a-book-about-language-with-no-phoneme-unturned.html
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Quadro 17 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G2R2 (parte 2) 

Pa TRECHO MR 

 
 
4 

 
He succeeds again and again with clarity, wit and enthusiasm. Mr. Crystal, who is 
British, is that rare academic linguist who can discuss language authoritatively 
without resorting to the polysyllabic jargon that often serves as a wall around that 
realm of scholarship. 
 

 
 

M1S3 

 
 
5 

 
Have you ever wondered: "How languages are born"? This chapter is a fine 
example of how he deftly explains an arcane topic. The chapter concentrates on 
"contact languages," those that spring up when two cultures come in contact and 
need a quick common language, often for reasons of commerce. As he points out, 
these are known as pidgins, and when a pidgin becomes the preferred language 
for a community, it becomes a creole. 
 

 
 

M2S2 

 
 
6 

 
The established view has been that these languages evolve independently and 
each is unique, whether they are based on English or Danish. But Mr. Crystal 
says that modern research strongly suggests that all these languages derive 
from a 15th-century Portuguese pidgin. As the Portuguese explored Asia, 
Africa and the Americas, this prototypical pidgin spread, and the syntax 
remained in place as words changed to adapt to other languages. But there 
is still evidence of that old Portuguese pidgin. In English-based pidgins and 
creoles, for example, a few Portuguese words remain, like "savi" for know 
and "palava" for trouble. 

 
M1S5 

 
M3S1 

 

 
 
7 

 
Another topic Mr. Crystal handles adroitly is sign language. After laying out all 
the conventional wisdom on sign language (that is, it is no more than a 
system of sophisticated gesturing and not a real language at all; that there 
is just one sign language) he declares all of it wrong. He says that sign 
languages are real languages and that they develop independently as 
languages even within the same speaking group. British Sign Language and 
American Sign Language are not mutually intelligible. When "Children of a 
Lesser God," Mark Medoff's play about deafness, was first shown in London, 
the actors used American Sign Language, and users of the British version 
had to have the signs interpreted. 
 

 
M1S1 

 
M3S1 

 
 
8 

 
Time and again a point is made and illustrated with a fact or anecdote that perfectly 
drives it home. For example he tells us that every language spoken evolved from 
the large assortment of sound units of which the human voice is capable, but that 
no language uses all the sound units available to it. His evidence is that English 
has (in some accents) 44 sound units, Rotokas in the Pacific Islands has only 11 
but !Xu in Southern Africa emits 141 different sound units when spoken. 

 
 

M3S1 

 
 
9 

Or, in his discussion of hesitation and emphasis in printed words, he shows how 
the repeating of letters for effect can lead to ambiguity, especially in translation 
from one language to another. In Alexander Solzhenitsyn's "Cancer Ward," a 
character says "No-o." In the original Russian version this repeating of the "o" 
would convey "an emphatic negative" while in English it is more a signal for 
hesitation. 

 
 

M3S1 

Fonte: dados da pesquisa 

 

No penúltimo parágrafo (nr 10, QUADRO 18), há dois movimentos 

retóricos, sendo que o M2 (descrição do livro) é na verdade M3 (avaliação do livro), e 
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no começo e final do parágrafo, identificados corretamente, temos a recomendação, 

apesar das falhas indicadas (M4S1b). 

 

Quadro 18 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G2R2 (parte 3) 

Pa TRECHO MR 

 
 
 

10 

 
If there is a quibble to be made it is that Mr. Crystal occasionally seems to exceed 
his own speed limit and discuss key issues too quickly. The question asked by 
anxious parents every day about which is the better way to teach a child to 
read -- phonics or whole-word approaches -- is addressed in a couple of 
paragraphs, noting that this debate has raged since the early 19th century. 
Then there is his balanced but all-too-brief presentation of the centuries-old 
battle between the advocates of prescribing grammar and usage versus 
those who simply describe what is actually being spoken and written. Again, 
this is something he moves through as quickly as one can turn impact from a noun 
to a verb. 
 

 
M4S1b 

 
 

M2 
 
 
 
 
 

M4S1b 
 
 

11 But it is a marvelous ride. M4S1b 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Fazendo uma análise da identificação dos movimentos retóricos, foi 

possível perceber que as alunas demonstraram uma certa dificuldade nas suas 

identificações. Quando questionadas sobre as dificuldades para a realização da 

atividade, elas fizeram as seguintes afirmações:  

 

(A4) It was a bit difficult because I'm not used to do this kind of exercise and 
also because I didn't know much about rethorical moves. Identifying some 
moves wasn't easy for me because they were similar. I think that this is 
something that requires a lot of practice.119 
 
(A6) Unfortunately, I still can't undestand what rhetorical moves is. This is a 
very difficult activity and requires a lot of pratice.120 

 

As repostas indicam o grau de dificuldade da atividade, uma vez que causa 

dúvida e exige muita prática. A participante A6 é sincera ao afirmar que, após a 

realização da atividade, ainda permaneceu com dúvidas quanto ao reconhecimento 

dos passos para a escrita da resenha. Diante desses relatos, é possível depreender 

que a pouca exposição ao gênero e produção deste gera uma dificuldade no 

aprendizado da teoria. Como afirmam Shanahan e Shanahan (2008, p. 57) “[...] a 

                                                           
119 Foi um pouco difícil porque eu não sou acostumada a fazer este tipo de exercício e também porque 
eu não sabia muito sobre movimentos retóricos. Identificar alguns movimentos não foi fácil pra mim 
porque eles eram parecidos. Eu acho que é algo que requer muita prática. 
120 Infelizmente, eu ainda não entendo o que é um movimento retórico. Essa atividade é muito difícil e 
requer muita prática. 
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instrução sobre a leitura e a escrita deve se tornar cada vez mais disciplinar, dando 

reforço e suporte ao desempenho do aluno com textos e padrões interpretativos 

exigidos nas várias disciplinas ou assuntos”, logo, os letramentos disciplinares 

precisam avançar, ainda mais quando o contexto é de formação docente. Percebendo 

essa dificuldade, fiz uma intervenção em sala de aula, apresentando o quadro dos 

movimentos retóricos e exemplificando-os por meio de uma resenha, como 

apresentado na intervenção presencial 3, descrita na seção 6.1 desta tese.  

Ao serem indagadas em relação à importância da identificação dos 

movimentos retóricos em resenhas, as alunas relataram o seguinte: 

 

(A4) I think it is important in a level that you can write a good and organized 
text. These moves may work as a guide to let your text understandable and 
accessible for your readers.121 
 
(A6) I belive that rhetorical moves make the speach clearer supporting the 
arguments.122 

 

As alunas reconhecem a importância dos movimentos retóricos para a 

organização textual, para a melhor compreensão do leitor e para a argumentação, já 

demonstrando, por meio deste último aspecto, contribuição da teoria para os 

letramentos argumentativos. Embora o reconhecimento da importância dos passos 

para a construção da resenha tenha sido evidente, o ponto mais marcante foi o grau 

de dificuldade para a realização da atividade. Nesse sentido, cabe refletir sobre a 

sistematização das informações neste curso e sobre os encaminhamentos a serem 

dados para que as práticas de letramentos sejam menos misteriosas, ocultas  (LILLIS, 

2001; STREET, 2010; LILLIS; TUCK, 2016).  Nesse momento, apenas duas alunas 

(A4 e A6) responderam aos questionamentos e uma (A4) identificou os movimentos 

retóricos nas resenhas, o que pôde ser visto por meio do histórico da página. A 

estudante A5 não participou, em nenhum momento, dessa atividade. 

 

 

 

                                                           
121 Eu acho que é importante para que você possa escrever um texto bom e organizado. Esses 
movimentos podem funcionar como um guia para deixar o seu texto compreensível e acessível para os 
seus leitores. 
122 Eu acho que os movimentos retóricos deixam o discurso mais claro, dando suporte para os 
argumentos. 
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6.3.2.3  Atividade do grupo 3 

 

O grupo 3 foi a única equipe formado por 2 alunos, tendo em vista o 

trancamento da disciplina pelo terceiro membro (A9) neste momento do projeto wiki. 

Algo curioso aconteceu quando da identificação dos movimentos retóricos das 

resenhas destinadas a este grupo: as partes iniciais dos parágrafos 2 e 4 e o parágrafo 

3 inteiro foram apagados. Como a página da wiki é editável, é possível que, ao 

destacar os movimentos retóricos, houve o apagamento por engano. A primeira 

resenha deste grupo era da obra The Help123 (APÊNDICE I), de Kathryn Stockett, 

resenhada por Amy Sharps, coletada no jornal online The Guardian. Desse modo, 

farei a análise do que está disponível na resenha 1 do grupo 3 (QUADRO 19). 

Sobre a identificação dos movimentos retóricos, apenas um parágrafo foi 

corretamente identificado: “The help are a black community who spend [...]”. O 

parágrafo “Set in Jackson, Missisipi in the early [...]” foi identificado parcialmente 

corretamente (M1S3 e M1S1), quando na verdade é apenas uma informação do tópico 

geral do livro. Isso demonstra que, pelo menos num primeiro momento, a apreensão 

da teoria não foi compreendida. Segue o quadro 19: 

 

Quadro 19 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G3R1  

Pa TRECHO MR 

 
 
1 

 
Set in Jackson, Mississippi in the early 1960s, 'The Help' by Kathryn Stockett 
shows the peak of racial segregation. The book is narrated by three very 
different women; Minny, a black maid unable to keep a job due to her hot 
head, Aibileen, another black maid who is raising her 'seventeenth white 
child', and Miss Skeeter, at the opposite end of the spectrum, a white woman 
who wants to be a writer. She has been brought up by black maids since she 
was young, and longs to find out why her much-loved maid, Constantine, 
has disappeared. 

 
M1S3 

 
M1S1 

 
 
2 

 
oked after by someone else, the help spend their days feeding, dressing and 
playing with the children they are employed to look after, only to see them grow up 
and turn out like the rest of the white community, discriminating against the people 
who have raised them. 

 
 

M1S5 

 
 

3, 4 

 
dinwill want to read. When she has the idea of writing a book about the dreadful 
life that the help lead, the three women team up, and the help reveal the cruel and 
unbelievable experiences they have faced whilst working for the people who 
discriminate against them. This shunned friendship unbelievable is a huge risk for 
the help, as if found out they could be fired immediately. 

 
 

M1S2 

Continua. 

                                                           

123 https://www.theguardian.com/books/2013/sep/19/review-help-kathryn-stockett  

https://www.theguardian.com/books/2013/sep/19/review-help-kathryn-stockett
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Quadro 19 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G3R1 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

 
 
5 

Kathryn Stockett manages to merge fact and fiction perfectly, exploring differen 
emotions ranging from sadness to happiness - sometimes all in the same 
paragraph. Stockett has not only written an unforgettable, at times humorous and 
all-round brilliant story; this is also an informative masterpiece, educating people 
about life of the help in the segregated society of Jackson, Mississippi in the early 
1960s, using some of her personal experiences of growing up in the deep south. 

 
 

M1S3 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Vale ressaltar que, após a realização do exercício da resenha 1, A7 

informou, por meio de comentários, que terminou de fazer o exercício e que iniciou o 

exercício da segunda resenha. Como ninguém respondeu, ele pede que os outros se 

manifestem:    

(A7) A8 and A9 manifest itself. continue the last one text!124 

 

O comentário surte efeito (apesar de apresentar problemas linguísticos), 

pois A8 surge, diz estar perdida e pergunta onde deve responder. Diante disso, na 

condição de professora, forneço instruções:   

 

(P) A8, you should edit the page so that you can highlight the parts of the 
text and identify them with the codes which correspond to each rethorical 
move.125 

 

A partir disso, A8 passou a trabalhar na resenha 2 e observações foram 

feitas (QUADRO 20). A segunda resenha era do livro Methaphors We Live By126, de 

George Lakoff e Mark Johnson, resenhado por Debora Dias e retirada do blog Debora 

Dias 123. Nessa resenha, o texto foi parcialmente identificado. A primeira marcação 

indica a definição do tópico geral do livro, no entanto, se estende e engloba o que já 

seria o estabelecimento do tópico de cada capítulo. Além disso, durante a edição feita 

por eles, a parte inicial do parágrafo foi cortada. Eis o quadro 20, a seguir: 

 

 

 

                                                           
124  A8 e A9 se manifestem. continuem o último texto. 
125 A8 você deve editar a página para que você possa destacar as partes do texto e identificá-las com 
os códigos que correspondem a cada movimento retórico.  
126  https://deboradias123.wordpress.com/2013/05/01/my-review-of-metaphors-we-live-by-george-

lakoff-and-mark-johnson/ 

https://deboradias123.wordpress.com/2013/05/01/my-review-of-metaphors-we-live-by-george-lakoff-and-mark-johnson/
https://deboradias123.wordpress.com/2013/05/01/my-review-of-metaphors-we-live-by-george-lakoff-and-mark-johnson/
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Quadro 20 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G3R2 – parte 1 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
 
 
1 

  
Summary 
 
eriencin “Metaphors We Live By,” George Lakoff and Mark Johnson explain that 
metaphor is much more than just a poetic device—it is essential and pervasive in 
our everyday language, communication, thoughts, and actions (Lakoff and 
Johnson 458). In the first section, Concepts We Live By, Lakoff and Johnson 
explain that much of what humans think, experience, and do everyday is “a matter 
of metaphor”(458). Lakoff and Johnson use the example of the phrase, “argument 
is war” to describe the cultural context from which we understand the concept of 
argument. “Many of the things we do in arguing are structured by the concept of 
war (459). We win and lose arguments, we “attack positions, defend our own,” and 
even take on new lines of attack (459). Many of the things we say and do are based 
on such metaphorical language. And this metaphorical language shapes the 
concepts we live by.  

 
 
 
 

M1 

 
1 

In the following section, The Systematicity of Metaphorical Concepts, Lakoff and 
Johnson argue that “because the metaphorical concept is systematic, the language 
we use to talk about that aspect of the concept is systematic” as well (460). 

 
M1S4 

 

 
1 

The concept of war characterizes the concept of argument, and the language 
follows this same pattern. Metaphorical expressions are not just randomly there. 
They help humans gain understanding of the metaphorical nature that shapes our 
activities (461). Lakoff and Johnson also suggest that human beings conceptualize 
things such as “time is money” and argument is war” and this is strongly tied to our 
culture (462). 

 
 

M2S3 
 

 
1 

Finally, in the Metaphorical Systematicity: Highlighting and Hiding section, George 
Lakoff and Mark Johnson claim that as we a highlight one aspect—another aspect 
becomes out of focus. 

 
M1S4 

 

 
 
1 

“In allowing us to focus on one aspect of a concept, a metaphorical concept can 
keep us from focusing on other aspects of the concept that are inconsistent with 
that metaphor” (462). For example, as a person begins to argue with another, the 
metaphorical mindset of battle becomes such a highlight—that the cooperative 
aspect of an argumentative discussion becomes ignored. Lakoff and Johnson 
quote Michael Reddy’s “conduit metaphor” to explain that “the speaker puts ideas 
(objects) into words (containers) and sends them (along the conduit) to a hearer 
who takes the idea/objects out of the word/containers” (463). The overall argument 
is that metaphorical language is ingrained in our very communicative process. 
Lakoff and Johnson mention that although it has become normalized to believe so, 
“time is not money.” They are two completely different concepts and only provide 
us with a partial understanding of what we are trying to communicate (464). 
 

 
 

M3S1 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os demais parágrafos foram incorretamente identificados e o de análise 

não foi marcado (QUADRO 21).  

 

Quadro 21 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G3R2 – parte 2 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
2 

 
Analysis 
  
George Lakoff and Mark Johnson’s “Metaphors We Live By” gave the reader 
complex concepts to grapple with such as the “hiding and highlighting” of  

 
 
 
 
x 

Continua. 
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Quadro 21 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G3R2 – parte 2 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
2 

metaphorical systematicity and metaphorical concepts we use every day even 
when we are not consciously or purposefully doing. It was not until I read this article 
that I started to realize just how much of daily vernacular is shaped by metaphorical   
language. Lakoff and Johnson clearly stated that metaphorical language is 
influenced by culture, through their examples of different cultures: one culture 
viewed argument as war and the other saw argument as a dance (459). But what 
Lakoff and Johnson did not state clearly is how there might be a discourse between 
metaphor and culture. I understood that the metaphor shapes culture, shapes the 
person’s actions, behavior, thoughts, and beliefs. And I also understood how 
culture can shape metaphorical language. But how do these two interact? And who 
deems one cultural metaphor to make sense socially and the other cultural 
metaphor to make no social sense? For example, Lakoff and Johnson explain that 
although other cultures might view argument as a dance “we would probably not 
view them as arguing at all: they would simply be doing something different” (459). 
In the bicultural society we find ourselves currently in, which cultural metaphors 
can be considered socially accepted and which can be considered socially 
unaccepted? And who makes the decision on what is accepted and what is 
unaccepted in such a culturally diverse population? 

 
 
 
x 

 
 
 
3 

Much of what Lakoff and Johnson dissect in this essay was extremely difficult to 
understand. At times, I felt like there was an ocean of information that secret 
government agencies had covertly keep secret from me about the influence of 
metaphorical language in my daily life. Since my grammar school days, my only 
remaining knowledge of a metaphor was in its’ distinction from a simile. Anytime I 
thought about metaphors it was in the context of its presence in poetry and high 
literature. Never would I have considered thinking of metaphor in the context of 
culture, human identity, and language. 
 

 
 
 
x 

 
 
 
 
4 

 
Overall, this was one of the most complex and interesting essays I’ve read thus 
far. I felt so engaged by Lakoff and Johnson’s knowledge and insight that I actually 
decided to purchase the book Metaphors We Live By so that I could learn more 
about metaphors and how they shape and interact with culture and language. The 
only missing link I found was that at the end of this section, there was not really 
any conclusion. Usually at the end of a chapter or section, writers will wrap up 
some concluding points and expand the thesis in a somewhat broader, macro 
perspective previously explored earlier in the writing. But Lakoff and Johnson had 
no conclusion, which only made me more curious about this topic and led me to 
purchase the book. 

 
 
 
x 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Diante dos resultados desse segundo exercício, é possível perceber que o 

grupo 3 não compreendeu a tarefa satisfatoriamente. Eles, inclusive, não 

responderam às perguntas no final da atividade. Nesta atividade, participaram A7 e 

A8 e a partir disso, o grupo ficou com este formato (dois alunos, enquanto os outros 

possuem três).  
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Continua. 

6.3.2.4 Atividade do grupo 4 
 

A primeira resenha do grupo 4 (QUADRO 22) era do livro The Book Thief127 

(APÊNDICE K), de Marcus Zusack, resenhado por Philip Ardagh, retirada do jornal 

online The Guardian. A partir da análise, foi possível perceber que o primeiro 

movimento foi classificado como M1S3, informação sobre o autor, quando na verdade 

é o de fazer generalizações sobre o tópico.  

 
Quadro 22 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G4R1 – parte 1  

Pa TRECHO MR 

 
 
1 

The state of Israel gives non-Jews who saved Jewish lives, or attempted to save 
Jewish lives, the formal recognition of being Righteous Among the Nations. In the 
introduction to his 2002 book The Righteous: The Unsung Heroes of the 
Holocaust, Martin Gilbert quotes Baruch Sharoni, a member of the committee that 
recognises the Righteous, as writing "[S]o many more who could have contributed 
to the rescue did not ... I see the savers as true noble souls of the human race, 
and when I meet with them I feel somewhat inferior to them. For I know that if I 
had been in their place I wouldn't have been capable of such deeds." It is this 
sentiment which resonates as one reads Markus Zusak's truly remarkable novel. 

 
M1S3 

 
2 

In The Book Thief, the man hiding a Jew named Max Vandenburg is decorator and 
part-time accordion player Hans Hubermann. One of the reasons why he's hiding 
this particular man is because Max's father saved his own life when they were both 
German soldiers in the first world war. He and his wife Rosa have also adopted a 
girl named Liesel, the main character of this tale. The growing relationships 
between Hubermann and Liesel and, later, Liesel and Max Vandenburg are central 
to the plot. 

 
 

M1 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
No parágrafo 3 (QUADRO 23), tem-se uma avaliação sobre a obra (M3S1) 

e não o estabelecimento do tópico de cada capítulo. Dois parágrafos não foram 

identificados e o parágrafo sobre o autor só foi parcialmente destacado, uma vez que 

a informação sobre os dois momentos que inspiraram a escritura do livro não foi 

identificada. Ademais, o trecho “It is, however, the way in which Zuzack combines […]” 

não foi classificado como avaliativo da resenha.  

 

Quadro 23 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G4R1 – parte 2  

Pa TRECHO MR 

 
 
3 

 
To reveal that the story is told by Death himself may well conjure up images of 
Terry Pratchett's Death, in the Discworld novels, or even seem distasteful or wholly 
inappropriate considering the subject matter. In Zusak's hands, this narrative 
device is none of these things. It gives a unique and compassionate voice to a 
narrator who can comment on human's inhumanity to human without being 
ponderous, "worthy" or even quite understanding us at times.  

 
 

M2S3 

                                                           
127 https://www.theguardian.com/books/2007/jan/06/featuresreviews.guardianreview26 

https://www.theguardian.com/books/2007/jan/06/featuresreviews.guardianreview26
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Quadro 23 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G4R1 – parte 2 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

 
 
4 

This is a beautifully balanced piece of storytelling with glimpses of what is yet to 
come: sometimes misleading, sometimes all too true. We meet all shades of 
German, from truly committed Nazis to the likes of Hans Hubermann. Zusak is no 
apologist, but able to give a remarkable insight into the human psyche. 
 

 
 

X 

 
 
5 

In addition to Liesel, the book thief of the title, characters who particularly stand 
out are Rudy Steiner, a close friend who is obsessed with the black athlete Jesse 
Owens; Ilsa Hermann, the mayor's wife, who has never recovered from the loss of 
her own son; both of Liesel's adoptive parents; and Max himself, who writes and 
illustrates a strangely beautiful short story for Liesel over whitewashed pages from 
a copy of Hitler's Mein Kampf. 

 
 
 

X 

 
 
6 

 
Zusak, an Australian author, has said that writing the book was inspired by two 
real-life events related to him by his German parents: the bombing of Munich, and 
a teenage boy offering bread to an emaciated Jew being marched through the 
streets, ending with both boy and Jewish prisoner being whipped by a soldier. It 
is, however, the way in which Zusak combines such terrible events with such 
believable characters and the minutiae of everyday life in Nazi Germany that 
makes this book so special. 

 
 
 

M1S3 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação ao último parágrafo (QUADRO 24), claramente há a definição 

do público-alvo, corretamente classificada e a recomendação da obra. Entretanto, esta 

última foi classificada como “uma recomendação da obra apesar das falhas 

indicadas”, muito provavelmente porque a frase “I cannot recommend it highly enough” 

foi interpretada como uma não indicação, embora elogios tenham sido tecidos 

previamente. No entanto, a frase indica que o resenhista não pode fazer uma 

recomendação a altura da obra, ou seja, tudo que venha a dizer não será suficiente 

para qualificar o livro. 

 

Quadro 24 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G4R1 – parte 3  

Pa TRECHO MR 

 
 
 
7 

 
A number one New York Times bestseller, The Book Thief has been marketed as 
an older children's book in some countries and as an adult novel in others. It could 
and - dare I say? - should certainly be read by both. Unsettling, thought-
provoking, life-affirming, triumphant and tragic, this is a novel of 
breathtaking scope, masterfully told. It is an important piece of work, but also 
a wonderful page-turner. I cannot recommend it highly enough. 

 
 

M1S2 
 

M4S1b 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A segunda resenha era sobre a obra Course in General Linguistics128 

(APÊNDICE L), de Ferdinand de Saussure (QUADRO 25), sem indicação do 

resenhista e coletada do site da Columbia University Press. No que se refere à 

identificação dos movimentos retóricos (FIGURA 22), todo o primeiro parágrafo foi 

identificado como definição do público-alvo (M1S2), quando, de fato, informava sobre 

o autor (M1S3), nitidamente ao nomear Saussure como “fundador da linguística 

moderna” e, posteriormente, definir o tópico geral do livro, a partir da passagem 

“Based on Saussure’s lectures [...]”. O segundo parágrafo foi classificado com dois 

movimentos retóricos M1S4 e M1S3, respectivamente. Todavia, o parágrafo insere o 

livro no campo disciplinar (M1S5).  

 

Quadro 25 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G4R2 – parte 1  

Pa TRECHO MR 

 
 
1 

 
The founder of modern linguistics, Ferdinand de Saussure inaugurated semiology, 
structuralism, and deconstruction and made possible the work of Jacques Derrida, 
Roland Barthes, Michel Foucault, and Jacques Lacan, thus enabling the 
development of French feminism, gender studies, New Historicism, and 
postcolonialism. Based on Saussure's lectures, Course in General 
Linguistics (1916) traces the rise and fall of the historical linguistics in which 
Saussure was trained, the synchronic or structural linguistics with which he 
replaced it, and the new look of diachronic linguistics that followed this change. 
Most important, Saussure presents the principles of a new linguistic science that 
includes the invention of semiology, or the theory of the "signifier," the "signified," 
and the "sign" that they combine to produce. 
 

 
 
 

M1S2 

 
 
 
2 

 
This is the first critical edition of Course in General Linguistics to appear in English 
and restores Wade Baskin's original translation of 1959, in which the terms 
"signifier" and "signified" are introduced into English in this precise way. Baskin 
renders Saussure clearly and accessibly, allowing readers to experience his shift 
of the theory of reference from mimesis to performance and his expansion of 
poetics to include all media, including the life sciences and environmentalism. An 
introduction situates Saussure within the history of ideas and describes the history 
of scholarship that made Course in General Linguistics legendary. New endnotes 
enlarge Saussure's contexts to include literary criticism, cultural studies, 
and philosophy. 
 

 
 

M1S4 
 
 
 
 
 
 

M1S3 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Por fim, o último parágrafo, cujo título é “sobre o autor”, foi prontamente 

identificado (QUADRO 26). 

 
 

                                                           
128  https://cup.columbia.edu/book/course-in-general-linguistics/9780231157278  

https://cup.columbia.edu/book/course-in-general-linguistics/9780231157278
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Quadro 26 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G4R2 – parte 2  

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
 
3 

ABOUT THE AUTHOR 
 
Ferdinand de Saussure (1857–1913) received his doctorate from the University of 
Leipzig in 1880 and lectured on ancient and modern languages in Paris until 1891. 
He then taught Sanskrit and Indo-European languages at the University of Geneva 
until the end of his life. Among his published works is Memoir on the Primitive 
System of Vowels in Indo-European Languages, published in 1878 when Saussure 
was twenty-one.Wade Baskin (1924–1974) was a professor of languages at 
Southeastern Oklahoma State University and translated many works from French, 
including books by Jean-Paul Sartre.Perry Meisel is professor of English at New 
York University. His books include The Myth of the Modern, The Literary Freud, 
and The Myth of Popular Culture.Haun Saussy is university professor in the 
Department of Comparative Literature at the University of Chicago. His books 
include The Problem of a Chinese Aesthetic and Great Walls of Discourse. 
  

 
 

M1S3 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Apenas uma aluna, A12, respondeu sobre o feedback da atividade. Em 

relação às dificuldades encontradas, ela afirmou que: 

 

(A12) This type of work, using codes and analyzing topics is a bit difficult, 
however, once you get used to this rating system it gets all simpler and more 
practical.129 
 

Em sua fala, A12 aborda a dificuldade no uso de tópicos para se analisar 

os textos, todavia, aponta a praticidade e simplicidade da ação ao se acostumar com 

esse procedimento.  

Em se tratando da importância do reconhecimento dos movimentos 

retóricos em resenhas, A12 disse que: 

 

(A12) It is important to identify the rhetorical moves for academic life. You 
can use in various academic tasks and acquire a practice in the correction 
of reviews. 130 

 

A aluna reconhece a importância de se identificar os movimentos retóricos 

para a vida acadêmica e a correção de resenhas. Nesse sentido, os letramentos 

disciplinares abrangem, também, o conhecimento sobre os movimentos retóricos de 

um gênero, logo, ainda que brevemente, a aluna refletiu sobre isso. No entanto, 

                                                           
129  Esse tipo de trabalho, usando códigos e analisando tópicos, é um pouco difícil, entretanto, uma vez 
que você se acostuma a esse sistema de classificação fica mais simples e mais prático. 
130  É importante identificar os movimentos retóricos para a vida acadêmica. Você pode usar em várias 
tarefas acadêmicas e pegar prática na correção de resenhas. 
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quando fala que os movimentos retóricos poderiam ser usados para várias tarefas, 

não deixa claro se eram, especificamente, os sugeridos na atividade, ou seja, para  

elaboração de resenhas; ou a noção de organização retória de forma geral.  

Em relação aos participantes do grupo que identificaram os movimentos 

retóricos, a partir do histórico da página é possível afirmar que o A11 e a A12 editaram 

o texto, a fim de fazer a marcação. Logo, o A10 não participou em nenhum momento 

da realização dessa atividade. 

 

6.3.2.5 Atividade do grupo 5 

 

A primeira resenha do grupo 5 era do livro Sense and Sensibility131 

(APÊNDICE M), de Jane Austen, resenhado por Jennie, presente no site Dear Author. 

Sobre essa resenha (QUADRO 27), é importante ressaltar que a maioria dos 

movimentos retóricos não foi acompanhado dos seus passos constituintes. O primeiro 

parágrafo foi identificado, assim como a primeira frase do segundo, como citação de 

material extra, quando na verdade faz generalizações sobre o tópico (M1S4). O 

restante do segundo parágrafo foi identificado corretamente como M3S1. 

 
Quadro 27 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R1 – parte 1  

Pa TRECHO MR 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dear Ms. Austen, 
  
I will confess right off the bat that I’m one of those readers who never “got” you. I 
tried to read Pride and Prejudice years ago, but gave up after a few pages because 
of your writing style. What can I say – I had less patience in those days with long, 
indirect sentences which seemed to use 20 words to say what could be easily said 
in five (hah! I’m one to talk on that score…). I read Emma a few years ago and 
honestly did not care for it. It wasn’t so much the language this time; it was the fact 
that there seemed to be about a dozen main characters and only one of them (Mr. 
Knightley, of course) appeared to not be a complete and utter twit. Emma herself 
was dumber than a bag of hammers, and every other character seemed to fall 
somewhere on the continuum between “moron” and “get any stupider and we’ll 
need to water you twice a week” (to paraphrase the late, great Molly Ivins).  

 
 
 

M2S3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
I don’t really like reading about stupid people, so Emma frustrated me. 
Nonetheless, I picked up a copy of Sense and Sensibility recently, and though I 
started reading with some trepidation I soon found myself enchanted with the 
writing and the characters (though many of them are hardly any sharper than 
those found in Emma). 
 

 
M2S3 

 
M3S1 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

                                                           
131  http://theinvisiblementor.com/review-the-scarlet-letter-by-nathaniel-hawthorne/  
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Os parágrafos seguintes da resenha tiveram seus movimentos 

corretamente identificados, embora alguns estejam sem a indicação dos passos, 

como se pode ver no quadro 28. 

 

Quadro 28 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R1 – parte 2  

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
 
3 

 
Sense and Sensibility, for those readers who don’t know, is the story of Elinor 
and Marianne Dashwood, sisters who encounter many obstacles on the path 
to true love. As with Pride and Prejudice, the title Sense and Sensibility is 
significant. Elinor, the older of the sisters, is ruled by sense – she is not given to 
great shows of emotion or passion, whereas Marianne, who to be fair is only about 
17 during the time the story takes place, thrives on drama and grand expressions 
of emotion. Elinor is by far the more sympathetic of the sisters for most of the book, 
though some readers may, I suppose, find her coolness and perfection a bit off-
putting. I found her very sympathetic, since as the reader we’re privy to her inner 
thoughts and realize how hard it is for her to maintain her calm facade at times. 

 
M1 

M1S1 
M1 

 
 
 
4 

 
The story opens with the death of Mr. Henry Dashwood, Elinor and Marianne’s 
father. Soon, their half-brother and his rapacious wife descend on Norland Park, 
the family’s estate, and take over the place. Mr. Dashwood had hoped to provide 
well for his second wife and their three daughters (Elinor and Marianne have a 
younger sister, Margaret), being that his son John was already wealthy from an 
inheritance from his late mother, as well as from having made a good marriage. 
But the estate had been passed down to Mr. Dashwood in such a way that he was 
unable to leave it to anyone but his son John, and so as an alternative he asked 
John on his deathbed to look after the interests of his stepmother and sisters. This 
leads to a rather hilarious conversation between John and his wife, in which they 
gradually whittle down the meaning of the promise John has made: 
 

 
 
 

M2 

 
5 

“Perhaps, then, it would be better for all parties if the sum were diminished one 
half. Five hundred pounds would be a prodigious increase to their fortunes!” 
 

 
 

M2 

 
6 

“Oh! Beyond anything great! What brother on earth would do half so much for his 
sisters, even if really his sisters! And as it is — only half blood! — But you have 
such a generous spirit!” 

 
M2 

 
 
 
7 

 
Soon they have decided that this “generous spirit” only requires them to help the 
ladies find a suitable place to move to, and nothing more. In Mrs. John Dashwood’s 
opinion, the move cannot come too soon, for she is concerned about the 
connection forming between Elinor and her brother, Edward Ferrars, who is a 
frequent visitor at Norland. Mr. Ferrars is the eldest son of a wealthy family and his 
sister and mother have big plans for him that don’t include a quiet, modest non-
entity such as Elinor. 

 
 
 

M2 

 
 
8 

 
Marianne also disapproves of the growing affection between Elinor and Edward, 
for entirely different reasons: she sees Edward Ferrars as too boring and 
passionless and cannot understand the attraction that Elinor feels for him. 
Marianne is not just set on being emotional and dramatic herself; she dislikes and 
distrusts anyone who does not wear his heart on his sleeve. 
 

 
 
 

M2 

 
9 

 
Soon the widow Dashwood and her daughters receive an offer from a distant 

 

Continua. 
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Quadro 28 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R1 – parte 2 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

  
9 

relative for a situation in Devonshire: a comfortable and affordable cottage near 
the relative’s estate. They leave Norland with some regret (it has been their 
home for quite a while, after all) and embark on their new life. 

 
M2 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Dando continuidade, o mesmo se deu nos parágrafos seguintes, presente 

no quadro 29. 

 

Quadro 29 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R1 – parte 3  

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 

10 

 
Once settled in Devonshire, the Dashwood sisters meet a veritable host of new 
people, many of them very amusing (your gift for satire really shines in these 
characterizations, I think): Sir John Middleton, their jolly but rather silly benefactor; 
his wife, who thinks of nothing but her children, and Mrs. Jennings, the wife’s 
mother, vulgar and gossipy but with an unexpected heart of gold. They also meet 
several eligible gentlemen: Colonel Brandon, a friend of Middleton’s who takes an 
interest in Marianne (an interest not returned because she finds him to be even 
more of a dry stick than Edward Ferrars) and John Willoughby, a dashing young 
man who does attract Marianne’s notice. 
 

 
 
 

M2 

 
 
 

11 

There’s a lot going on in the plot of Sense and Sensibility; I haven’t even mentioned 
several major and minor characters (my favorite of which are probably Mr. and Mrs. 
Palmer, Lady Middleton’s sister and brother-in-law – he is gruff to the point of 
rudeness, a quality that his silly wife seems to delight in, insisting that he is “droll”). 
Nor have I really managed to dig very deeply into the plot. Suffice to say that there 
are a number of twists and turns to Elinor’s and Marianne’s romances; the story 
eventually moves to London and both sisters suffer a fair amount of heartache 
before each finds her Mr. Right. 

 
 

M3 

 
 
 
 

12 

I liked pretty much everything about Sense and Sensibility: the plot, which is 
intricate without being too convoluted (there are some unlikely coincidences of the 
sort that make the reader think that there must have only been a few dozen people 
in Regency England, but I can handle coincidences pretty well in a well written 
book – what might be unbelievable in a bad book feels symmetrical to me in a good 
one), the characters, several of whom have unexpected depth – even some of the 
villains are not entirely without nuance, and the writing, which is the very definition 
of droll (unlike Mr. Palmer). I loved this bit about Edward Ferrars’ controlling 
mother, who briefly disowns him: 

 
 
 

M3S1 

 
 

13 

Her family had of late been exceedingly fluctuating. For many years of her life she 
had had two sons; but the crime and annihilation of Edward, a few weeks ago, had 
robbed her of one; the similar annihilation of Robert had left her for a fortnight 
without any; and now, by the resuscitation of Edward, she had one again. 
 

 
 

M2 

 
 

14 

 
In spite of his being allowed once more to live, however, he did not feel the 
continuance of his existence secure, till he had revealed his present engagement; 
for the publication of that circumstance, he feared might give a sudden turn to his 
constitution, and carry him off as rapidly as before. 

 
 

M2 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Com relação ao último parágrafo, foi identificado até a metade como o 

movimento de recomendar ou não o livro e citação de material extratextual, quando 

na verdade se trata de uma recomendação da obra apesar das falhas indicadas 

(M4S1b). Segue o quadro 30 com as mencionadas especificações encontradas nesse 

parágrafo da resenha:  

 

Quadro 30 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R1 – parte 4 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
If I have any quibbles or criticisms of the book, it would be a slight sense of 
apprehension over the resolution of one of the romances (I don’t want to say more 
for fear of spoiling anyone – one of the pleasures of the book for me is that I didn’t 
know who would end up with who) and an occasional difficulty with the old-
fashioned writing, which did feature the same long, indirect sentences that I tended 
to get lost in and have to reread to understand. Still, I feel such a sense of triumph 
and pleasure at being able to say that I am an official “Jane Austen fan”. I wonder 
which of your novels I should pick up next? I feel like I should try Pride and 
Prejudice again, but I know the story so well from film adaptions that I don’t 
feel as much of a sense of urgency. I’ve been warned away from Northanger 
Abbey, which doesn’t seem to be a favorite of even die-hard Austen fans. I’m 
thinking of either Mansfield Park or Persuasion. In any case, I am eagerly 
looking forward to reading your works again – no more trepidation for me. 
  
My grade is an A-. 
  
Regards, 
  
 

 
 
 

M4 
 
 
 
 
 

M2S3 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A resenha 2 do grupo 5 era do livro Teaching and Researching Writing132 

(APÊNDICE N), de Ken Hyland, resenhado por Tom Cobb, do site Compleat Lexical 

Tutor. Nela (QUADRO 31), os movimentos retóricos foram parcialmente identificados 

em todos os parágrafos.  

 

Quadro 31 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R2 – parte 1 

Pa TRECHO MR 

 
1 

 
Most ESL careers journey through the territory, and I welcomed a review of Ken 
Hyland's book as a chance to revisit the province of writing. As coordinator of an 
ESL writing section in an English literature department in the 1980s, I had the 
sense that a discipline of writing was coming together under the aegis of applied 
linguistics. Treating writing as a process, analyzing the process with tools from 
cognitive psychology, moving error out of its dominant position, working within a 
framework of empirical research (much of it classroom based), publishing the  

 
 
 

M4S2b 

Continua. 

                                                           
132  https://www.lextutor.ca/cv/hyland.htm 
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Quadro 31 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R2 – parte 1 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

1 results in a number of new journals – all this seemed promising. 
 

M4S2b 

 
 
 
2 

The volumes in the Teaching and Researching series of which this is one are state-
of-the-art updates on reading (Grabe & Stoller), motivation (Dörnyei), translation 
(Hatim), listening (Rost), lexicography (Hartmann) learner autonomy (Benson), and 
of course writing (Hyland). These are grouped under the designation Applied 
Linguistics in Action, whose themes include (1) demonstrating the relations 
between theory and practice in each area treated, (2) inviting and equipping 
teachers to undertake action research within their own institutions, (3) 
setting out the main lines of existing research within each area, (4) indicating 
the main issues and controversies, and (5) describing samples of successful 
research and research-based implementations. The series seems designed to 
help teachers get on with their MA's and participate in the ongoing 
professionalization of our field. 
 

M1s1 
 
 

M1S4 
 
 
 
 
 
 

M1S2 

 
 
 
3 

 
Focusing now on Ken Hyland's volume, I was surprised how far the field of writing 
seems to have moved in the past few years. There are a few echoes of the issues 
that dominated writing textbooks and classes in the 1980s, but many new issues 
have cropped up and some old ones apparently gone away. Error does not get an 
entry in the subject index. Nor do former 
standbys lexis (or vocabulary or diction), revision, or organization. In the other 
direction, genre gets 32 and context 25. Do these indicators suggest that ESL 
writers have in the meantime overcome their problems with grammar and diction 
leaving only the finer points of writing in different genre communities and task 
contexts? On further examination, I noticed that cohesion/coherence had 5 index 
entries and feedback 22, some reassurance of a familiar world. 

 
 
 

M3S1 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com o quadro 31, o primeiro parágrafo foi classificado com um 

movimento retórico (M4S2b) que não possui codificação, o qual não está listado no 

quadro de Motta-Roth (1995a). No entanto, não foi definido, o que cabe inferir que 

houve um erro de digitação.  De fato, os movimentos retóricos previstos são os M1S1 

e M1S4 respectivamente. No segundo parágrafo, foi feita uma classificação de três 

movimentos retóricos, M1S1, M1S4 e M1S2, quando na verdade se tem apenas a 

generalização sobre o tópico (M1S4). O terceiro parágrafo foi avaliado como M3S1, 

mas na verdade é uma inserção do livro no campo disciplinar (M1S5) e  de realce de 

pontos específicos (M3S1). 

No quarto parágrafo (QUADRO 32), dois movimentos retóricos foram 

destacados, M2S1 e M2S2, respectivamente. No entanto, o primeiro se trata do 

estabelecimento do tópico de cada capítulo (M2S2) e o realce de pontos específicos 

(M3S1). No quinto parágrafo, iniciado por “The three-way classification scheme”, o que 

foi considerado como a organização geral do livro, na verdade é o realce de pontos 

específicos (M3S1). No sexto parágrafo, na mesma imagem, ainda no meio da 
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resenha, os alunos identificaram o movimento retórico de recomendação do livro 

(M4S1a), mas, na verdade, todo o parágrafo continua realçando pontos específicos. 

O sétimo parágrafo foi identificado ainda como de recomendação da obra, mas 

continua sendo o de realce, o que se estende até o oitavo parágrafo. 

 

Quadro 32 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R2  - parte 2 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
4 

 
The book begins with a conceptual overview of writing which unfolds within a 
tripolar scheme of perspectives (the writer, the reader, and the text itself). This 
framework is (fairly loosely) employed to describe and critique a wide array of 
approaches to the teaching of writing, with some understandable overlap. For 
example, is the currently popular genre approach mainly about disclosing 
characteristics of texts themselves, or mainly about helping learners conform to 
expectations of readers in discourse communities? In this section, I began to see 
that the author would promote some approaches over others—and not 
always the choices I would have made. The first approach he discusses, text 
as explicit, autonomous object, is not really described as much as dismissed 
for being acontextual, mechanistic, and correctness-oriented.  The second, 
text as discourse, i.e., within a context and for a purpose, is given a full and 
mainly positive description with only occasional pro forma quibbling. 
 

 
M2S1 

 
 
 
 
 

M2S2 

 
 
 
 
5 

The three-way classification scheme seemed initially familiar, mainly because I had 
mistaken it for a development of Kinneavy's (1971) classic preface to the modern 
pedagogy of discourse, which also employs a triangle of complementary 
emphases to frame a description of this most complex of human activities. But the 
triangles are not the same, and the difference is interesting. The earlier triangle 
envisioned the signal itself in the middle of the triangle, with the encoder, the 
decoder, and the reality encoded on the three sides. In the present scheme, 
missing is the relation of any or all of the components to reality, in other words 
writing as representation. 
 

 
 
 

M2S1 

 
 
 
 
 
6 

 
I was struck by this omission, since in many a writing course I had found that a 
semester or two of writing instruction did not help learners much with grammar, 
style, or lexical expansion, but it could help them quite a bit with their ability to 
encode relevant pieces of reality. From "Write a paragraph so a reader can choose 
the right picture" to "Write a lab report so that a reader can put together what 
happened," these were tasks that learners could eventually succeed in, as well as 
tasks that could contextualize grammatical and lexical (and genre convention) 
feedback. Focusing on the text-reality link seemed to correspond to the most 
interesting reading theory at the time, that of van Dijk and Kintsch (1983) 
whereby the deepest levels of text comprehension resulted in the 
construction of a mental representation known as a situation model, that is, 
an accurate re-creation of the state of affairs encoded by the writer. It also 
seemed to correspond to interactionist programs of instructed language 
acquisition, which proceeded largely via learning tasks with tangible 
outcomes (such as reconstructing a flower garden from individual picture 
descriptions, as in Doughty & Pica, 1986). 

 
 

M4S1a 
 
 
 
 
 
 

M3S1 
 

 
 
7 

 
What replaces the focus on representation in current approaches, I concluded, is 
mainly a focus on the reader side of the scheme, on readers and their expectations 
and on the desirability of helping learners fit in with these. As I have mentioned, 
the notion of genre looms large in the present treatment; the subtext throughout  

 
 

M4 
 
 

Continua. 
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Quadro 32 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R2 – parte 2 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

 
7 

the book is that teachers of writing should help their learners become aware of the 
genre/register codes and restrictions of the particular academic and other 
communities they are seeking to join—despite regular warnings against adopting 
a simplistic genre-recipe-book approach. I do not find so much emphasis upon 
genre convincing. I have not seen the proof (and none is offered here) that 
genre imitation or even awareness is the most important thing an academic 
learner needs to know. 

 
 
 
 

M4S1b 

 
 
 
 
 
 
8 

Do members of genre communities themselves value signs of genre control in their 
students' writing over clear sentences conveying clear ideas? The experiment I 
was longing to meet, as the themes of the book developed, was one where learner 
texts with and without the benefit of genre compliance would be compared for 
success with essay-graders in a real academic department. Would genre features, 
or the usual clarity, correctness, and control of adequate vocabulary, be seen as 
most promising for a future in an academic department? I doubt there is any 
teacher of academic writing who could not predict the answer. A recent study by 
one of them (Errey, 2000) ranked 24 factors of success in satisfying academic 
readers’ requirements across four subject areas. Clustering near the top 
were content information and ability to represent this information clearly and 
explicitly “without assuming that the reader, as expert, was omniscient, and 
that statements did not need full explanation.” In other words, academic writers 
have to learn specifically not to assume too much shared context, as might be 
appropriate in conversation, and instead produce something resembling an 
explicit, unambiguous, and (yes) autonomous text. Clustering nearer the middle of 
the success factors were grammatical accuracy (number 10) and punctuation (14), 
with appropriate register well toward the bottom (16). 

 
 

M1S2 
 
 
 
 
 

M3S1 
 
 
 
 
 

M2S3 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O grupo identificou, no parágrafo 9 (QUADRO 33), quatro movimentos 

retóricos, a saber, M2S2, M4S1a, M1S3 e M3S1, respectivamente. Dentre eles, 

apenas o primeiro e o segundo estão corretos, pois o resto do parágrafo continua 

sendo de realce a pontos específicos do livro. Esse movimento constitui também o 

parágrafo 10, que havia sido identificado como M1S5 e M3S1. A seguir, o quadro 33: 

 

Quadro 33 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R2 – parte 3 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 
 
 
9 

 
The second chapter is entitled “Key issues in writing.” These include some 
surprises like “how writing expresses identity” and “how writing expresses social 
relationships” that presumably were not chosen from a survey of classroom 
instructors’ top dozen concerns. Not included, on the other hand, is 
effectiveness of error correction—an injustice to writing teachers who, as far 
as I know, continue to spend much of their lives responding to errors and 
wondering if the effort is wasted. Similarly absent is assessment—a very 
problematic matter that no writing teacher has the liberty of ignoring. Of the 
issues that are treated in this section, I found the treatment of some of them 
to be debatable. How writing is related to speech is treated first. The 
discussion looks at some approaches that trace the difficulty of learning to 
write to the inherent nature of text. Text, compared to speech, the argument 
goes, must be more explicit, must rely less on shared context, cannot profit,  

 
M2S2 

 
 

M4S1a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua. 
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Quadro 33 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R2 – parte 3 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
9 

from immediate feedback, and so on. The author is dubious about this diagnosis 
arguing that the supposed dichotomy between text and speech has been 
overemphasized by “the great dividers.” His main evidence for this seems to be the 
existence of the many hybrid forms that anyone can think of, such as e-mail letters 
(speech written down) or news broadcasts (writing spoken aloud). Hyland implies 
that the text-speech distinction is not all that important in teaching writing 
(as compared to genre distinctions, which are very important). 
 

M1S3 
 
 
 

M3S1 

 
 
 
 
 

10 

 
This view flies in the face not only of classroom experience but also of a great deal 
of solid, practical research on ESL writing. For example, it ignores Cummins’ 
(1979) distinction between Basic Interpersonal Communication Skills (BICS) and 
Cognitive and Academic Language Proficiency (CALP). Within this framework, 
many literacy problems have been shown to stem from learners’ understandable 
tendency to write as they speak, i.e. to their lack of familiarity with explicit, reduced-
context, text-based language (regardless of its exact modality in particular 
instances). It also ignores several learner corpus studies (e.g., in Granger, 1998) 
which also show that students’ writing problems are often related to their 
unfamiliarity with text or text-like language. A notable error in this section is 
the author’s claim that “no single dimension of comparison can separate 
speech and writing” (p. 51). One such dimension regularly documented and 
replicated is lexis, with speech dominated by very frequent words (90% of 
tokens are first-thousand items) and the vast majority of text types 
characterized by a demonstrably more elaborated lexicon (70-80% of tokens 
are first-thousand items). 

 
 

M1S5 
 
 
 
 
 
 
 

M3S1 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os parágrafos 11 e 12 (QUADRO 34) foram marcados como o 

estabelecimento de tópico de cada capítulo. No entanto, apenas o início de cada um 

deles faz isso, sendo o restante de cada um, o realce a pontos específicos. Nesse 

sentido, houve a percepção de que os movimentos retóricos não poderiam estar 

mesclados em um mesmo parágrafo ou frase, contrariando o que afirma Motta-Roth 

(1995a). Por fim, o último parágrafo foi corretamente identificado como de não 

recomendação da obra. 

 
Quadro 34 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R2 (parte 4) 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
 

11 

 
With a conceptual framework established, the author proceeds to a description of 
some actual writing courses that show the workings of his concepts and issues 
(Chapters 3 and 4). His framework is, on the whole, useful in highlighting what is 
interesting in the various course designs. Missing, however, is anything about how 
it could be used to evaluate their effectiveness. This section also assumes a 
somewhat troubling them-and-us perspective in the description of how instructors 
functioned in some of these novel writing courses. Some instructors resisted 
course designers' new grammar terminology (p. 103); some were frustrated by not 
being allowed to correct errors (p. 110); some were reluctant to donate increased 
marking time for “multiple redrafting” (p. 95); some might have their “common  

 
 
 
 

M2S2 

Continua.  
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Quadro 34 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G5R2 – parte 4 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

 
 
 

11 

perceptions about how writing should be taught” challenged by their students’ 
access to computational writing tools (p. 127); some could be “in danger of treating 
is interesting, largely empirical, and largely familiar. Matters related to identity,  
genre conventions as normative and static” rather than as offering students “a 
guiding framework for producing texts by raising their awareness of the 
connections between forms, purposes and participant roles in specific social 
contexts” (p. 44). Who can blame them? 

 
 

M2S2 

 
 
 
 
 

12 

Chapters 5 and 6 move on to research practices and cases. Here, the discussion 
social relationships, genre and others that had previously been centre-staged 
suddenly make way for concrete questions such as these: Can learners be trained 
to give each other useful feedback? What are the writing needs of nurses? What 
are the characteristics of business email? What is the incidence of hedging in a 
learner corpus as opposed to a comparable native speaker corpus? What thought 
processes accompany revision and restructuring in an L2 writing task? What actual 
uses do students make of written feedback? These fascinating studies are 
presented clearly, with doable follow-up ideas to reshape questions or extend 
findings. In other words, when it came time for the book to deal with concrete 
studies, many of the frameworks and issues of the earlier chapters suddenly 
seemed quite remote, even irrelevant. 
 

 
 
 
 
 

M2S2 

 
 

13 

 
Thus, there is a broken link between the theoretical and practical parts of Hyland’s 
book, two things the action theme was supposed to bring together. But then, the 
link to a companion Internet website “providing valuable teaching and learning 
material” (p. ix) leads merely to an advertisement. 

 
 

M4S1b 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No que tange às respostas que deveriam ser dadas ao final da atividade, 

todas as alunas responderam. Com relação à primeira pergunta, que tratava das 

dificuldades encontradas, elas afirmaram o seguinte:  

 
 (A14) It was really difficult for me. I got confused many times about how to 
identify the Rethorical moves into certain sentences, but I tried.133 
 
(A15) To be honest, it was a very difficult and confusing activity, especially 
in review 2.134 
 
(A13) It was very hard specially on the second text, because it was too long 
and I got confused sometimes and need read it many times.135  
 

Mais uma vez, as dificuldades para realizar a atividade foram apontadas. A 

resenha 2 foi considerada a mais difícil, sendo o tamanho um fator dificultoso. 

Coincidentemente, o adjetivo “confusa” foi dito pelas três participantes, a fim de 

                                                           
133 Foi muito difícil para mim. Eu fiquei confusa muitas vezes sobre como identificar os movimentos 
retóricos em certas frases, mas eu tentei. 
134 Para ser honesta, foi uma atividade muito difícil e confusa, especialmente a resenha 2. 
135  Foi muito difícil especialmente o segundo texto, porque era muito longo e eu fiquei confusa às vezes 
e precisei lê-lo muitas vezes. 



175 
 

classificar a atividade. Cabe perceber que o conteúdo pareceu difícil, assim, diante de 

novas práticas de letramentos, há a sensação de ansiedade. 

No que concerne à segunda questão, a importância de se identificar os 

movimentos retóricos, as alunas fizeram as seguintes afirmações: 

 
(A14) The rhetorical moves is important to understand a text better. We can 
make a informed decision about the text and the author, so we can make 
our point more clearly.136 
 (A15) In my opinion rhetorical moves provide a better understanding of the 
text. With these rhetorical moves I realized how a review can be 
organized.137 
 
(A13) I think rethorical moves are necessary to be knonw to write a good 
review and help us with it.138 
 
As alunas destacam a importância de se conhecer os movimentos retóricos 

da resenha para entender um texto melhor e para saber escrevê-lo. À vista disso, 

embora todos tenham um conhecimento intuitivo sobre gêneros, parte dos esquemas 

e vivências de cada um, como destaca Biasi-Rodrigues (2009), é preciso reconhecer 

que os usos e as rotinas interacionais de construção possibilitam o estabelecimento 

de uma organização retórica relativamente estabilizada. O conhecimento sobre essa 

organização pode ajudar a produzir melhores textos e contribuir também para a 

formação do futuro professor de línguas, uma vez que ensinará dentre outras 

habilidades, a escrita.  

 

6.3.2.6 Atividade do Grupo 6  

 

O livro escolhido para a resenha 1 do grupo 6 foi The Scarlet Letter139 

(APÊNDICE O), de Nathaniel Hawthorne, avaliado por Avil Backford e retirado do blog 

The Invisible Mentor. Na resenha 1 do grupo 6, o texto foi bem identificado, conforme 

o quadro 35, que apresenta os dois primeiros parágrafos: 

                                                           
136 Os movimentos retóricos “é importante” para entender um texto melhor. Nós podemos decidir sobre 
o texto e o autor, para que possamos dar nossa opinião claramente. 
137 Na minha opinião, os movimentos retóricos propiciam um melhor entendimento do texto. A partir dos 
movimentos retóricos eu percebi como uma resenha pode ser organizada. 
138 Eu acho que os movimentos retóricos precisam ser conhecidos para escrever uma boa resenha e 
nos ajudar com isto. 
139  http://theinvisiblementor.com/review-the-scarlet-letter-by-nathaniel-hawthorne/  

 

http://theinvisiblementor.com/review-the-scarlet-letter-by-nathaniel-hawthorne/
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Quadro 35 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G6R1 – parte 1 

Pa TRECHO MR 

 
 
1 

To understand Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter requires an 
understanding of the setting for the story. The Scarlet Letter was set in the puritan 
community of 17th century Boston. The Puritans were a group of religious 
reformers who arrived in Massachusetts in the 1630s under the leadership of John 
Winthrop. The puritans were uncharitable, unforgiving and were known for their 
intolerance of dissenting ideas and lifestyles. 

 
 

M1S5 

 
 
 
2 

Religion played an important role in the puritan community, and religious leaders 
were highly regarded, respected and looked up to for guidance. Adultery was a 
major sin, and public discipline and punishments were used as a deterrent to 
prevent others from committing the same sin or other crimes as the offending 
person. The Scarlet Letter expresses relationships, religion, community, 
discipline and punishment in the puritan community, and is also a moral and 
psychological exploration of life. The book shows the consequences of sin 
on the individual as well as the community. 

 
M1S5 

 
 
 

M2S4 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Todavia, a parte que conta a história, que seria o estabelecimento do tópico 

de cada capítulo (M2S2), iniciada a partir da metade do terceiro parágrafo, foi 

identificada de modos diversos: M1, M1S4 e M1S5 (parágrafos 3-16). Diferentemente 

das resenhas em linguística, as resenhas em literatura tendem a apresentar o 

movimento retórico de resumir a história, sem necessariamente dar uma visão geral 

sobre a organização do livro e estabelecer o tópico de cada capítulo de forma 

numerada, apresentando a divisão geral e depois o detalhamento identificando cada 

parte, como propõe Motta-Roth (1995a) no movimento 2. Bezerra (2001; 2002), ao 

analisar resenhas de especialistas e de estudantes, encontrou o movimento de 

“sumariar a obra”, descrito no passo “apresentar conteúdo”, o que se relaciona ao que 

se encontra em resenhas literárias. Na ausência dessa diferenciação140, os 

parágrafafos poderiam ter sido identificado por M2S2, pois, de qualquer modo, houve 

a descrição dos capítulos, embora a resenhista Avil Backford não os tenha 

identificado. Provavelmente, houve uma incompreensão sobre a informação presente 

no texto para identificar o movimento que, na ausência de uma especificidade maior, 

poderia ser o segundo, de acordo com a proposta de Motta-Roth (1995a). Segue o 

quadro 36 com o detalhamento: 

 

 

                                                           
140  Ressalto  que não julguei necessário fazer a distinção entre resenhas literárias e linguísticas para 
não influenciar nas escolhas dos alunos por movimentos retóricos específicos. Ademais, seria uma 
oportunidade de fazê-los refletir sobre as eventuais diferenças entre os campos disciplinares, com base 
na leitura desses textos e na identificação dos movimentos retóricos de resenhas comumente 
encontradas no curso de Letras. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Hawthorne
http://en.wikipedia.org/wiki/Puritan
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Winthrop
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Winthrop
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Quadro 36 – Atividade sobre movimentos retóricos: G6R1 – parte 2 

Pa TRECHO MR 

 
 
 
3 

What is The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne About? 
  
The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne relates the tale of Hester 
Prynne whose husband was lost and presumed dead. Thinking her husband was 
deceased, Prynne has an affair with a local man in the community and gets 
pregnant. She has the child and is subjected to public interrogation and 
humiliation. The local pastor, the Reverend Master Arthur Dimmesdale reluctantly 
and briefly participates in the interrogation. He asks her a few times to name the 
man she is romantically involved with – everyone wants to know who the father of 
the child is, but Prynne refuses to disclose the information and instead opts to 
suffer the consequences. 
 

 
 
 
 

M1 

 
 
4 

As punishment for committing adultery, Hester Prynne has to wear a flaming 
scarlet letter A embroidered on her dress, by her breast – the A standing for 
adulteress. During the public interrogation and punishment, she has to parade in 
front of the entire community with 1,000 eyes staring at and condemning her. For 
hours Prynne has to stand in the sun, with her baby daughter Pearl snuggled close 
to her chest. 

 
 

M1 

 
5 

“People say,” said another, “that the Reverend Master Dimmesdale, her godly 
pastor, takes it very grievously to heart that such a scandal should have come upon 
his congregation.” 

 
M1 

 
 
6 

“The magistrates are God-fearing gentlemen, but merciful overmuch, — that is a 
truth,” added a third autumnal matron. “At the very least, they should have put the 
brand of a hot iron on Hester Prynne’s forehead. Madam Hester would have winced 
at that, I warrant me. But she, — the naughty baggage, — little will she care what 
they put upon the bodice of her gown! Why, look you, she may so walk the street 
as brave as ever!” 

 
 

M1 

7 “Ah, but,” interposed, more softly, a young wife, holding a child by the hand, “let 
her cover the mark as she will, the pang of it will be always in her heart.” 

M1 

 
 
8 

While standing there on her pedestal of shame before everyone, Prynne 
recognizes her husband in the distance standing beside an “Indian” in his native 
garb. Unbeknownst to the community, her husband has returned as Roger 
Chillingworth, the town’s doctor, to witness the public persecution of his wife. 

 
M1 

 
 
9 

After Prynne returns to her prison cell, she is in a state of nervous excitement, and 
baby Pearl becomes ill and starts to writhe in convulsions. The jailer brings the 
physician to check both Prynne and Pearl. Her husband explains that Indians had 
captured him and makes her swear to keep his secret. They have a very frank 
discussion, and he too also tries to find out who her lover is, but once again she 
refuses to disclose the information. Chillingworth is not very compassionate in their 
meeting in the jail cell and you get the sense that he is also mocking her. 

 
M1 

10 Prynne is now keeping secrets for the two men in her life. M1 

 
 
 

11 

Chillinworth makes a promise to himself that he will discover who the mystery lover 
is. When Prynne is released from her prison cell she is banished from the 
community and lives in an abandoned cottage on the outskirts. She survives by 
doing embroidery for people in the town – Prynne does embroidery on gloves, 
robes, dresses and so on. The hypocrisy of the people shines through – they 
despise and shun her for being an adulteress, yet they crave the creative designs 
of her work. 

 
 

M1 

 
 

12 

As the story unfolds you see Pearl growing up and following her mother into town 
when she has to deliver embroidery work. When Pearl is about three years old, 
Governor Bellingham suggests to Prynne that her child should be taken away from 
her care and “clad soberly, and disciplined strictly, and instructed in the truths of 
heaven and earth.” Prynne is having none of this and there is some back and forth 
between them. All this is done in the presence of Chillingworth and Dimmesdale. 
The governor decides to ask Pearl where she came from, and even though the 
little girl knows the answer she decides to tell him that her mother plucked her off  

 
M1 

Continua. 

http://aax-us-east.amazon-adsystem.com/x/c/QokElJFdXrvAm8Bke_lxTCwAAAFiGGX35QEAAAFKAcapYUc/https:/assoc-redirect.amazon.com/g/r/http:/www.amazon.com/gp/product/1613821042/ref=as_at/?imprToken=SuLc87BXsdmhuiNXDsoZ4Q&slotNum=2&ie=UTF8&tag=ambeckenterpr-20&linkCode=w61&camp=217145&creative=399373&creativeASIN=1613821042
http://en.wikipedia.org/wiki/Hester_Prynne
http://en.wikipedia.org/wiki/Hester_Prynne
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Dimmesdale
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Chillingworth
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Chillingworth
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Quadro 36 – Atividade sobre movimentos retóricos: G6R1 – parte 2 (Conclusão) 

Pa TRECHO MR 

 
12 

 
a bush of wild roses that grew by the prison door. 

 

 
 
 

13 

Prynne observes her husband during the exchange between her and the governor 
and notices how much uglier his features have become. This could be symbolic 
for his ugly character. They still want to take away Pearl and Prynne refuses to 
yield. She turns to Dimmesdale and begs him to intercede on her behalf, and he 
nervously does so.  They relent and Pearl walks to where Dimmesdale is standing 
and takes his hand in hers and lays her cheek against it. He kisses her brow and 
she laughs and runs down the hall. The onlookers, except for Prynne and 
Dimmesdale believe Pearl has witchcraft in her, and Chillingworth remarks that the 
child is strange and that anyone can see her mother in her. Prynne departs with 
her child. 

M1 
M1S4 

 
 
 

M1S5 

 
 
 

14 

Dimmesdale health is failing and is wasting away from heart disease. In How to 
Read Literature Like a Professor, Thomas C. Foster tells us that it’s very important 
when a character is ill and we need to take note. Chillingworth becomes 
Dimmesdale’s medical adviser and they start spending a lot of time together as he 
tries to diagnose the illness. Chillingate also seeks lodging in the same house as 
Dimmesdale because as he investigates, he suspects that his patient has secrets. 
Chillingate is also changing and his features are becoming uglier and more evil. 
Chillingate suspects that the mystery man is Dimmesdale and finally confirms it. 
The physician treats the ailments, but tortures his patient emotionally. There is a 
long intercourse between Dimmesdale and Chillingworth, and the reader cannot 
help but wonder why Prynne would have married the doctor, who is obviously evil 
to the core. 

 
 
 
 

M1S5 

 
 

15 

Over the ensuing years, Dimmesdale condition worsens and he is seeking ways to 
atone for his sin, except by publicly admitting what he did. When Pearl is seven 
years old, while walking with her mother one evening they spot him on a scaffold 
and the two join him and hold hands. Pearl wants him to publicly acknowledge her 
but he refuses. But the family decide to flee to Europe. The day before they set 
sail, Dimmesdale gives the sermon of his life. After the sermon, he sees Hester 
and Pearl on the scaffold and joins them, and confesses his sin publicly, asking 
God for forgiveness. Very shortly after, he dies but he bids them farewell first. His 
features suggest that he is finally at peace. 

 
 
 

M1S5 

 
 

16 

Chillingate had also learns that Prynne, Pearl and Dimmesdale are going to sail 
away and also buys passage for himself. After Dimmesdale dies, all the life force 
is sucked out of him and he dies within a year – revenge is never a good thing. It’s 
interesting that this mean man bequeaths a substantial amount of property in 
Boston and England to little Pearl, the daughter of his wife Hester Prynne. Shortly 
after the physician dies, Prynne and her daughter leave Boston, and no one knows 
where they went. 

 
 

M1S5 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Foi possível perceber que a crítica da resenha foi classificada de forma 

positiva, mas na verdade, apontava também para pontos negativos da obra, 

configurando-se como uma recomendação apesar das falhas indicada (M4S1b). Logo, 

perceber esse tipo de passo pode ser um pouco difícil, caso uma leitura mais 

detalhada não seja feita. Segue o quadro 37 com os dois parágrafos finais dessa 

resenha. 
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Quadro 37 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G6R1 – parte 3 

Pa TRECHO MR 

 
17 

I recommend that you read The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne but skip 
“The Custom House – Introductory,” it’s a waste of good time, instead begin 
reading the book at “The Prison Door.” Because I have read The Scarlet Letter 
before, I protected myself and didn’t get caught up in the story. I believe that the 
way the story ends is less than ideal. After how much shame Prynne suffered, why 
couldn’t she be allowed to experience happiness with Dimmesdale, even though 
at first he cared more about how he was perceived in the community? 

 
M4S1a 

 
 

18 

Like most classic literature, The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne is not light 
reading so you have to invest the time. The Scarlet Letter shows us a glimpse of 
history, and I’m glad it’s history. How can you use this information? What do you 
have to add to the conversation? Let’s keep the conversation flowing, please let 
me know your thoughts in the comments section below. 

 
 

M4S1a 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ainda sobre essa resenha, cabe destacar no parágrafo 18, o estímulo aos 

letramentos colaborativos por meio de perguntas que pretendem verificar o uso da 

informação apresentada e a opinião dos participantes. Nesse sentido, a resenhista 

chama para a continuidade do diálogo por meio de comentários, indicando que 

resenhas circuladas em meio virtual não se encerram com a conclusão do texto, mas 

que possibilitam a extensão deste. Logo, há a etapa de pós-escritura, o que poderá 

ser melhor analisado ao visualizar as resenhas produzidas pelos alunos no Módulo 2. 

A resenha 2 abordava sobre o livro An Introduction to Language141 

(APÊNDICE P), de Victoria Fromkin, Robert Rodman e Nina Hyams, resenhada por 

Adam Glaz e coletada no site Project Muse. O índice de aproveitamento nessa 

resenha foi bem significante. Nela (QUADRO 38), algumas informações possuíam 

link, o que incluía o nome do autor. Entretanto, os alunos não perceberam que esse 

era também um movimento retórico e não o identificaram, o mesmo ocorrendo na 

resenha 1 do grupo 2. Nesse sentido, duas interpretações podem ser feitas: a primeira 

de que não acessaram o link para verificar seu conteúdo e a segunda de que não 

consideram esse recurso como um movimento retórico, uma vez que seu conteúdo 

não estava explícito na própria página do texto. Cabe refletir sobre os letramentos 

digitais e, de forma mais pontual, sobre o letramento hipertextual, tendo em vista que 

escolhas de navegação são feitas pelos usuários de espaços virtuais. Isto posto, os 

caminhos fogem do controle, inclusive da proposta de leitura ou da prescrição da 

tarefa, pois a simples presença de um link não quer dizer que vai ser acessado ou que 

seja interpretado como parte da leitura daquele espaço.   

                                                           
141 https://muse.jhu.edu/article/53528/pdf 

https://muse.jhu.edu/article/53528/pdf
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Ademais, os alunos apenas tiveram dificuldades em dois momentos. O 

primeiro ocorreu no parágrafo 2, “The more specific topics include [...]”, que foi 

classificado como citação de material extratextual (M2S3), mas, uma vez que elenca 

os tópicos presentes no livro, configura-se como uma visão da organização geral do 

livro (M2S1). Segue o quadro 38 para a identificação dessa dificuldade: 

 
Quadro 38 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G6R2 – parte 1 

Pa TRECHO MR 

 
 
1 

No doubt the seventh edition of this already classic introductory textbook to 
linguistics will be welcomed with the enthusiasm it deserves. Largely a continuation 
of the work of the late Victoria Fromkin, the new edition has been revised, 
reorganized, and updated by Robert Rodman and Nina Hyams to reflect current 
progress in linguistic research and to make it more accessible to language 
students. 

 
 

M1 

 
 
2 

The contents are divided into twelve chapters grouped into four parts: ‘The nature 
of human language’ (1–65), ‘Grammatical aspects of language’ (67–337), ‘The 
psychology of language’ (339–441), and ‘Language and society’ (443–572). 
Pedagogues will certainly appreciate the grouping: Such organization of the 
material makes it easier for the teacher to construct and follow a syllabus for 
a two-semester course. The more specific topics include, among others, general 
properties of language; language universals; animal systems of communication; 
the relationship between language and the brain; language origin; the 
morphological, syntactic, phonetic, and phonological aspects of language 
structure; the problems of semantics and pragmatics; language 
acquisition; bilingualism; teaching methods; teaching language to chimpanzees; 
computational linguistics; regional and social diversification of language; language 
change; and major types of writing systems. This quick enumeration does not, 
however, reflect the wealth of information and the depth of insight offered on many 
of these topics; although an introductory text, it surpasses many other publications 
in this category in both aspects. 

 
M2S1 

 
M1S2 

 
 

M2S3 

 
 
 
3 

While the majority of examples are taken from English, each chapter is followed by 
exercises based on data drawn from a variety of sources and languages. Sections 
summarizing the contents of each chapter facilitate quick review of the material. 
Lists of references for further study will be appreciated both by the teacher and by 
the more ambitious student. A glossary and an index at the end of the volume make 
it easier to navigate its contents. For the amusement of the student, the book 
contains several dozen well-chosen cartoons, each of which illustrates a point 
made in the text. Mottos that precede almost every section add to the volume’s 
educational and entertainment value. A clear layout and careful editing make the 
book a pleasure to work with. 

 
 
 
 

M2S3 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O segundo momento de dificuldade aconteceu no trecho “Although this 

introductory textbook does not follow […]” (parágrafo 4), também classificado como 

M2S3, mas que analisa aspectos da obra (M3S1). Vale ressaltar que mesmo a 

indicação do capítulo, no qual realces a pontos específicos foram dados, não foi 

suficiente para tornar a identificação mais clara. O último parágrafo não foi identificado 

com dificuldade, sobretudo por conter a palavra falhas (drawbacks). Segue o quadro 

39 com os parágrafos finais dessa resenha. 
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Quadro 39 – Atividade de identificação de movimentos retóricos: G6R2 (parte 2) 

Pa TRECHO MR 

4 Although this introductory textbook does not follow a particular theoretical 
approach to language, some linguistic theories seem to be favored over others. 
For example, the chapter on syntax draws heavily from the transformational-
generative tradition, whereas recent developments in cognitive linguistics are 
virtually absent even from the discussion of semantics, an area where concepts 
such as prototypes or schemas are particularly useful. 

 
 

M2S3 

 
5 

Despite drawbacks like these, however, the book is a remarkable achievement. Its 
earlier editions have already introduced thousands of students worldwide to the 
world of language study, and the seventh edition will certainly serve the purpose 
even better. 

 
M4S1b 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os alunos não responderam às questões sobre as dificuldades para 

realizar a atividade e sobre a importância de se identificar os movimentos retóricos em 

resenhas. Sobre quais alunos identificaram os movimentos retóricos das resenhas, é 

possível afirmar que a A16 e a A18 fizeram. O A17 não participou da atividade. 

Avaliando a atividade de identificação de movimentos retóricos das 

resenhas propostas em cada grupo, é possível afirmar que os alunos sentiram 

dificuldades, mas reconhecem a importância desse tipo de atividade. Os letramentos 

disciplinares requeridos para essa atividade não foram suficientes, devido à 

complexidade da tarefa, considerada difícil pelos alunos e, provavelmente, pela pouca 

prática da escrita do gênero em situações acadêmicas. Deficiências no letramento 

impresso em língua estrangeira também podem ter contribuído para as barreiras. Ler 

textos acadêmicos resenhados por especialistas, com vocabulário denso e a partir 

deles, identificar os elementos que constituem o gênero, foi uma tentativa de aliar 

teoria e prática, de forma que a apreensão da organização retórica se desse. 

Na vida acadêmica, muitas tarefas de produção escrita são requeridas aos 

estudantes, mas cabe pensar se a universidade cria oportunidades didáticas para que 

essas práticas se efetivem. Nesse sentido, o professor, o colegiado de um curso criam 

essas oportunidades, ou ainda são ações pontuais de professores preocupados com 

os letramentos ou de disciplinas especifícas para a produção de textos acadêmicos? 

Acredito que as ações precisam ser expandidas, que os docentes necessitam se 

desapegar das práticas do mistério, que incluem impor gêneros para aterrorizar e 

testar alunos, mas que assumam o papel de educadores. Isso inclui oportunizar 

práticas que gerem reflexão, utilidade para a teoria e engajamento dos discentes.   
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Tendo avaliado o processo de familiarização com o projeto wiki e a 

oportunidade de apreensão do gênero resenha, cabe analisar o Módulo 2 na seção 

que se segue. 
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7 ANÁLISE DO MÓDULO 2 

“A escrita colaborativa traz uma nova dimensão de 
interação social. Os escritores colaboradores não 
apenas têm estratégias diferentes para escrever 
que precisam ser conciliadas, mas também formam 
um grupo social, com sua própria personalidade e 
dinâmica142.” (SHARPLES et al., 1993, p. 9) 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados do Módulo 2. Neste módulo, 

os alunos deveriam escrever resenhas, para isso, ele foi dividido em quatro tarefas 

(tasks), cada uma pedindo a escrita de uma resenha. As duas primeiras foram de um 

conto e artigo sugeridos por mim, enquanto as duas outras foram de livros e artigos 

escolhidos pelos alunos. Em um primeiro momento, apresento uma tabela com o 

número de versões e comentários gerados para a escrita das resenhas, seguido da 

discussão desses dados. Em seguida, analiso as resenhas para identificar os 

movimentos retóricos nelas percebidos, a constituição das vozes e os letramentos 

necessários e emergentes. Vale ressaltar que os textos foram mantidos inalterados 

em sua formatação, obedecendo o modo como foram escritos na plataforma wiki. 

Assim, eventuais problemas de paragrafação, layout, ortografia, sintaxe etc 

mantiveram-se inalterados. 

 

7.1 Quantificação de versões e comentários da escrita de resenhas 

 

Na tabela apresentada (Tabela 3), cada tarefa de escrita de resenhas (T) 

possui o número de comentários143 feitos durante a sua produção (Nº C) e o número 

de versões realizadas para a sua construção (Nº V) com indicação do grupo. Foram 

detectadas três situações de plágio, duas na tarefa 1 (grupos 3 e 5), uma atividade 

não requerida (avaliação de website), com indícios de plágio na tarefa 4 (grupo 3), 

bem como duas resenhas não foram produzidas (grupos 1 e 5) também na tarefa 4. 

Assim, estas resenhas não foram contabilizadas na tabela e estão marcadas com um 

x, que indica ausência de versões e comentários naquela tarefa. Com base na 

situação descrita, 19 resenhas foram consideradas válidas para análise.  

                                                           
142 Collaborative writing brings in a new dimension of social interaction. Not only do collaborating writers 
have differing strategies for writing that need to be reconciled, but they also form a social group, with its 
own personality and dynamics. 
143 Os comentários contabilizados no Módulo 2, desta pesquisa, são os feitos pelos alunos. Como optei 
por deixá-los escrever sem interferências para que vivenciassem a correção entre os pares de forma 
mais autêntica, geralmente, tecia comentários de apreciação após o texto já pronto. 
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A partir da análise dos dados da tabela, pode-se afirmar que os grupos 

produziram ao todo 58 comentários e 122 versões para a construção das resenhas 

colaborativas no projeto wiki, o que se configura como um número pequeno dentro de 

uma perspectiva de escrita colaborativa. Não obstante isso, a quantificação desses 

dados permite a reflexão sobre algumas questões.  

 

Tabela 3 – Número de versões e comentários (Módulo 2) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

GRUPO 

 

ALUNO 

T1 T2 T3 T4 

Nº C Nº V Nº C Nº V Nº C Nº V Nº C Nº V 

 

G1 

A1 - 01 01 01 - 02 x x 

A2 01 01 01 01 01 - x x 

A3 - - 01 01 - - x x 

TOTAL – G1 01 02 03 03 01 02 x x 

 

G2 

A4 01 02 01 01 01 05 02 02 

A5 01 - 01 01 - - - - 

A6 01 - 01 01 01 01 02 01 

TOTAL – G2 03 02 03 03 02 06 04 03 

 

G3 

A7  x x 01 02 05 05 x x 

A8 x x 02 01 04 02 x x 

A9 x x - - - - x x 

TOTAL – G3 x x 03 03 09 07 - - 

 

G4 

A10 01 06 - 07 - 03 x x 

A11 01 09 - 02 03 04 x x 

A12 01 01 - 01 01 04 x x 

TOTAL – G4 03 16 - 10 04 11 x x 

 

G5 

A13 x x 02 04 - - 01 01 

A14 x x 01 01 01 05 - - 

A15 x x 01 - 02 01 02 03 

TOTAL – G5 x x 04 05 03 06 03 04 

 

G6 

A16 - 05 01 03 02 07 03 03 

A17 - - - 09 01 04 02 01 

A18 - 01 - 05 01 01 02 01 

TOTAL – G6  - 06 01 17 04 12 07 04 
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Em primeiro lugar, houve pouca interação, com base no número de 

comentários feitos. A primeira resenha teve 7 comentários, variando entre 01 e 03 

comentários por grupo, sendo que o grupo 6 não fez nenhum. A segunda resenha 

teve 14 comentários, variando entre 01 e 04 comentários por grupo, já demonstrando 

um acréscimo em relação à primeira. Nesse momento, o grupo 5 liderou a postagem 

de comentários, enquanto o grupo 4 não fez nenhum. A terceira resenha teve 23 

comentários, variando entre 01 e 09, sendo que dessa vez todos os grupos postaram, 

já demonstrando um posicionamento mais colaborativo. Nessa interação, o grupo 3 

liderou ao fazer 09 comentários. A quarta resenha teve o total de 14 comentários, 

variando entre 03 e 07, e teve o menor número de grupos que teceram comentários, 

tendo em vista que os grupos 1 e 4 não fizeram esta tarefa e o grupo 3 fez uma tarefa 

não requerida (avaliação de website) com indícios de plágio. 

Sabendo que o espaço para os comentários se configura como um local de 

troca de informações, ou seja, um local de interação, é possível concluir que as 

negociações e tomadas de decisões para a escritura dos textos não foram feitas em 

sua totalidade nesse espaço. Esse aspecto observado se difere do revelado em 

experiência anterior feita por mim na plataforma wiki durante minha pesquisa de 

mestrado (BENTO, 2011). A partir dessa observação, surgiu o interesse em realizar 

entrevistas com alguns participantes dos grupos para saber como isto se deu. É 

possível antecipar que a interação se deu por grupos criados por eles no Whatsapp e 

o porquê dessa escolha será discutido em breve. 

Em segundo lugar, o número de versões para a criação de cada resenha 

não foi grande. Na primeira resenha, os grupos produziram 26 versões, sendo que os 

grupos 1 e 2 produziram o menor número (2 cada), enquanto o grupo 4 liderou com 

16 versões. Este grupo se destacou ainda pelo número de versões criadas nas duas 

resenhas seguintes, 10 e 11 respectivamente, entretanto não produziu a última 

resenha (R4). Na segunda resenha, os grupos realizaram 41 versões, número maior 

que a anterior, mantendo a perspectiva crescente na terceira resenha, com 44 

versões. Na quarta resenha há uma queda no número de versões criadas, assim como 

nos grupos que realizaram a escrita do texto pelos motivos já anteriormente descritos. 

Nesse caso, 11 versões foram produzidas. 

Portanto, diante do número reduzido de versões e de suas visualizações 

por meio do histórico na wiki, foi possível perceber que os textos já estavam sendo 

postados quase que prontos na plataforma. Não compreendendo o motivo disso, uma 
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vez que a wiki oferece ferramentas de edição de textos similares às do Word, surgiu 

a necessidade de ter um detalhamento maior sobre essa questão. Recorrendo às 

entrevistas (seção 6.6), os relatos comprovam que muitos dos alunos optaram por 

produzir seus textos quase que completamente no editor de textos Word, o que será 

discutido na seção entrevistas. 

Cabe analisar, nas seções seguintes, as quatro tarefas de produção 

colaborativa de resenhas realizadas na plataforma wiki. 

 

7.2 Tarefa 1 

 

A tarefa 1 consistia na escrita da resenha do conto The Gift of the Magi144, 

de O. Henry (1905). A prescrição da tarefa pedia que o texto fosse escrito e revisado 

no período de 22 a 31 de março de 2018. Esse texto foi passado para todos os grupos 

e a análise dos movimentos retóricos teve como base a proposta de Motta-Roth 

(1995a), codificada por Nodoushan e Montazeran (2012). Entretanto, utilizei cores 

para a identificação dos MR, conforme o quadro 7, presente na metodologia desta 

pesquisa. 

Nessa tarefa, dois grupos (G3 e G5) cometeram plágio: percebi a 

linguagem do texto rebuscada, o que me surpreendeu por já conhecer o nível dos 

alunos. Recorrendo à internet, percebi que os textos haviam sido copiados e, logo, 

não foram considerados para a análise. O plágio não é raro na academia, o que pode 

ser facilitado pela rede e perceptível quando do aprendizado de uma língua adicional. 

Nesse sentido, Chen e Ku (2) afirmam que os alunos que possuem dificuldades de se 

expressar na língua em aprendizado, sobretudo na habilidade escrita, plagiam por 

falta de proficiência no idioma, o que, a meu ver, indica dificuldades no letramento 

impresso. Ademais, a página sobre plágio disponibilizada no projeto wiki foi uma 

tentativa de minimizar esta questão, mas não posso garantir que foi lida e 

compreendida pelos participantes. Portanto, apenas 4 resenhas foram avaliadas na 

tarefa 1.  

                                                           
144 Foi feito o upload do conto no próprio projeto wiki, desse modo, os participantes eram redirecionados 
a u/ma página específica para acessá-lo. Essa é uma característica importante da plataforma PBworks, 
uma vez que permite a inserção de links que levam a páginas externas ou dentro do próprio ambiente. 
À vista disso, gera importante contribuição para o letramento hipertextual. 
http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/122652873/The%20Gift%20of%20the
%20Magi.pdf 

http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/122652873/The%20Gift%20of%20the%20Magi.pdf
http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/122652873/The%20Gift%20of%20the%20Magi.pdf
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A seguir, apresento a análise das resenhas produzidas colaborativamente 

pelos alunos, destacando os movimentos retóricos encontrados, as vozes na 

produção do texto e os letramentos identificados, necessários para essa atividade e 

emergentes durante o processo de escrita colaborativa dos participantes. 

 

7.2.1 Tarefa 1: grupo 1 

 

A escrita da primeira resenha do grupo 1 se deu pelos colaboradores A1 e 

A2 em duas versões. A primeira versão se caracterizou pela “colagem” do texto que, 

claramente foi produzido em um outro editor de texto (Word, de acordo com relatos 

feitos na entrevista). A segunda versão foi de edição, uma vez que A2 modificou uma 

palavra que havia sido grafada erroneamente 

Quanto aos movimentos retóricos identificados nessa resenha, presentes 

na figura 8, os alunos definiram o tópico geral do conto (M1S1); resumiram-no, o que 

considerei como M2, mas sem os passos “dar uma visão geral sobre a organização 

do livro” e “estabelecer o tópico de cada capítulo”, realçaram pontos específicos 

(M3S1) e recomendaram-no (M4S1a). Novos movimentos retóricos surgiram, como 

referenciar a obra por meio de link que leva ao texto original e comentar sobre o 

produto final. Nesse sentido, o suporte onde o gênero é veiculado e mais 

especificamente, produzido, colabora para sua reelaboração, como defende Araújo 

(2016). Como esse é o primeiro indício nesta análise, a recorrência ao longo desta 

permitirá tecer maiores considerações a esse respeito.  

Sobre o ato de referenciar, é possível destacar o caráter da plataforma que 

possibilita a fácil inserção de links, o que possibilita o desenvolvimento e a ampliação 

do letramento em hipertexto. Nesse sentido, esse tipo de letramento se expande, uma 

vez que não se resume a processar e usar links, mas a produzi-los significativamente, 

dentro de práticas de letramentos acadêmicos ambientadas no AVA. O ato de 

comentar sobre o texto produzido revela uma apreciação sobre a obra em um outro 

espaço, fora dos limites do texto, na seção comentários: 

 

(A2) In fact it's a very good plot, A1! Here we can see how far a love can 
go. Giving up something we love just to see who we love happy is a huge 
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proof of love. Nowadays it's more and more rare to see a couple like this. 
Very good review!145 

 
 
O comentário, além do caráter apreciativo, tece um elogio ao texto 

produzido, dando que implicitamento o crédito a A1. Assim, A2 assume também o 

papel de avaliador do texto produzido.  

 

Figura 8 – Resenha colaborativa 1: G1 

 

The Gift of the Magi is a short story that was written by O. Henry and shows the story 
of couple that are in Christmas but they don't have money enough to buy things to 
each other, so they have to sell something from themselves for they can have money 
to buy something valuable to the other, planning to make the spouse happy. 
  
The couple has to valuable things that each one considers to themselves, to Della it 
was her hair and to Jim it was his golden watch. The plot shows us that Jim works a 
lot during a week and he just earn eight dollars a week, so he won't have money 
enough to buy something special to Della. Otherwise, Della just have $1,87 dollars 
and cannot give something special to Jim. 
  
Trying to solve the problem, each one them decide to sell their most valuable stuff, 
Della sells her hair to buy a golden chain to Jim's watch. Jim sells his gold watch to 
buy the combs that Della had seen in a shop window and loved for a long time. Now 
we can se the irony present in the story, because now the gifts that they bought to 
each other became useless once Della does not have a long hair anymore to use the 
combs and Jim does not have the watch anymore to use the golden chain. 
  
We can analyse this story according to O. Henry says in the end of the short story: 
"[...] But let me speak a last word to the wise of these days: Of all who give gifts, these 
two were the most wise [...]" (HENRY, 1906, pag. 6). Here we can see that most 
important thing is not to buy something special or not to the other, but to give up to 
something to make the next one happy. 
  
The short story The Gift of the Magi is one awesome story to be read in one sat 
because in addition to bringing us one good plot, it also shows us one new way to face 
the life, the most important thing is the pleasure to make someone happy and not the 
gift. 
  
  
Reference: http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/122652873
/The%20Gift%20of%20the%20Magi.pdf 
  

 

Fonte: dados da pesquisa. 

                                                           
145 Na verdade, é um enredo muito bom, A1! Aqui nós podemos ver quão longe um amor pode ir. 
Desistir de algo que amamos apenas para ver quem amamos feliz é uma imensa prova de amor. 
Atualmente é cada vez mais raro ver um casal como essse. Resenha muito boa! 

M1S1 

Referenciar 

M4S1a 

 

 

 

 

Apreciar 

M3S1 

 

 

M2 

http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/122652873/The%20Gift%20of%20the%20Magi.pdf
http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/122652873/The%20Gift%20of%20the%20Magi.pdf
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No texto, a voz foi marcada por meio do pronome objeto us (nos) no trecho  

“[…] in addition to bringing us one good plot, it also shows us one new way to face the 

life […]” (M4S1), mostrando engajamento com o leitor (HYLAND, 2008). O texto foi 

escrito por A1, editado por A2, não tendo a participação de A3. Desse modo, isso 

coaduna com Nelson e Castelló (2012) que afirmam que na escrita colaborativa um 

participante pode escrever pelo grupo ou par, assumindo o papel de líder, o que não 

impede a revisão e edição pelos outros membros do grupo, quando parte do texto está 

pronta. Assim, os processos de revisão e edição são mecanismos de trazer vozes 

para dentro da experiência de escrita colaborativa, registrados e visualizados na 

página de registros de edições da wiki. Nesse caso, especificamente, o texto foi 

editado a partir de seu produto final, o que compromete o caráter colaborativo da 

proposta.  

O padrão organizacional encontrado revela falta de colaboração, ou seja, 

dos letramentos colaborativos dos participantes. Como afirmam Kiili, Mäkinen e Coiro 

(2013), em práticas de letramentos colaborativos, os participantes são responsáveis 

pela negociação enquanto se fala ou escreve, mas quando isso não ocorre, embora o 

cenário virtual seja favorável à colaboração, creio que há passos ocultos no processo. 

Nesse sentido, as entrevistas foram essenciais para revelar como os textos que foram 

produzidos em poucas versões aconteceram. 

Cabe analisar a primeira resenha do grupo 2 na seção seguinte. 

 

7.2.2 Tarefa 1: grupo 2  

 

O grupo 2 escreveu a primeira resenha em 2 versões (FIGURA 9). Essas 

versões foram escritas por A4, que postou, primeiro, o texto na íntegra, e depois fez a 

substituição de uma palavra. Nesse sentido, ela atuou como escritora e editora do 

texto apresentado.  

Nessa resenha, a obra é bem apresentada (M1S1), seguida pelo resumo 

da história (M2). Nota-se uma crítica embasada, à medida que apresenta trechos do 

conto e destaca os temas que nele se apresentam, como ironia, amor e sacrifício, 

denotando boa argumentação (letramentos argumentativos). No último parágrafo, 

além da recomendação (M4S1a) é indicado o leitor em potencial, ou seja, aqueles que 

“gostam de histórias de amor e querem uma leitura para relaxar” (M1S2). 

Normalmente apresentado no início do texto, este MR foi apresentado ao final. 
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Figura 9 – Resenha colaborativa 1: G2 

 
Written by O. Henry, The Gift of the Magi is a short story that shows a moment of the 
life of a married couple who secretly buys a Christmas gift to the other. It is a story that 
deals with the couple’s quest for their mutual happiness. They face the challenge of 
having to give up on some things in order to achieve their desire to make the other 
happy.  
  

Jim and Della had two things that were valuable for them and that they were proud of: 
his gold watch and her hair. During the reading, we find out that both of them had sold 
their valuable things to buy the gifts. We know Jim bought Della the combs, however 
we do not know how he end up buying it. On the other hand, we follow her steps to 
buy her husband’s gift. After she sells her hair, she goes to various stores and in one 
of them she finally finds a gold chain to his watch. 
  

“One dollar and eighty-seven cents” (HENRY, 1906, p. 1) is how the short story begins 
and it is how we discover that Della cannot afford to buy her husband a proper gift. 
This makes her upset and sad, which leads her to do only one thing, cry. However, 
she sticks to the only hope she has at that moment: selling her beautiful hair. Later, we 
find out that her husband had sold his beloved golden watch in order to buy her a gift. 
We can see here the irony of this short story because the gifts were useless after all. 
He sold his watch to buy her something for arranging her hair and she sold her hair to 
buy a chain for his watch. 
  

However, if we look at this short story from another perspective we can see that it is all 
about love and sacrifice. The couple had given up on their most valuable things to see 
the other happy and satisfied. The results of their choices seemed dumb, but, as O. 
Henry says at the end of the short story, “these two were the most wise” (HENRY, 
1906, p. 6). In other words, it was not about buying the gifts, it was about proving the 
love they felt for each other. Their love is above every circumstance because they are 
willing to do anything, even selling their valuable things, to see the happiness of one 
another.  
  

The Gift of the Magi provides us a quick and pleasant reading. It is a good short story 
for those who like love stories and want a reading to relax. In addition, it provides nice 
quotes as “love and large-hearted giving, when added together, can leave deep 
marks” (HENRY, 1906, p. 4) which summarizes perfectly Della and Jim’s sacrifice in 
order to make one another happy. 
  
  

Reference: http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/122652873
/The%20Gift%20of%20the%20Magi.pdf 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Comentários foram feitos, considerados como MR, primeiro por A4, ao 

terminar a escrita do texto, no sentido de incentivar à colaboração:  

 

M1S1 

M2 

Referenciar 

 

 

 M1S2 

Incentivar 

 M4S1a 

 

 

 M3S1 

 Apreciar 

http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/122652873/The%20Gift%20of%20the%20Magi.pdf
http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/122652873/The%20Gift%20of%20the%20Magi.pdf
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(A4) A5 e A6, do you guys agree with my perspective? Feel free to add your 
thoughts on the review. It was a nice reading! I hope you guys enjoyed it too 
:)146 
 

A aluna convida as demais participantes para contribuir com a resenha, no 

entanto, faz isso quando o texto já está pronto, o que não contribui de forma 

significativa para o estabelecimento de uma atmosfera colaborativa. Como resposta 

A5 e A6, assim se expressam:  

 

(A6) A4 I'm in love for this review!! JUST PERFECT!!!! S2 S2 S2 
Could it be that I was the only one to be sad about that story?  
I heard this tale a time ago, but only now I really can understand the reason 
for this sacrifice. Maybe it's because I've matured.147 
 
(A5) I thought each of us would do a book review. But, A4, I love your point 
of view of the book, it's a lot like mine. I think the kind of maneuver that Mr. 
Henry is trying to get through is that we can give up something to make 
someone happy. The Gift of the Magi is a tale that tells us an important 
lesson about Christmas, in the end the couple was happy just to be with 
each other and this is wisdom. I really like the story and I will recommend it 
to my students because it is an easy read and also has a good message.148 
 

A colaboradora A6 apresenta um comentário de caráter mais avaliativo em 

relação ao texto da colega, uma vez que o considera perfeito, o que é reforçado com 

corações. A5, por sua vez, parece não ter compreendido a tarefa, ao afirmar que 

pensava que cada uma deveria escrever a história e, assim como A6, elogia o texto 

da colega. Entretanto, avalia a história no comentário, assim como a recomenda. Vale 

ressaltar que a seção comentários é uma extensão do texto, pois nela ainda se reflete 

sobre a história. O leitor, audiência real, interage com o escritor. Isso remete à visão 

de Tardy (2012, p. 40), ao afirmar que “uma visão dialógica chama a nossa atenção, 

assim como a do leitor e a dos caminhos nos quais leitor e escritor interagem, 

coconstruindo vozes num espaço e tempo particulares”. Nesse sentido, embora não 

                                                           
146 A5 e A6, vocês concordam com a minha perspectiva? Sintam-se livres para adicionar suas ideais 
na resenha. Foi uma boa leitura! Eu espero que vocês gostem também :) 
147 A4 estou apaixonada por esta resenha! Simplesmente perfeita!!! S2 S2 S2 Seria eu a única triste 
pela história? Eu “ouvi” essa história há um tempo atrás, mas apenas agora eu realmente posso 
entender a razão deste sacrifício. Talvez é porque eu amadureci. 
148 Eu achei que cada uma de nós faria uma resenha. Mas A4, eu amo o seu ponto de vista, é muito 
parecido com o meu. Eu acho que o tipo de manobra que o Sr. Henry utiliza é que nós podemos desistir 
de qualquer coisa para fazer alguém feliz. The Gift of the Magi é um conto que conta uma importante 
lição sobre o Natal, no final o casal ficou feliz por estar junto e isto é sabedoria. Eu realmente gostei da 
história e recomendarei para os meus alunos porque é fácil de ler e tem uma boa mensagem. 
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tão presentes no texto, A5 e A6 escolheram um outro caminho para participar, no que 

considero extensão do texto (seção comentários), assim, em outro espaço e momento 

(apreciação da obra), como afirma a autora. 

Na resenha, é possível ver a marcação do pronome pessoal we (nós) ao 

longo de todo o texto. Por exemplo, em “We can see here the irony of this short story 

because the gifts were useless after all”, este pronome está presente, assim como o 

pronome objeto us (nos) em “The Gift of the Magi provides us a quick and pleasant 

reading”. Os pronomes em destaque sugerem uma escrita coletiva, engajamento, mas 

em se tratando da escritura do texto em si, foi feita por um participante, o que é 

possível afirmar de forma segura por meio do registro de versões do texto. As outras 

participantes, todavia, não tiveram papel tão diminuído, pois ofereceram feedback 

avaliativo quanto ao texto e à história, como já descrito. Recorrendo a Nelson e 

Castelló (2012), um participante assumiu a liderança da escrita, mas cabe destacar 

que, na extensão do texto (comentários), residiam os outros escritores do texto, ou 

seja, lá estavam as outras vozes, assumindo, dentro da perspectiva da escrita 

colaborativa, os papéis de avaliadores. Cabe perceber se esse não seria um outro 

padrão de organização na perspectiva da escrita colaborativa. 

Uma vez que a primeira resenha do grupo 3 não foi considerada, conforme 

exposto no início desta seção (7.2 Tarefa 1), segue a análise da resenha produzida 

pelo grupo 4. 

 

7.2.3 Tarefa 1: grupo 4 

 

A primeira resenha do grupo 4 teve 16 versões. Nessa produção textual, foi 

possível perceber a contribuição de todos os participantes, que escreveram, editaram 

e comentaram sobre os passos da produção textual. Assim, nas versões 1 a 6, A10 

escreveu os três primeiros parágrafos; A11, nas versões 7 a 13, editou os três 

primeiros parágrafos e selecionou informações presentes no terceiro para construir o 

quarto; A12, na versão 14, escreveu os dois últimos parágrafos e, por fim, A11, nas 

versões 15 a 16, editou o último parágrafo e ajustou espaçamentos. Segue a figura 

10 com os MR identificados: 
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Figura 10 – Resenha colaborativa 1: G4 

 
The short story The Gift of the Magi was written by O. Henry, it tells us a Christmas 
time story about a couple that is worried to buy a gift for each other. Their main goals 
is to give for their lovers something special and genuine for this date that is very 
important to them, the objective is to buy something valuable, but during the story we 
can realize that they can not afford those gifts and then starts the drama of Della. 
  
In their minds, there are somethings considered valuable for their lovers, Della's boy 
Jim, seemed to care about gold, since he had a gold watch that belonged to his father, 
and Della had her gorgeous gold hair, that any queen wouldn't have. So the gifts had 
to be about that, Della starts the struggle to buy the gift for her lover, because she only 
had $1.87 to buy it, which makes impossible to buy something that in her head is 
valuable, so she starts to cry all over the situation. 
  
In some moment she got an idea to cut her hair off and find someone to buy her 
precious hair. Della  found Mrs Sofronie who bought the hair for $20 leaving Della 
feeling herself happy and certain that what she did was the best and only option. 
  
Della went home and waited Jim that didn't know about this situation, to surprise him 
with a gift that she bought with the earned money. She was afraid, fearing Jim's 
reaction. In other hand, Jim was as well thinking about to buy a gift for his girl, and the 
gift had everything to do with Della's precious hair. Della wanted to give a gold gift 
to Jim in order to fit with his father watch, ironicly Jim's sold it to buy Della's 
beautiful combs.  
  
Story shows us the real meaning of Christmas, the holiday spirit, where Della and Jim 
teach us about being charitable, loving and humble. Della shows us all her feelings for 
Jim selling the most valuable thing she has, which is her beautiful hair and Jim sells 
her valuable watch to present her. Della is afraid that Jim does not like her with short 
hair, in the excerpt she Speaks "Maybe the hairs of my head could be counted, but no 
one could ever count my love for you... "This declaration is beautiful and makes us 
wonder how much we live tied to someone by physical appearance, status, fame.  
  
Love is sincere, everything supports, a feeling that goes beyond possessions and 
goods. Della sold her hair, something that Jim very much valued in her, to buy a chain 
for his watch. Jim sold his watch, something that Della was very esteemed to present 
her with a beautiful comb for her hair. The Moral of the story is that there is not much 
more valuable than true love. Being nice is the real gift. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Essa resenha apresenta os MR até então percebidos nas resenhas 

anteriores (M1S1; M2; M3S1), mas não apresenta uma recomendação explicita sobre 

a obra. Entretanto, é possível ver que os participantes elencam o que aprenderam ao 

ler o conto: ser caridoso, amável e humilde. Diferentemente das outras resenhas 

apresentadas até entao, houve um comentário feito por A10 durante o processo de 

escrita. Isso se deu ao adicionar a última frase do quarto parágrafo, que, em sua 

versão, era no terceiro, destacada em negrito no texto: “Della wanted to give a gold 
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gift to Jim in order to fit with his father watch, ironicly Jim's sold it to buy Della's beautiful 

combs”. Segue o comentário: 

 

(A10) A12 and A11 feel free to add more informations that you got, xo149 

 

O comentário se caracteriza como um incentivo à colaboração, uma vez 

que pede aos outros participantes que adicionem mais informações. Os outros, no 

entanto, só fazem comentários após a escrita do texto completo, o que se dá a partir 

de A12, ao terminar de escrever os dois últimos parágrafos e A11, ao escrever o 

quarto parágrafo.  

 

(A12) Beautiful short story!150 

(A11) I love the whole story and I have put and changed somethings in the 

text151 

 

Ambos os comentários são, basicamente, de apreciação da resenha, MR 

observado também na resenha dos grupos 1 e 2. Entretanto, A11 informa sobre a 

edição do texto, diferentemente do que foi encontrado nas outras resenhas até então 

analisadas. Percebe-se um maior engajamento nessa produção de texto, mostrando 

maior evidência de letramentos colaborativos. 

Em se tratando das vozes que compõem o texto, a partir das noções de 

posicionamento e engajamento, o segundo aspecto prevalece. Assim, é marcado, no 

início do texto, assim como nos trechos em que M3S1 se dá, pelo pronome objeto us 

(nos): “[...] it tells us a Christmas time story [...], presente no primeiro parágrafo; “[...] 

Story shows us the real meaning of Christmas e […]”  “Della shows us all her feelings 

for Jim selling the most valuable thing she has […]”, no quinto parágrafo. Essa 

avaliação, em tom generalizante sobre o que a história conta, não inclui apenas a voz 

de quem escreve, mas de quem lê, de acordo com Hyland (2008). 

No que concerne ao engajamento dos participantes, A10 escreveu e editou 

o que escreveu; A11 editou tanto o que foi escrito por A10, assim como sua própria 

escritura e A12 apenas escreveu, dando continuidade e conclusão para o texto. Desta 

                                                           
149 A12 e A11 se sintam livres para adicionar mais informações, xo 
150 Conto bonito! 
151 Eu amo a história toda e coloquei e mudei algumas coisas no texto. 
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feita, é possível afirmar que houve um trabalho sequencial, a partir da classificação 

de Sharples et al. (1993), pois, segundo os autores, este padrão compreende o  

resultado de um estágio, que é passado para o participante seguinte. Assim, cada 

estágio pode ser uma seção do texto, por exemplo, em que cada participante fica 

responsável por dar continuidade ao trabalho, de forma ordenada. 

Já é possível ver um avanço nos letramentos colaborativos, tendo em vista 

um processo maior de correção entre pares, a qual foi evidenciada por uma maior 

edição do próprio texto, mas sem negociação evidente para isso, tendo em vista que 

houve um único comentário durante a produção em si. Nessa primeira tarefa já é 

possível ver uma ampliação do que Nelson e Castelló (2012) consideram como 

resposta à escrita, quando os respondentes se colocam no papel do autor e levam em 

consideração como o texto pode ser desenvolvido e mudado, a fim de se tornar mais 

adequado para a situação e para a audiência. Nesse sentido, nas práticas de 

letramentos acadêmicos na wiki, autores não são só autores e respondentes não são 

só respondentes, ou seja, escritores e audiência coexistem e trocam de papéis 

constantemente.  

A seção seguinte aborda a primeira resenha do grupo 6. 

 

7.2.4 Tarefa 1: grupo 6 

 
A primeira resenha do grupo 6 foi escrita em 6 versões: na primeira versão, 

A16 escreveu o resumo da resenha; na segunda versão, A18 iniciou a seção de 

análise; na terceira e quarta versões, A16 edita o que A18 escreveu; na quinta e sexta 

versões, A16 adiciona mais texto à seção de análise e continua editando para finalizar 

a escrita. Cabe dizer que A17 não teve nenhuma participação nessa tarefa.  

Os MR encontrados foram o de apresentação da obra (M1S1); o resumo 

desta (M2), que se deu sem o realce a pontos específicos do conto e a recomendação 

deste (M4S1a). No entanto, o propósito comunicativo da resenha não foi 

comprometido, pois, segundo Motta-Roth (1995a), o caráter avaliativo da resenha se 

mantém caso os movimentos 3 ou 4 existam no texto. Nesse sentido, a presença de 

um dos movimentos cobre o outro. Segue a figura 11 com essas especificações:  
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Figura 11 – Resenha colaborativa 1: G6 

 
The Gift of the Magi (Review) 

  

/  
            

The gift of the Magi is a short story by O. Henry (Pseudonym adopted for Willian 
Sydney Porter) first published 1905. It is about a poor couple that has no money to 
buy theirs loves a gift and decided to do something about it. It is a story about love, 
sacrifice, dedication, and ends with a comic irony. 
  
Summary 
          The story begins with Della counting her money, in which she had count and 
discovered that she had $1,87. However, she cried because it was not enough to by 
her husband a gift for Christmas. So she had an idea and decided to sold what she 
had of must valorous, her beautiful long hair. She did and with the money, she could 
buy a chain for the watch of her husband so he does not need to hide to look the 
hours. She made dinner and waited for him, praying for god so Jim still think she was 
pretty even with a short hair. 
          He came home, and starried at her. She didn’t know what he was thinking, so 
she explained why she had cut her hair to buy him a gift. He showed her his gift to her, 
that she discovered that was the Combs she had saw in a shopping window and had 
loved, but hadn’t money to buy because they were too expensive. Jim explained his 
reaction when he came home and saw that she has no longer her long hair to use the 
combs. She remembered of giving him her gift, and ask him with it is not perfect for his 
gold watch. Therefore, he finally said that he had to sold her watch to by her the 
combs. 
Analysis 
          This  story is very  interesting, it makes us think about the real meaning of the 
Christmas, and how it is more then just give people gifts, it's to care about people. 
More than that, it is a story that reflects the meaning of love, its purity,  and how 
beautiful it can be. I recommend this story, it is a real good story.  
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Vale ressaltar que o parágrafo escrito por A18 usa, ao mesmo tempo, o 

pronome objeto us (nos) em “[...] it makes us think about the real meaning of the 

Christmas, [...]” e ressalta a primeira pessoa do singular I (eu), em “I recommend this 

story, it is a real good story.”, mostrando, primeiro, uma inconsistência no modo de se 

posicionar e, por usar a primeira pessoa, não leva em conta o caráter colaborativo da 

proposta. A16, por sua vez, editou esse parágrafo, focando em correção de palavras, 

mas manteve esse pronome inalterado. Essa aluna foi responsável pela maior parte 

M M1S1 

M M2 

CM M4S1a 
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da escrita da resenha, assim como da sua edição desta, sendo a voz predominante 

do texto. Entretanto, A18 contribuiu com a escrita, ainda que em menor escala, 

fazendo o fechamento da escrita. Assim, o trabalho sequencial (SHARPLES et al., 

1993) é o padrão organizacional encontrado nessa produção. O texto não teve 

comentários dos alunos, apenas o de apreciação da resenha feito por mim, enquanto 

leitora152. 

Avaliando a tarefa 1, o grupo 6 foi o único que inseriu uma imagem para 

retratar a obra. Isso indica uma apropriação maior das ferramentas existentes na 

plataforma wiki, de forma que o texto possua também caráter imagético. Isso 

evidencia o letramento em multimídia (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016) no qual 

o letramento visual se estabelece.  

Em suma, as resenhas produzidas na tarefa 1 já possuem indícios de 

gênero discursivo reelaborado (ARAÚJO, 2016; ARAÚJO et al., 2018) pela percepção 

de novos movimentos retóricos. Estes, ainda em pequeno número, se dão durante a 

escrita do texto (informar sobre a colaboração, incentivar à colaboração e referenciar 

por meio de links) e após o texto (apreciar a resenha). Ademais, uma resenha, nessa 

tarefa, teve uma imagem inserida, ainda que não fosse requerido, o que demonstra 

apropriação do letramento em multimídia, vital no processo de reelaboração. À vista 

disso, Araújo (2016) afirma que o meio virtual favorece a produção de textos híbridos 

por meio de atividades de recortar/copiar e colar, por exemplo. Acrescento que essas 

possibilidades são ampliadas pelas diversas oportunidades de colaboração e de usos 

de recursos multimidiáticos que plataformas como a PBworks, usada nesta 

experiência, favorecem. Cabe avaliar a tarefa 2, tratada na seção seguinte. 

 

7.3  Tarefa 2 

 

A tarefa 2 consistia na escrita da resenha do artigo intitulado Wikis and 

academic writing: changing the writer-reader relationship153, de Maria Kuteeva, 

publicado em 2011, na revista English for Specific Purposes. Assim como na tarefa 1, 

                                                           
152 Uma vez que adotei a estratégia metodológica de deixar os alunos escreverem e interagirem sem 
minha intervenção, optei por fazer comentários somente ao final do texto pronto. Logo, só considerei 
como contabilizado os movimentos retóricos de apreciação do texto produzido pelo aluno. 
153 http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/118379301/KUTEEVA%2C%20M_ 
wikis%20and%20academic%20writing.pdf 

 

http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/118379301/KUTEEVA%2C%20M_wikis%20and%20academic%20writing.pdf
http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/118379301/KUTEEVA%2C%20M_wikis%20and%20academic%20writing.pdf
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o mesmo texto foi passado para todos os grupos, que tiveram o prazo de 1 a 10 de 

abril de 2018 para escrever a resenha. Vale ressaltar que todos os grupos realizaram 

essa tarefa, portanto, foram escritas 6 resenhas colaborativas.  

 
7.3.1 Tarefa 2: grupo 1 
 

 
Na segunda tarefa, o grupo 2 produziu 3 versões, cada uma tecida por um 

dos participantes. Logo, A2 fez a primeira versão, construindo os três primeiros 

parágrafos; A3 produziu os dois últimos parágrafos e A1 colocou o link referente ao 

texto original. O texto foi muito bem escrito e não apresenta registros de edição, que, 

se foi feita, não ocorreu na plataforma wiki, o que demonstra a escolha por outro editor 

de texto.  

Cabe destacar que, nessa resenha, foi percebido o uso do recurso Describe 

your changes (Descreva suas mudanças), ativado quando a página está no modo edit 

(editar). Esse recurso permite ao usuário descrever a edição feita no texto em espaço 

próprio. A seta vermelha indica a localização exata desse espaço. 

 
Figura 12 – Recurso Describe your changes 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 O colaborador A3 utilizou esse espaço que, se usado, configura-se como 

um índice das edições feitas. Normalmente, os comentários sobre a edição ou 

apreciação de textos são feitos na seção comentários, situada na parte inferior da 

página, sem necessidade de acionar o modo editar. No entanto, ao usar esse recurso, 

informa-se sobre as modificações concluídas. Assim, na figura 13, aparecem 4 

versões, mas a primeira é a versão elaborada por mim (página em branco, criada para 
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a escrita da resenha). Vale ressaltar que os nomes dos participantes estão cobertos 

com uma tarja, a fim de manter o sigilo de suas identidades. 

 

Figura 13 – Registro de versões com descrição de edição (R2G1) 

 

     Fonte: dados da pesquisa. 

 

O registro da edição indica que A3 escreveu sobre a estrutura do texto e 

que associou um de seus parágrafos a outro escrito por A2. Vale ressaltar que, em 

nenhum momento, eu informei aos participantes dessa experiência de que deveriam 

indicar a natureza das modificações que fizeram nos textos nesse espaço, uma vez 

que era meu intuito deixá-los escrever de forma mais livre. Entretanto, essa 

apropriação feita pelo aluno demonstra que ele explorou o AVA, que fez uso dos 

recursos que nele estavam disponíveis, demonstrando letramento hipertextual e 

autonomia. 

O texto destaca a apresentação da obra (M1S1), seguida pelo resumo (M2) 

e o realce aos pontos específicos desta (M3S1). Neste movimento, há um trecho 

repetido, que se apresentou no M2S2, ao apresentar o número de estudantes 

investigados. A resenha não apresenta a recomendação/refutação do artigo como 

MR, deixando a cargo do leitor essa percepção. Segue a figura 14 com essas 

percepções: 
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Figura 14 – Resenha colaborativa 2: G1 

 
The text is a study by Maria Kuteeva that speaks about the use of wiki in academic 
writings and the relationship between writers and readers. The study happened in the 
course of Effective Communication in English at Stockholm University. 
  
According to the author "a wiki has been defined as a 'freely expandable collection of 
interlinked web pages, a hypertext system for storing and modifying information – a 
database, where each page is easily edited by any user with a formscapable Web 
browser client' (Leuf & Cunningham, 2001, p. 14)". She exposes that writing on a wiki 
can contribute to increase the awareness of the audience and to raising the use of 
interpersonal metadiscourse. 
  
In the group under investigation are included fourteen students (eight females and six 
males) all from different places and different mother tongues. Thus it could help better 
the study since each student may have different difficulties of writing.  
  
 
Kuteeva's text is constructed in such a way that the reader may tend to think it is a 
mere patchwork, some well-crafted mixture of fragments from other texts. In contrast, 
those references are very consonant with the author's ideas.  
  
The usage of visual features, like screenshots for example, and statistic charts and 
graphics shows the pillar which sustains Kusteeva's arguments: the field research. In 
the group under investigation are included fourteen students (eight females and six 
males) all from different places and different mother tongues. Thus it could help better 
the study since each student may have different difficulties of writing.  
  
Reference: http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/118379301
/KUTEEVA%2C%20M_wikis%20and%20academic%20writing.pdf 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Diferentemente da primeira resenha produzida por este grupo, nessa 

tarefa, houve maior engajamento. Na tarefa anterior, os participantes não teceram 

comentários durante a produção escrita, só após a realização desta, mas nesta tarefa, 

as trocas se deram durante o processo: 

 

(A2) Hey guys! You can keep on writing and change something you want. 

Hugs (:154 

(A3) Hey A2! Thanks you for your contribution. We'll do our job as well!155 

(A1) Great review about the paper. It is written in a very good way!156 

 

                                                           
154 Ei pessoal! Você pode continuar escrevendo e mudar algo que quiserem. Abraços (: 
155 Ei A2! Obrigada pela sua contribuição. Vamos fazer nosso trabalho também. 
156 Ótima resenha sobre o artigo. Está muito bem escrita! 
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http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/118379301/KUTEEVA%2C%20M_wikis%20and%20academic%20writing.pdf
http://developingyouracademicwriting.pbworks.com/w/file/fetch/118379301/KUTEEVA%2C%20M_wikis%20and%20academic%20writing.pdf
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Nesse sentido, após a escrita do segundo parágrafo, A2 estimula à 

colaboração ao pedir que continuem o texto por ele iniciado; A3 agradece em seguida, 

promete contribuir, escreve sua parte, finalizando o texto e A1 aprecia a obra. Vale 

ressaltar que a apreciação feita por A1 se deu vários dias depois de ter editado o texto 

(inserção do link), possibilitada pelo caráter assíncrono do AVA. O MR de prometer 

colaboração aparece pela primeira vez nessa resenha, no sentido de tranquilizar os 

colegas sobre a participação. Ademais, essa foi a primeira resenha com o maior 

número de colaborações ainda durante o processo de escrita.   

O texto não apresenta voz marcada por pronomes, tendo construções na 

voz passiva, uma escrita clara e concisa, própria do âmbito acadêmico, como aponta 

Gillett, Hammond e Martala (2009). Sobre o engajamento, embora todos os 

participantes tenham escrito seções do texto, não houve edição das partes produzidas 

pelos participantes. Há, nesse sentido, a sugestão de um trabalho paralelo, a partir 

dos padrões previstos por Sharples et. al (1993), uma vez que as seções foram 

realizadas independentemente e integradas num produto final. Entretanto, esse 

padrão exige dois estágios que antecedem o produto final: (i) definição de objetivos e 

planejamento e (ii) divisão das tarefas, ou seja, quem escreve o quê. Provavelmente, 

esses dois estágios foram realizados por meio do aplicativo Whatsapp, nos grupos 

criados pelos participantes. Assim, há um novo padrão identificado, em que partes do 

texto são acrescidas, sem edição, já prontas, apenas completando as partes faltantes, 

sendo a edição e a colaboração realizada em ferramentas auxiliares.   

A colaboração, embora discreta no processo de construção da segunda 

resenha, já indica maior envolvimento desses colabores do que na produção da 

resenha 1. À vista disso, pode-se perceber indícios de letramentos colaborativos, 

vitais para a dinâmica da escrita.  

Cabe verificar como se deu a segunda tarefa do grupo 2. 

 

7.3.2 Tarefa 2: grupo 2 

 

A segunda resenha do grupo 2 teve 3 versões feitas por todas as 

participantes. Assim, A4 escreveu os três primeiros parágrafos; A5 escreveu o quarto 

parágrafo e boa parte do quinto; A6 editou o quinto parágrafo, adicionando uma 

vírgula, uma palavra e a frase final “After that some questionnaires were applied [...]” 
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e escreveu o último. Esta foi a única participante que editou o texto. Cabe analisar os 

movimentos retóricos encontrados na referida resenha (FIGURA 15): 

 

Figura 15 – Resenha colaborativa 2: G2 

 
This paper shows the results of a study that took place in the course of Effective 
Communication in English at Stockholm University, which is about the impacts that the 
use of wiki can provide on the writer-reader relationship. The study approaches the 
context of English for Academic Purposes (EAP) and gives us information to reflect 
about the use of online platforms to teach academic writing. 
  
We know that nowadays most of students make use of online content to help them 
produce their academic texts and researches. In this way, Kuteeva (2011, p. 45) 
questions “[…] how can we move away from using online tools exclusively for 
retrieving or exchanging information, and begin to foster learner collaboration? […]”, 
which means that we can use these online tools not only for these specific purposes 
but to write collaboratively. 
  
The study included fourteen students from the course of Effective Communication in 
English that were from different ages, nationalities and fields of study. Focusing on the 
use of wiki, which is “[…] a platform for collaborative writing […]” (KUTEEVA, 2011, p. 
46), it aimed to put in practice the use of this tool and to analyze its impacts on the 
students writing, when it comes to grammar and structure, and their awareness of the 
readers. 
  
A wiki has been defined as a "freely explandable collection of interlinked wen pages, a 
hypertext system for storing and modifying information - a database, where each page 
ia easily edited by any user with a forms-capable Web browser client" (Leuf & 
Cunningnham, 2001, p.14). All student's assignments on the wiki platform were 
evaluated in terms of structure, content and accuracy, but as the students were writing 
for other members to read, not just a teacher, they felt encouraged to write.  
  
For the main task, the students were divided in groups and each group gad a topic to 
disccuss about it, and using the wiki they exchanged text, ideas, contructed text, all in 
collab, and the teacher could keep track of all history function made by the groups. 
After that, some questionnaires were applied  in order to explore some aspects of 
student's writing and experiences.  
 
Well, the wiki ideia of having a collaborative learning space is a very good one! It's 
evident that in this way, the student can learn better than alone. 
 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Nessa resenha, aparece um MR até então não identificado, que é fazer 

generalizações sobre o tópico (M1S4), no início do segundo parágrafo, seguido por 

uma citação direta, estratégia para embasar a avaliação feita pelos colaboradores, 

parte do M3S1. Cabe ressaltar que M2 se caracteriza como um resumo do artigo e 

não apresenta a divisão deste, assim como na resenha de conto, mais uma vez não 
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correspondendo integralmente aos passos do movimento 2 previstos por Motta-Roth 

(1995a). Embora tenha havido pouca edição, indicando que os textos possivelmente 

já haviam sido produzidos em outro editor de texto, houve comentários durante o 

processo de produção textual e não apenas no final. Isso sinaliza para os movimentos 

de informar sobre a colaboração e incentivar à colaboração. Os comentários seguintes 

mostram a interação durante a produção textual:  

 

(A4) A6 and A5, I’ve written my initial thoughts on the paper, which were 
about its general topics and objectives. Please, read the paper and finish 
the review with your thoughts about it. You can write your ideas by editing 
the text.157 
 
(A5) I'm glad to contribute.158 
 
(A6) A5, I completed your last paragraph, I holp you don't mind. Please girls, 
feel free to modify/develop that I have writtten.159 

 
 

Assim, A4 se dirige para as duas colegas, informando o que produziu; 

estimula a participação e ainda indica como elas podem expressar suas ideias. A5 

parece feliz em contribuir, o que se dá após sua participação e A6 interage com A5, 

ao informar que completou o parágrafo por ela iniciado. Pode-se perceber o cuidado 

de A6 para  não causar mal-estar em A5, por ter editado seu texto, o que pode estar 

associado a  um aspecto da correção entre pares, que é a relutância cultural de criticar 

e julgar, tratada por Hyland (2003). Uma vez que a aluna se coloca no papel de 

corretora, muitas vezes atribuído ao professor, ganha um status, que pode causar 

desconforto em si e no outro que está tendo o texto corrigido. Este, por sua vez, pode 

desacreditar na correção do colega, como também aborda Hyland (2003). No último 

comentário feito por A6 é possível ver uma tentativa de estímulo à colaboração das 

outras participantes.  

Em se tratanto das vozes na construção dessa resenha é possível perceber 

o uso do pronome we (nós), em “We know that nowadays most of students make use 

of online content to help them produce their academic texts and researches.”, que 

                                                           
157 A6 e A5, eu escrevi meus pensamentos iniciais no papel, que eram sobre os tópicos gerais e os 
objetivos. Por favor, leiam o artigo e finalizem a resenha com suas contribuições sobre ela. Vocês 
podem escrever suas ideias ao editar o texto. 
158 Estou feliz em contribuir. 
159 A5, eu completei o seu último parágrafo, eu espero que você não se importe. Por favor meninas, 
sintam-se livres para modificar/desenvolver o que eu escrevi. 
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engloba o leitor (HYLAND, 2008). A natureza do MR em que o referido pronome está 

alocado é a de fazer generalizações sobre o tópico, assim esse nós tem um teor mais 

amplo, uma vez que os estudantes, de uma forma geral, fazem uso de conteúdo online 

para produzir textos acadêmico. O último MR não tem marcação de voz, 

diferentemente da primeira resenha produzida pelo grupo, que indicava um eu 

coletivo. O engajamento se deu por  meio do trabalho sequencial, de acordo com 

Sharples et. al (1993), visto que o texto foi sendo produzido de forma contínua, embora 

revisado apenas por uma participante (A6). 

Em se tratando dos indícios de letramentos colaborativos percebidos 

durante esse processo de escrita, é possível afirmar que já houve um pequeno avanço 

na colaboração, visto que uma aluna editou o que as outras haviam escrito. 

 
7.3.3 Tarefa 2: grupo 3 
 
 

A segunda resenha do grupo 3 possui 3 versões, realizadas por A7 e A8. 

Logo, na primeira versão, A7 escreveu os três primeiros parágrafos; na segunda, esse 

participante editou o segundo e terceiro parágrafos; enquanto A8 escreveu os dois 

últimos parágrafos na versão 3. Esse texto possui apenas três MR marcados no 

próprio texto, o de introdução à obra, o resumo do artigo e o realce a pontos 

específicos. A figura 16 apresenta os MR encontrados. 

Dentre outros aspectos, os letramentos disciplinares, segundo Kiili, 

Mäkinen e Coiro (2013), tratam de convenções de letramento e formas de 

comunicação associadas com determinada disciplina, logo, é uma convenção própria 

do gênero resenha, não apenas resumir o texto, mas tecer comentários que gerem 

uma apreciação sobre a obra resenhada, assim como a indicação ou refutação desta.  

Cabe, então, apresentar e discutir sobre os comentários seguintes, que indicam 

alguns MR para essa colaboração:   

 

(A7) hi,guys! I made the first on part.160   

(A8) I think we´d put here a topic that was done, not to be repeat.161 

(A8) put it in the part: describe your changes what you did,162 

                                                           
160 Oi, pessoal! eu fiz a primeira parte. 
161 Eu acho que nós temos que colocar aqui um tópico que foi feito, não repetir. 
162 Coloque na parte: descreva suas mudanças o que você fez. 
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Nesse sentido, os dois primeiros comentários são feitos durante o processo e o 

último, após. O comentário feito por A7 informa sobre a edição no texto e o de A8 orienta 

sobre onde deve se registrar as edições feitas no ambiente. 

 
Figura 16 – Resenha colaborativa 2: G3 

 
The text is a study by Maria Kuteeva that speaks about the use of wiki in academic 
writings and the relationship between writers and readers. The study happened in the 
course of Effective Communication in English at Stockholm University. 
  
      According to the author "a wiki has been defined as a 'freely expandable collection 
of interlinked web pages, a hypertext system for storing and modifying information – a 
database, where each page is easily edited by any user with a formscapable Web 
browser client' (Leuf & Cunningham, 2001, p. 14)". She exposes that writing on a wiki 
can contribute to increase the awareness of the audience and to raising the use of 
interpersonal metadiscourse.The term metadiscourse has been used both in relation 
to oral discourse 
as to the writing. Metadiscourse was first defined by Harris (1959/1970) to refer to 
to "passages of a text containing information of secondary importance" 
       In the group under investigation are included fourteen students eight men and six 
womenall from different places and different mother tongues. Thus it could help better 
the study since each student may have different difficulties of writing and different 
ways of think in a world perspective, because there are several perspectives about 
differents cultures, thus, applies another way of seeing the world.  
      In the 3 topic the author makes an account about an English course that happens 
in the university of stocolmo. the focus of the course is that students have skills in 
writing academic texts, this also includes vocabulary all over the academic field. one of 
the characteristics of this course is the great diversity of participants from various parts 
of the world. This characteristic contributes to the training of the students because the 
peers' experiences can be a positive point to learn more the second 
language. students also contribute to the training of the course platform, this is very 
important because when you feel part of something, you feel more motivated to work 
and you already know how it works because you participated in this construction.  the 
wiki platform also assesses in various ways the structure of the text, the writing of the 
students goes through some evaluations. one of the students' tasks in writing was to 
put your text in a coherent way on the platform, I believe this is a great challenge 
because other people wrote and you need to continue and be careful to put a very 
different text. But despite being a challenge I believe that this type of task the student 
tries harder to write better. 
     According to the author was created an individual platform for students to write and 
the other students had access. This feature of the platform becomes important 
because when writing is collaborative and students are writing something each student 
has a different  opinion, sometimes this can cause a conflict of ideas, so the individual 
platform becomes important because the student stays free to put your ideas. In 
addition other students can read the text and make criticism, and this contributes 
greatly to student learning. According to the author, several assessment techniques 
were used in this study, such as observation, grammar analysis and a questionnaire 
that was applied to the participants. The purpose of the questionnaire was to verify the 
reaction of the participants on the wiki, the analysis of the content was done in a 
qualitative way.  
 

Fonte: dados da pesquisa. 

CM M1S1 

CM M2 

r Informar 

r Informar 

CM 

CM 

M3S1 

M3S1 



206 
 

Assim, como visto na segunda resenha do grupo 1, os participante também 

fizeram uso do recurso Describe your changes. Nesse sentido, A8 diz ter adicionado 

algo sobre os tópicos 3 e 4 do texto, presente na figura 17: 

 

Figura 17 – Registro de versões com descrição de edição (R2G3) 

 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Nessa tarefa, há de se considerar a tentativa do grupo em produzir, uma 

vez que a primeira foi considerada como plágio. Nesse sentido, é possível dizer que 

os alunos desenvolveram, nessa produção textual, o trabalho paralelo (SHARPLES et 

al., 1993), uma vez que cada um ficou responsável por produzir determinadas seções 

do texto. A7 foi o único responsável pela edição do texto, resumindo-se a editar a 

parte que escreveu, assim, como não modificou algo escrito pela outra participante do 

grupo, não se pode afirmar que houve um trabalho sequencial, outro padrão também 

descrito por Sharples et al. (1993). 

No texto produzido, a terceira pessoa do singular predominou, no entanto, 

há dois momentos em que há engajamento com o leitor (HYLAND, 2008) por meio do 

pronome you em “[...] when you feel part of something, you feel more motivated to 

work [...]” e posicionamento por meio do pronome I em “I believe this is a great 

challenge because other people wrote and you need to continue and be careful to put 

a very different text [...]. Vale ressaltar que não houve um posicionamento coletivo, o 

que também se reflete nas ações do trabalho paralelo, no qual cada um cuida de sua 

parte na tarefa de escrita. Cabe analisar a resenha do grupo 4 na seção que se segue. 
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7.3.4 Tarefa 2: grupo 4 
 
 

A segunda resenha do grupo 4 teve 10 versões, realizadas por A10, A11 e 

A12. Desse modo, A10 fez as versões 1 a 5, nas quais, escreveu dois parágragos, 

editando-os. Por sua vez, A11 construiu as versões 6 e 7, nas quais, editou o texto 

feito por A10, adicionando mais informações e dividiu-o em três parágrafos, a partir 

do que já tinha escrito. Com a nova divisão, adicionou mais informação ao segundo 

parágrafo. A12 criou a versão 8, na qual acrescentou o último parágrafo da resenha 

e, por fim, A10 elaborou as versões 9 e 10, nas quais editou o último parágrafo. Segue 

o texto com os MR identificados 

Os MR identificados foram os de informar o tópico geral do livro (M1S1), 

resumir o artigo (M2) e recomendá-lo (M4S1), de acordo com a figura 18. Nessa 

resenha, não houve registro de comentários, assim, a colaboração só se deu na 

produção do texto em si, o que indica déficit nos letramentos colaborativos.  

 

Figura 18 – Resenha colaborativa 2: G4 

 
The text talks about a study made by Maria Kuteeva that show us the use of the 
platform 'wiki' as a way of interection between readers and writers and the benefits 
that could come in our studies and in our improvement on grammatical areas, the 
struture of writing and the coherence. This studies took place in Stockholm University 
in the course of Effective Communication in English. 
  
There were fourteen students participating of this study, six males and eight females, 
and they were all of different nationalities, courses and ages. They were separated in 
groups and every group had a topic to work it with wiki platform putting and 
exchanging ideas enriching the text always with teacher observation to get a notion 
what was every student has changed making a historic of modification in platform. The 
students had a questionnaire to know the experiences of each students with writing in 
wiki with the group collaboration. 
  
The aim was to achieve those different people, so they could show their different 
difficulties in the process of learning English as a second language as well, and it's 
very usual since they come from different cultures and they may have different 
perspective of the world and these influences on the writing and reading development. 
  
 Writing in English is a very productive tool for learning, through this article we can see 
the benefits. When you go to write, automatically you read more and vice versa. The 
article cited in the Wiki platform, is a very productive tool. Besides facilitating the 
writing can also be used for collaborative writing. 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Sobre as vozes, pronomes que incluem o leitor (HYLAND, 2008) se 

evidenciaram, por exemplo, we (nós) em “[...] we can see the benefits”. Além disso, 

há um indício de pronome que inclui o leitor em “When you go to write, automatically 

you read more and vice versa”, indicando engajamento. Ainda sobre esse aspecto, 

embora sem comentários, o texto foi construído com um bom nível de colaboração, 

uma vez que todos os participantes escreveram o texto e dois o editaram. Desse 

modo, é possível afirmar que houve o trabalho sequencial, segundo Sharples et al. 

(1993), visto que houve uma continuidade do trabalho de forma ordenada em que a 

edição ficou evidenciada. 

Nesta tarefa, a colaboração se deu mais em função de construir as partes 

do texto do que em negociar e tomar decisões sobre a escrita deste. A escrita 

acadêmica em plataforma colaborativa online deixa visível que outras escolhas podem 

ser feitas, não marcadas nos registros de comentários, revelando aspectos ocultos 

dos letramentos colaborativos nesta experiência, aclarados quando da análise do 

módulo 3 e entrevistas. A seção seguinte analisa a resenha do grupo 5. 

 
7.3.5 Tarefa 2: grupo 5 

 

O grupo 5 fez a segunda resenha em 5 versões, realizadas por A13 e A14. 

Desse modo, A14 produziu a primeira versão, que se apresentou como um texto 

extenso, iniciado em “The wiki platform is defined in the text [...]”. A13 foi a responsável 

pelas demais versões: adicionou mais conteúdo ao texto e corrigiu o que A14 havia 

escrito.  

Foi possível perceber que, nessa resenha, um comentário antecedeu a 

escrita, os dois seguintes se deram durante o processo (incentivos à colaboração) e 

o último, como apreciação do texto: 

 

(A13) Hey girls, iḿ reading the text and later i will try to begin the review. 
x.o.x.o163 
 
(A14) A15 and A13, Above I wrote my initial thoughts about the text. You 
guys can also add your thoughts and say if you agree or not with my point 
of view. ;)164 
 

                                                           
163 Oi meninas! Estou lendo o texto e depois vou começar a resenha. x.o.x.o 
164 A15 e A13, acima eu escrevi minhas ideias iniciais sobre o texto. Vocês podem adicionar suas ideias 
e dizer se concordam ou não com o meu ponto de vista. ;) 
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(A13) Girls, I tried to complete what A14 did. Please check and change 
what do you thing itś necessary. ;)165 
 
(A15) Girls, the review is good. Don't worry about it. ;)166 

 
 

Vale ressaltar que A15 não participou da escrita do texto, mas teceu 

comentário de apreciação, fazendo papel de leitora e avaliadora no processo de 

escrita. Nesse sentido, é possível perceber que na escrita colaborativa há 

estabelecimentos de papéis que não apenas se relacionam à escrita do texto em si, 

mas a avaliá-lo enquanto produto final. Nesse sentido, sua voz está presente na 

extensão do texto, no comentário tecido. Assim, como afirmam Pejic-Bach et al. 

(2016), a wiki propicia o estabelecimento de ambientes de aprendizagem 

sociointeracionista, nos quais os alunos têm a chance de colaborar, criar juntos e 

interagir. Creio, portanto, que na escrita em AVA colaborativo há uma ampliação da 

relação aluno-escritor, pois o trabalho em grupo permite a alternância dos modos de 

produção: ora se lê e escreve o texto e ora se lê e comenta o que foi lido.  

Como marcado no texto, na figura 19, os comentários se juntam aos MR 

identificados na resenha, merecendo destaque o MR de fazer generalizações (M1S2), 

não tão comum até então nas resenhas analisadas. Ademais, o último parágrafo se 

configura como uma avaliação pessoal da experiência de trabalho com a wiki, uma 

reflexão do que elas estavam vivenciando. 

No texto em si, um posicionamento mais evidente se deu em todo o último 

parágrafo, por exemplo, em “[...] we can notice the advantages of using the wiki” e em 

“[..] it gave us the opportunity to develop our academic writing [...]”. Sobre o 

engajamento, observa-se um padrão já considerado recorrente, o trabalho sequencial 

(SHARPLES et al., 1993), no qual o trabalho é continuado, de forma ordenada. 

Já é possível perceber maior colaboração nessa proposta em virtude dos 

comentários antes, durante e após a escrita, evidenciando o desenvolvimento de 

letramentos colaborativos. Estes não se dão rapidamente, uma vez que as práticas 

de trabalho individual ainda se sobrepõem às coletivas na universidade. A seguir, a 

figura 19 representa a resenha analisada: 

 

                                                           
165 Meninas, eu tentei completar o que A14 fez. Por favor confiram e mudem o que vocês acharem 
necessário. 
166 Meninas, a resenha está boa. Não se preocupem. ;) 
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Figura 19 – Resenha colaborativa 2: G5 

 
 
 

Wikis and Academic writing: Changing the writer-reader relationship is an article 
written by Maria Kuteeva. It is discussed in this article the advantages of Wiki platform 

for English for Academic Purposes (EAP). 
  
With the advent of new technologies people became more technology and thinking 
about it new tools were created to help studants understand the process of read-write 
academic texts. Saw this demand some scholars creat a tool to this, the platform Wiki. 
The Wiki platform is defined in the text as a“freely expandable collection of interlinked 
web pages, a hypertext system for storing and modifying information – a database, 
where each page is easily edited by any user with a formscapable Web browser client” 
(Leuf & Cunningham, 2001, p. 14). Kuteeva describes Wiki as platform for 
collaborative writing and shows us through a quantitative research some evidences 
that this platform is a good resource to develop academics' reading and writing among 
others skills. For her "writing on the wiki can contribute to raising awareness of the 
audience and to increasing the use of interpersonal metadiscourse." (KUTEEVA, 
2011, p.1), therefore, student those uses Wiki to develop in colaborative way also 
develop their habilities of critical thinking and creativity issues. And It is evidenced in 
her research, with 14 students in the course of Effective Communication in English, 
that using the wiki platform helped them mainly how to check sentences and 
paragraph structure and checking spelling and grammar  and the relationship between 
writers and readers.  
  
As students that use this platform, we can notice the advantages of using the wiki. For 
us, read the texts and articles about review and have the opportunity to practice it in a 
collaborative way, with  classamates feedback, it gave us the opportunity to develop 
our academic writing and be more critical when we read and write a text. It helped us 
to try to write and analyze better.  
 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Feitas as considerações sobre a resenha da tarefa 2, grupo 5, cabe analisar 

a segunda resenha do grupo 6. 

 

7.3.6 Tarefa 2: grupo 6 

 

A segunda resenha do grupo 6 foi feita em 17 versões. Nessa tarefa, todos 

os participantes, A16, A17 e A18, contribuíram para a escrita. Assim, nas versões 1 a 

9, A17 escreveu o primeiro parágrafo e editou-o, fazendo ajustes na ortografia e trocas 

lexicais. Por seu turno, A18 escreveu mais um parágrafo na versão 10. Na sequência, 

A16 contribui ao corrigir o título e adicionar o nome da autora na versão 11. A18 voltou 

a contribuir nas versões 12 a 15, nas quais editou o que escreveu, adicionando mais 

informações e apagando outras. Dando continuidade, A16 aproveitou o que A18 havia 

CM M1S1 

CM 
M1S4 

CM M2 

CM Refletir 

r Prometer 

r Apreciar 

r Infomar 



211 
 

escrito, dividindo o parágrafo que a colega havia elaborado em dois. Assim, editou-

os, acrescentando mais informação. No final, a resenha ficou com 3 parágrafos, 

marcados conforme a figura 20. 

Nessa resenha, foi possível perceber uma variedade maior de movimentos 

retóricos, com destaque para a generalização sobre tópico (M1S4), pouco comum nas 

resenhas até então realizadas. Segue a figura 20 com a marcação: 

 

Figura 20 – Resenha colaborativa 2: G6 

 
Review 

Wikis and academic writing: changing the writer-reader relationship - Maria 
Kuteeva 

  
           The function of education is to repass knowledge about one subject to another 
person. The worker employed to do this job is the teacher, or, in the academic milieu, 
Professor. He needs some skills to teach, and after that, to confirm if the students 
really learned the theme, he proposes activities. The same process occurs in 
Universities; the students needs to present works in the written-form: papers, essays, 
articles, monographs and reviews. In this last gender appeared the online platform 
Wiki, that permits the creation of colaborative writing among students (a way to 
improve their wrtiting-reading habilities and academic expression). In this article the 
professor Maria Kuteeva, from Stockholm University, analyses - in a very clean and 
accesible language - the role of wikis in the course of effective communication in 
English. 
           Wiki is described in the article as a “freely expandable collection of interlinked 
web pages, a hypertext system for storing and modifying information – a database, 
where each page is easily edited by any user with a formscapable Web browser client” 
(Leuf & Cunningham, 2001, p. 14). Kuteeva believes that this plataform is a good way 
to improve the reading-writing habilities in an academic context. The research 
countented with fourteen students from Stockholm University from different places and 
different native languages, to which eigth are female and six are males. With the 
variety of students difficulties writing the study became even richer.  
            The research enables us to reflect on the aspects of using wiki, and allows us 
to know more about the collaborative writing.  We can see how was the experience 
have a good result for those students that participated, they began to pay more 
attention to grammatical correctness and strutural coherence. More than that as 
Kuteeva said in her concluding remarks:  "This paper has described how wikis can be 
used for teaching traditional academic writing skills such as text organisation and 
paragraph structure in a collaborative environment of heterogeneous learners." 
(KUTEEVA,2011, p.55). We can conclude that the collaborative writing can be a good 
thing and can provide a lot of learning.  
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Cabe destacar o comentário feito por A16, no meio do processo, no qual 

promete contribuir: 
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(A16) Good Job A17 and A18! As soon as a have time I'll contribute to our 
review!167 
 
A aluna já havia contribuído ao corrigir o título e acrescentar o nome da 

autora, mas sente a necessidade de garantir ao grupo que participaria do resto do 

processo, como efetivamente fez. Interessante perceber que ela marca a resenha 

como “nossa”, sentindo-se parte do processo, demonstrando engajamento. Esse foi o 

único comentário feito pelos alunos na tarefa. 

As vozes dos participantes se fazem presentes no texto, uma vez que todos 

contribuíram para a escrita. Marcados no último parágrafo do texto, os pronomes us 

e we marcam engajamento e posicionamento, respectivamente, e indicam a autoria 

colaborativa, o que se comprova pela efetiva participação do grupo. Nesse sentido, 

retomo Wilson (1999), ao afirmar que o acesso a influências colaborativas durante o 

processo de escrita possibilita a redefinição do conceito de autoria. Ademais, é 

possível perceber o trabalho sequencial, segundo Sharples et al. (1993).  

Cabe destacar que os letramentos colaborativos nessa atividade se deram 

mais em função do trabalho para escrever o texto em si, visto que todos contribuíram, 

do que na contribuição por  meio de comentários, uma vez que só houve um. Assim, 

perceber a dinâmica colaborativa a partir de um único elemento, como os comentários 

feitos, não garante perceber a colaboração. Graças ao registro de versões, foi possível 

visualizar a escrita a várias mãos, o que depreende a apreensão de vários fatores 

para se ter noção do nível de colaboração ocorrido nas interações. Dando 

continuidade, a próxima seção trata da tarefa 3. 

 

7.4 Tarefa 3 
 
 

A tarefa 3 pedia que os alunos escolhessem um livro ou conto por  meio de 

comentários e, em seguida, escrevessem uma resenha, diferentemente das tarefas 

anteriores, quando o texto foi fornecido por mim. Além disso, deveriam escolher uma 

imagem, que representasse a obra, e revisar o texto. O período estipulado para a 

escrita dos textos foi de 11 a 20 de abril de 2018. Nessa tarefa, assim como na 

seguinte, foi dada maior autonomia aos alunos, visto que poderiam escolher os textos 

de sua preferência. Todos os grupos realizaram essa tarefa, assim, há 6 resenhas 

                                                           
167 Bom trabalho, A17 e A18! Assim que eu tiver tempo, contribuirei para a nossa resenha! 
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colaborativas para análise. Segue o quadro com os títulos das obras resenhadas pelos 

alunos: 

 

Quadro 40 – Síntese das resenhas produzidas na tarefa 3 

GRUPO TÍTULO AUTOR 

G1 A Song of Ice and Fire: A Game of Thrones George Raymond Richard Martin 

G2 Thank you, Ma’am Langston Hughes  

G3 A Dream-Story: The Christmas Angel Henry Van Dyke 

G4 The Black Cat Edgar Allan Poe 

G5 The Tell Tale Heart Edgar Allan Poe 

G6 Araby James Joyce 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O quadro apresenta variedade de títulos, embora dois sejam do mesmo 

autor, Edgar Allan Poe. Das obras elencadas, apenas uma é livro, A Game of Thrones, 

o primeiro da série de livros A Song of Ice and Fire (As Crônicas de Gelo e Fogo), 

sendo o restante contos. Em seguida, cabe apresentar cada tarefa realizada pelos 

grupos. 

 

7.4.1 Tarefa 3: grupo 1 

 

O grupo 1 escolheu o livro A Game of Thrones, de George R. R. Martin para 

resenhar. Essa resenha teve apenas duas versões, feitas por A1. Na primeira versão, 

o participante postou todo o texto e, inclusive a imagem, enquanto, na segunda, 

colocou o título do texto. Não houve participação dos outros membros do grupo nessa 

resenha, apenas na seção comentários, na qual um participante, A2, comentou.  

De acordo com a figura 21, a resenha se inicia pela informação sobre o 

autor (M1S3), seguida pela introdução à obra (M1S1), resumo da obra (M2S2), o 

realce a pontos específicos, como personagens e enredo (M3S1) e a recomendação 

(M4S1).  
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Figura 21 – Resenha colaborativa 3: G1 

 
A Game of Thrones: An Epic and Awesome Novel  

  

                                 

                                                                                                                           

 George Raymond Richard Martin more known as George RR Martin is an American 
writer and screenwriter. Born in New Jersey, since when he was a child he always 
liked to write HQs and Sci-Fi stories. His most famous and brilliant work is the saga of 
novels A Song of Ice and Fire (1996- atual), with the first book named as A Song of 
Ice and Fire: A Game of Thrones(1996).  
  
A Song of Ice and Fire: A Game of Thrones is an epic novel who talks about the 
stories of a land where the summers last years and the winters can last an entire life, 
many families fight for the coveted iron throne. The iron throne is the maximum power 
in Westeros that is the land where the story takes place. A Game of 
Thrones introduces the story of the families who lives in Westeros and their internal 
battle seeking reach the power. With the unexpected death of the king’s Hand (his 
counselor), the king travels to the other side of the continent to find one old friend and 
invite him to be his new Hand. From here, many things start to happen, the Hand finds 
out that the queen is cheating on the king with her brother, and this was probably the 
reason why the last hand was murdered and not just died. While they are struggling 
their internal battles, in other continent, a couple of siblings are preparing themselves 
to raid Westeros and take back what is them for right, the iron throne. And whilst all of 
these events are happening, one long winter is coming and with its supernatural 
creatures. 
  
One interesting thing that we can notice is the Martin’s novel does not have one main 
character, all the characters are the owner of their own stories. George Martin gifts us 
with an awesome plot full of twists and complexity. We have to read this book with 
total attention for us can understand better the plot. It is an amazing novel to read, it 
takes you into the story to beginning until the end. You also should read the other 
books of the saga, once the story does not end in this book.  
 
 MARTIN, George RR. As Crônicas de Fogo e Gelo: A Guerra dos Tronos; 
tradução de Jorge Candeias. 4ª edição. São Paulo: LeYa, 2015. 
  
George R. R. Martin. Retrieved from: https://www.ebiografia.com/george_r_r_martin/  
Accessed on: 04-27-2018 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao final do texto, há a referenciação deste, por  meio de link e, nos 

comentários, há a apreciação, conforme a seguinte fala: 
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(A2) It couldn't be a better subject to talk about! Amazing Review!168 

 
A empolgação presente no comentário retrata a preferência do participante 

pela obra, assim, acredito que quando os alunos podem escolher o texto a ser 

resenhado, há a personalização da tarefa, que ganha mais relevância, significado para 

os alunos. Lillis (2001), Street (2010) e Lillis e Tuck (2016) apontam para aspectos 

ocultos na escrita acadêmica, o que inclui os direcionamentos das tarefas. Entretanto, 

não apenas estes devem ser considerados, mas os materiais didáticos utilizados, o 

que inclui a seleção de textos. Textos considerados, por exemplo, clássicos ou 

essenciais em um determinado campo disciplinar merecem maior atenção dos 

professores, pois podem não ser compreendidos pelos alunos. Somente a partir da 

compreensão dos textos e dos direcionamentos dados, os alunos estarão aptos a 

realizar trabalhos, pois, como assevera MacConachie (2010), o conteúdo avança por  

meio do entendimento do letramento e o letramento avança em função do 

entendimento do conteúdo. Essa afirmação ratifica a importância dos letramentos 

disciplinares, ou seja, é preciso que o aluno entenda as dinâmicas do campo 

disciplinar para que nele avance. Isso, como afirma Andrews (2010), se dá a partir do 

argumento, o que demonstra a estreita relação entre letramentos disciplinares e 

argumentativos.  

No que tange às vozes na construção do texto, é possível perceber 

posicionamento em “One interesting thing  we can notice [...]. O engajamento com o 

leitor se dá por  meio do pronome we em “George Martin gifts us [...]”; you em […] it 

takes you into the story to beginning […]” e “You also should read the other books of 

the saga”. Interessante perceber essas marcas de engajamento, quando na verdade 

a resenha foi escrita apenas por um participante. Assim, o modo de representação no 

texto se difere do real. A tentativa de colaboração se deu a partir do comentário de 

A2, no entanto, não houve réplica. Assim, um participante escreveu pelo grupo, mas 

sem edição de outros participantes. Nelson e Castelló (2012) afirmam que, quando 

um participante escreve pelo par ou grupo, pode haver edição de outros participantes, 

entretanto, nessa tarefa, especificamente, o outro participante teceu um comentário 

de apreciação do texto, assumindo o papel de leitor e avaliador. Cabe, assim, elencar 

                                                           
168 Não poderia ter um assunto melhor para se falar. Resenha maravilhosa! 
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esse como um novo padrão de constituição das vozes na escrita colaborativa: um 

participante assume a escrita, enquanto o outro pode avaliá-la. 

No que tange aos letramentos colaborativos, esse grupo ainda se mantém 

tímido, com poucas versões e comentários para a produção de textos. A seção 

seguinte trata da resenha 3 do grupo 2. 

 

7.4.2 Tarefa 3: grupo 2 

 

O grupo 2 produziu a resenha do conto Thank you, Ma’am, de Langston 

Hughes. O texto foi elaborado a partir de 7 versões, feitas por A4 e A6, sem a 

participação de A5. Nesse processo, A4, na primeira versão, escreveu quase todo o 

texto, com exceção dos dois últimos parágrafos e, nas versões 2 a 4, esta participante 

editou o que escreveu. No que lhe diz respeito, A6 escreveu e editou mais dois 

parágrafos nas versões 5 e 6. Por fim, A4 editou o segundo parágrafo, corrigindo uma 

palavra. Segue a resenha para análise na figura 22: 

 

Figura 22 – Resenha colaborativa 3: G2 

 
Thank You, Ma'am and The Power of Kindness 

  

 
Image from enotes.com 

  
 
  
Langston Hughes (1902-1967) was an African-American poet, novelist and playwright 
and one of the most important figures during the 1920s Harlem 
Renaissance (POETRY FOUNDATION). His works mostly included the African-
American experience during his time and he often talked about their struggles with 
racism, segregation and inequalities. In addition, he aimed to celebrate his people’s 
culture. Among his works is the short story Thank you, Ma’am,published in 1958, 
which talks about how one’s kindness can change someone else’s behavior. 
  
Thank you, Ma’am talks about a moment in the life of Mrs. Luella Bates Washington 
Jones when a boy, named Roger, tries to steal her pocketbook. Instead of calling the 
police, the woman takes the boy to her house and teaches him a lesson. When they get 
there, she asks him to wash his face and prepare a snack for him. During all the time, 
the woman is not worried if the boy will try to steal her again and then run away. When 
they are eating in the table, she talks to him and finds out that he tried to get her 

CCM M1S3 

CCM M1S1 

CCM M2 
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pocketbook because he wanted to buy a pair of suede shoes. In the end, the woman 
gives the boy ten dollars so that he can buy his shoes and advises him not to try stealing 
ever again and says “[…] I wish you would behave yourself, son, from here on in” 
(HUGHES, p. 3, 1958). The boy is speechless and has nothing to say but “thank you, 
m’am” (HUGHES, p. 3, 1958). However, he does not have the opportunity to say such 
words and ends up staring at the woman’s door. 
  
We can see that Luella’s attitude causes a great difference in the way the boy behaves. 
She does not acts violently towards him and uses only her voice and her kindness as 
her weapons. The boy even looks at her pocketbook when in her house, however during 
the rest of the short story he tries to be trustworthy. In this way, we see the regret in his 
actions and that he is afraid of disappointing Luella because she has been nice to him. 
  
Mrs. Luella has changed the life of this boy forever. She showed him that it's possible 
to live a decent life as long as he doesn't commit bad things:"Now, here, take this ten 
dollars and buy yourself some blue sued shoes. And next time, do not make the mistake 
of latching onto my pocketbook nor nobody's--because shoes come by devilish like that 
will burn your feet [...] "(HUGES, p.3, 1958).  
  
Her generosity and affection made him realize that a simple 'Thank you' would never be 
enough to thank her for everything she did for him. Roger was so embarrassed, so sorry 
that the way he said goodbye was more heartfelt than any thanks could be.  
  
 
 HUGHES, Langston. (1958). Thank you, Ma’am. Retrieved 
from:http://staff.esuhsd.org/danielle/English%20Department%20LVillage/RT/Short%20
Stories/Thank%20You,%20Ma%27am.pdf 
Accessed on: 04-21-2018. 
  
Langston Hughes. Retrieved from: https://www.poetryfoundation.org/poets/langston-
hughes 
Accessed on: 04-21-2018. 
https://americanliterature.com/author/henry-van-dyke/short-story/a-dream-story-the-
christmas-angel 
 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Nessa resenha, além dos MR usuais, foi possível perceber que 

comentários se deram durante o processo de produção textual.  

 

(A4) Hey, girls! I've written my thoughts on "Thank You, Ma'am" by Langston 
Hughes! Do you agree with my point of view? Feel free to add your thoughts 
about it too and finish our review :-)169 
 

                                                           
169 Ei, meninas! Eu escrevi minhas ideias sobre “Thank You Ma’am de Langston Hughes! Você 

concorda com o meu ponto de vista? Sintam-se livres para acrescentar suas ideias e finalizar nossa 

resenha :) 
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http://staff.esuhsd.org/danielle/English%20Department%20LVillage/RT/Short%20Stories/Thank%20You,%20Ma%27am.pdf
https://www.poetryfoundation.org/poets/langston-hughes
https://www.poetryfoundation.org/poets/langston-hughes
https://americanliterature.com/author/henry-van-dyke/short-story/a-dream-story-the-christmas-angel
https://americanliterature.com/author/henry-van-dyke/short-story/a-dream-story-the-christmas-angel
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(A6) It was great talking about this tale!!Thanks for starting the text A4, it 
helped me a lot. A5, I holp you also enjoyed this tale s2 s2 s2170 
 

As vozes marcadas no texto incluem o pronome we (nós) em “We can see 

that Luella’s attitude causes a great difference in the way the boy behaves”. A noção 

de que a autoria é realmente colaborativa se dá, inclusive, no comentário, quando A4 

diz “our review” (nossa resenha). De acordo com os padrões de organização do 

trabalho em grupo na escrita colaborativa de Sharples et al. (1993), observa-se o 

trabalho sequencial a partir do engajamento dos participantes, visto que o texto foi 

sendo construído, editado, a partir das contribuições que eram deixadas.  

O grupo apresentou crescente desenvolvimento dos letramentos 

colaborativos, com maior engajamento, quando comparados as duas primeiras 

atividades. Em seguida, apresento a análise do grupo 3. 

  

7.4.3 Tarefa 3: grupo 3 

 

O grupo 3 produziu a terceira resenha sobre o conto A Dream-Story: The 

Christmas Angel, de Henry Van Dyke. O texto foi produzido em 7 versões:  as quatro 

primeiras versões foram produzidas por A7, que adicionou um link, as palavras short 

story, o título do conto e o nome do autor. A8, no que lhe concerne, escreveu metade 

do primeiro parágrafo e continuou até o segundo parágrafo na versão 5. Para finalizar, 

A7 incluiu uma longa passagem do conto na versão 8. 

Mais uma vez, A8 optou por fazer a descrição das edições na seção 

Describe your changes. Na figura 23, A8 faz as seguintes descrições das edições 

feitas nas versões 5 e 6 respectivamente: 

 
(Versão 5) people, I started to write something, I had to stop because 
another urgent task arose, tomorrow I will conclude what I started today171 
 

(Versão 6) I put some more, someone could correct what I wrote172 
 

Segue a figura 23 com o detalhamento: 

                                                           
170 Foi ótimo falar sobre esse conto! Obrigada por começar o texto, A4, me ajudou muito. A5, eu 
espero que você tenha gostado desse conto s2 s2 s2 
171 Gente, eu comecei a escrever algo, eu tive que parar porque outra tarefa urgente surgiu, amanhã 
eu vou concluir o que eu comecei hoje. 
172 Eu adicionei mais, alguém poderia corrigir o que eu escrevi 
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Figura 23 – Registro de versões com descrição de edição (R3G3) 

 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

As descrições revelam a contribuição da participante na escrita do 

parágrafo, assim como a adição de mais texto. O que deveria ter sido informado, de 

acordo com os direcionamentos que dei, nos comentários, foi feito na página de 

registro de edição, demonstrando que a participante fez uma apropriação diferente da 

ferramenta, assim como percebido e discutido na tarefa 2, com evidência de 

letramentos digitais (letramento em hipertexto). 

Nessa tarefa, houve negociação para decidir o conto a ser resenhado, o 

que não se evidenciou nos grupos anteriores: 

 

(A7) HELLO,GUYS! I SUGGESTED THE SHORT STORY " APRIL´S 
MONTH" OR THE BOOK " LADY CHATTERLEY´S LOVER"173 
 
(A7) good evening! guys, this is a short story being abstract,but, it´s very 
interesting.174 
(A8) oK 

(A7) hello,dears! I found another short story more long.  
 
https://americanliterature.com/author/henry-van-dyke/short-story/a-dream-
story-the-christmas-angel 
 
by Henry Van Dyke175 
 

                                                           
173 OLÁ, PESSOAL! EU SUGERI A SHORT STORY “APRIL’S MONTH’ OU THE BOOK “LADY 
CHATTERLEY’S LOVER”. 
174  Boa noite! pessoal, este é um conto é muito interessante. 
175  Olá, queridos! Eu encontrei um outro conto mais longo https://americanliterature.com/author/henry-
van-dyke/short-story/a-dream-story-the-christmas-angel de Henry Van Dyke. 

https://americanliterature.com/author/henry-van-dyke/short-story/a-dream-story-the-christmas-angel
https://americanliterature.com/author/henry-van-dyke/short-story/a-dream-story-the-christmas-angel
https://americanliterature.com/author/henry-van-dyke/short-story/a-dream-story-the-christmas-angel
https://americanliterature.com/author/henry-van-dyke/short-story/a-dream-story-the-christmas-angel
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(A8) Great, this is better. Thank you Adriano176 
 
(A8) I'll start working now177 
 
As primeiras versões, criadas por A7, eram uma tentativa de mostrar o texto 

a ser escolhido, o que explica os links. A escolha se dá quando A8 diz “[...] este é 

melhor”, que se deu, provavelmente, por  meio de breve leitura e avaliação. A partir 

disso, ela anuncia que vai começar a trabalhar no texto. 

Nesse sentido, essa resenha se destaca pela negociação, tomada de 

decisão e anúncio sobre o início da produção textual, ações que antecedem a 

produção em si do texto e marcados como movimentos na referida resenha (FIGURA 

24). Esses indícios revelam o desenvolvimento dos letramentos colaborativoa 

Além disso, foram feitos dois comentários após a escrita dos dois primeiros 

parágrafos, por A7 e A8, indicando as ações, ocorridas, marcados como MR: 

 

(A8) I put some more, someone could correct what I wrote because I don't 
know if I wrote it correctly178  
 
(A7) I will to try, A8.179 
 
(A8) I added a bit more.180 

 
 

Os movimentos retóricos marcados no texto, de acordo com a figura 24, 

são M1S1, M1S3 e M3S1. No último parágrafo há uma citação que leva quase toda a 

sua extensão, seguida de uma avaliação breve e pouco relevante. Além disso, não há 

um fechamento da resenha, com indicação ou refutação da obra.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 Ótimo, este é melhor. Obrigada A7. 
177 Eu começarei a trabalhar agora. 
178 Eu adicionei mais, alguém poderia corrigir o que eu escrevi porque eu não sei se eu escrevi 
corretamente. 
179 Eu tentarei, A8. 
180  Eu adicionei um pouco mais. 
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Figura 24 – Resenha colaborativa 3: G3 

 
SHORT STORY  
A dream-story: the 221hristmas Angel, by Henry Van Dyke. 
  

 

 
A dream-story: the chistmas Angel, is a short story written by Henry Van Dyke; and 
history happens somewhere in paradise where Angels live. In the beginning of the 
story the author makes a description of the paradise where the angels live; he 
describes the physical space and makes an interesting commentary on the work of the 
angels; unlike other history that says that paradise is a place of eternal rest and 
contemplation, Henry’s paradise consists of work. Here the angels are portrayed as 
the angels of the bible, the first time angels appear in history they speak about the 
earth’s problems, like the guardian angels that appear in the bible. Probably the author 
used the figure of the angels to criticize the unjust society.  
 
And who does this criticism is the angel Miguel to the problems that happens in the 
earth is the angel Miguel, considered an angel warrior that fought with the devil and it 
conquered. What it seems is that the author united society critique to his own religious 
knowledge since he was a pastor, because the angel who speaks rudely about the 
earth is the angel considered more warrior and one of the most respected.  
 
“Too well I know,” he spoke on, while the smile on his face deepened into a look of pity 
and tenderness and desire, “too well I know that power corrupts itself and that 
knowledge cannot save. There is no cure for the evil that is in the world but by the 
giving of more love to men. The laws that are ordained for earth are strange and 
unequal, and the ways where men must walk are full of pitfalls and dangers. 
Pestilence creeps along the ground and flows in the rivers; whirlwind and tempest 
shake the habitations of men and drive their ships to destruction; fire breaks forth from 
the mountains and the foundations of the world tremble. Frail is the flesh of man, and 
many are his pains and troubles. His children can never find peace until they learn to 
love one another and to help one another. In this passage, He speaks that te world it 
is full bed evil, we must to love everybody of way similarly.  
 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sobre as vozes, todos os participantes, que só eram dois nesse grupo, 

contribuíram. Entretanto, não há marcação explícita de pronomes pessoais de 

primeira pessoa no texto, o que poderia ter se dado, caso tivessem realizado o 

movimento 4. Portanto há um posicionamento não marcado no texto. Em relação ao 
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engajamento, é possível perceber que eles não editaram o trabalho um do outro, 

concentraram-se nas suas seções, o que configura o trabalho paralelo (SHARPLES 

et al., 1993). Entretanto, as ações que antecederam a escrita demonstram que os 

participantes tiveram um bom nível de colabaração, utilizando a extensão do texto 

como um espaço também de desenvolvimento dos letramentos colaborativos e 

argumentativos. Cabe abordar a tarefa 3 do grupo 4 na seção seguinte. 

 

7.4.4 Tarefa 3: grupo 4 
 
 

A terceira resenha do grupo 4 foi sobre o conto The Black Cat, de Edgar 

Allan Poe. Essa resenha foi escrita em 11 versões por todos os participantes do grupo. 

As versões 1 - 4 foram escritas por A11, que escreveu o título, The Black Cat e a 

metade do primeiro parágrafo, mais precisamente até “[...] leaving importante works 

for the american litterature”. Em seguida, A12 continua a escrita do primeiro parágrafo, 

finalizando-o na versão 5, e muda o título da resenha para Poe’s dark kitty na versão 

6. Dando continuidade, A10 escreveu o segundo e terceiro parágrafos nas versões  7 

– 9. Depois, A12 coloca a imagem e escreve o quarto parágrafo na versão 10 e o 

último na versão 11.  

A figura 25 apresenta os movimentos retóricos encontrados nessa resenha. 

Dentre os MR previstos por Motta-Roth (1995a), como dar referências sobre o autor 

(M1S1), fazer generalizações (M1S4) e relçar pontos específicos (M3S1), adicionam-

se os comentários de incentivo à colaboração após edições do texto. Não houve 

registro de nenhum dos passos do movimento 4. 

 

Figura 25 – Resenha colaborativa 3: G4 

 
Poe's dark kitty. 

 

 
 

Edgar Allan Poe (1809-1849) was an American writter, editor and literary critic most 
known for his poetry and classic short stories and one member of the American 
romanticism. He was most known for his macabre and gothic tales and the criator of 
detective fiction. He had lived with alchool addicton leaving writter career life for issues 

CCM M1S3 

e Negociar 



223 
 

in his life. He used write a bout pain and death and always beliving that death was 
beautiful to him. He dead in the age of 40 for his troubles with alcohol leaving 
impotant works for the american litterature. Edgar Allan Poe became very famous 
for his Soturnas stories. His life was greatly suffered and ruled by many tragedies. He 
lost his mother very early and at the age of 15 he lost his great love, for he made the 
famous poem "Annabelle Lee" which became one of the main pieces of his work. His 
death was surrounded by bizarre events and without accuracy, only seven people 
attend his funeral. A gloomy burial and that some present admirers report as a "non-
Christian funeral". 
  
Poe always had been known to put the gothics elements on his stories and he showed 
this in most his arts, with the "The Black Cat" was not different, since the beggining of 
the tale the narrator shows strong feelings for the cat, it looks like that the cat takes 
the place of a human, the relationship between them it's a quite unusual one, that 
involves love and hate, as the story goes on, the narrator changes his emotions about 
his once loved cat. There are moments that he shows his highest feelings, describing 
physical harms towards the cat, this strong rage and love shows some characteristics 
of his personality, that has strong evidence with gothic themes. 
  
As the most of the gotchic stories, this one takes place in a dark atmosphere as well, 
Poe describes the place as a cellar, the description it's somewhere unpleasant and 
has some hidden passages between the walls, these secrets appearing, puts the 
reader in a 'casle atmosphere' mostly known for being moody and somber, another 
gothic characteristic is that has a moment when the narrator talks about a place to put 
a corpse, some elements like that are used to inflict the reader. 
  
In Poe's tale, we can feel all the grotesque and heartfelt love that the character who 
tells the story feels for the animals, one in particular. A black cat, who in medieval 
cultures was an animal that represented the evil omen, believed that witches 
possessed their spirits, others said they were cursed animals. Within the fantastic 
literature, they are clubful and intelligent animals. In the tale, the narrator refers to the 
cat in an exotic way: "We had birds, goldfish, a dog, rabbits, a monkey and a cat, the 
latter was an extraordinarily large and beautiful animal, entirely black and of 
astonishing wit..]  
  
The Gothic aspects give the story a greater involvement of the reader, we can feel in 
the history, share the fear and the dark around the narrative. Poe in embraces with the 
dark and devastating wisdom. Within a Gothic tale, everything is there for a reason, is 
the most detailed description to the simple name. For example, the cat's name is Pluto 
from an etymology, Pluto comes to Pluto that was the Roman name for Hades, the 
god of the dead in ancient Greece. The Gothic character and its peculiarities are 
fantastic. The Narrator walks between love and hate, the grace and the curse. When 
enraged by her murdering your alcohol so esteemed cat, he becomes a be damned. 
The spirit of the cat returns to haunt him, causing macabre events. The end of history 
can understand that all the events that lead to the ruin of the owner are, in fact, 
consequences of their terrible acts. the true curse is between choose to be bad when 
it can be good. 

 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Seguem-se os comentários de A11, após as versões 1 – 4 e de A12, depois 

das versões 5 – 6: 
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(A11) Guys! Feel free to change ou put some new information! 181 

(A11) Or* 

(A11) Let's put a new title for our review182 

(A12) look it and changed if you want to183 

 

Os comentários indicam um incentivo à continuidade da escrita, como no 

primeiro comentário de A11, e uma possível negociação, quando este participante 

sugere que um novo título seja adicionado à resenha. Isso, inclusive, gera uma ação, 

visto que A12 mudou o título. Dando continuidade, A12, indiretamente, informa sobre 

a edição realizada e incentiva à colaboração. 

Um indício da voz dos participantes está na passagem “In Poe's tale, we 

can feel all the grotesque and heartfelt love that the character who tells the story feels 

for the animals, one in particular”, demonstrando engajamento com o leitor. Em se 

tratando dos padrões de organização do trabalho colaborativo, é possível perceber 

indícios do trabalho recíproco (SHARPLES et al. 1993), uma vez que houve um 

comentário que gerou ação, a realização não puramente sequenciada dos textos e 

um bom nível de engajamento para a construção destes. 

Esse grupo, portanto, demonstrou letramentos colaborativos mais 

desenvolvidos do que os outros grupos, marcados através dos registros de versões e 

dos comentários para a construção coletiva. Cabe tratar da resenha do grupo 5. 

 

7.4.5 Tarefa 3: grupo 5 

 

O grupo 5 produziu a terceira resenha sobre o conto The Tell Tale Heart184, 

de Edgar Allan Poe. Essa resenha foi escrita em 6 versões, pelas participantes A14 e 

A15. Na primeira versão, A14 escreveu todo o texto, sem o título, mas colocando parte 

do resumo depois da recomendação da obra. Esta foi escrita em primeira pessoa. Na 

segunda versão, a aluna colocou o título da obra, realocou a recomendação da obra 

e, em seguida, o link, na terceira versão. Na quarta versão, A15 fez pequenas 

alterações de espaçamento no texto. Na quinta versão, A14 alterou algumas palavras 

                                                           
181  Pessoal! Sintam-se livres para mudar ou adicionar nova informação 
182  Vamos colocar um novo título para a nossa resenha 
183  Olhe e mude se quiser 
184 https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/the_tell-tale_heart_0.pdf 

https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/the_tell-tale_heart_0.pdf
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e principalmente os pronomes I e me para we e us na recomendação da obra, dando 

ao texto um eu coletivo, embora tenha sido escrito unicamente por A14. Na última 

versão, A14 ainda troca o pronome I por we em “So we totally recommend this short 

story […]. 

A resenha, presente na figura 26, apresenta os seguintes MR: informar o 

tópico geral do conto (M1S1), resumir a história (M2) e recomendar a obra (M4S1a). 

Em seguida, há a referenciação por meio de link que leva ao texto base e a apreciação 

da obra. Estas se deram por  meio de comentários e serão descritas a seguir  

Nessa resenha, os MR de comentar o produto final tiveram o feedback da 

professora respondido, diferentemente das outras versões. Seguem-se os 

comentários: 

 

(A15) It was a good choice. This tale is very good. We made the right 
choice.185 

 
(P) Your review is awesome! I really want to read this story! :)186 
 
(A14) Thank you professor! We're glad you like it! You really should read 
this short story! E. A. Poe is a great writer! ;)187 
 
(A15) We're glad to know that. We really like Poe's tales <3188 
 
 
A15, embora não tenha efetivamente escrito o texto, apenas contribuído 

com a questão dos espaçamentos, faz a apreciação da escolha da obra e interage, 

contribuindo além dos espaços do texto. Isso reforça a percepção de que a seção 

comentários é considerada um espaço de grande importância na escrita colaborativa, 

fazendo parte da construção do texto. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185  Foi uma boa escolha. Este conto é muito bom. Nós fizemos a escolha certa. 
186 A resenha de vocês é fantástica! Eu realmente quero ler esta história! :) 
187 Obrigada, professora! Nós estamos felizes que você gostou! Você realmente deveria ler este conto! 
E. A. Poe é um grande escritor! ;) 
188 Nós estamos felizes de saber disto. Nós realmente gostamos dos contos de Poe <3 
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Figura 26 – Resenha colaborativa 3: G5 

 
 

 
 
THE TELL TALE HEART  
 
          The Tell Tale Heart is a short story written by Edgar Allan Poe in 1846. It is an 
amazing gothic story about an unnamed narrator who disgusts another old man whom 
he lives with, mainly for his disgusting cataract eye. And because that, the narrator 
decides to plan the murder of the old man and the whole story tells us how he planned 
and achieved his goal and also the consequences caused by this act.  
          There is only two main characters in this story, the narrator (an unnamed man) 
and the old man which the narrator lives with. In this story we meet a man which 
planned and killed the old man because of his eye. As he said in this quote: "It is 
impossible to say how the idea first entered my head. There was no reason for what I 
did. I did not hate the old man; I even loved him. He had never hurt me. I did not want 
his money. I think it was his eye. His eye was like the eye of a vulture, the eye of one 
of those terrible birds that watch and wait while an animal dies, and then fall upon the 
dead body and pull it to pieces to eat it." (POE, p.1, 1846). Because of the old man 
eye, which he calls a "vulture eye" he committed the murder. One night the 
murderer held the bedcovers tightly over the old man's head and killed him. After that, 
he dismembered the corpse and put it under the floor. So he thought that everything 
had gone well but he forgot that before die, the old man got the attention of some 
neighbors who called the police to find out what happened. Arriving at the murderer's 
house the police asked what had happened and quietly the killer seemed to be 
cheating them well, until he began to hear a sound of a heart pounding inside his 
head, louder and louder to the point that he went mad with guilt and confessed the 
crime. 
            We are suspected to talk about this story because it's one of our favorite Poe's. 
And we are enchanted by the universe and the atmosphere of mystery that he creates 
in his stories, drawing us attention from beginning to the end. And for us, this short 
story was one of the best written and interesting. So we totally recommend this short 
story to readers like me who love good gothic stories like this one.   
 
  
Short Story available 
in:https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/the_tell-tale_heart_0.pdf 
 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Cabe ressaltar que o texto foi escrito por uma aluna, mas apresenta a 

marcação do pronome we na recomendação, na tentativa de estabelecimento de um 

eu coletivo, de um posicionamento evidenciado. Em relação aos padrões 

organizacionais, houve o estabelecimento de um líder para o grupo (A14), padrão 

previsto por Nelson e Castelló (2012), tendo A15 colaborado em menor escala. 

Houve poucos indícios de letramentos colaborativos nessa tarefa, visto que 

todo o processo de escolha da obra e das decisões sobre quem escreveria quais 

seções do texto, ou o texto, não foi revelado. A prática do mistério, as dimensões 

ocultas da escrita acadêmica (LILLIS, 2001; STREET, 2010) extrapolam os 

direcionamentos da tarefa e se revelam nas escolhas não ditas sobre qual o melhor 

meio para realizar a tarefa. A aprendizagem é, assim, personalizada pelos 

participantes, que decidem quando e como agirem, de acordo com suas 

necessidades, estilos e preferências. Dando continuidade, a tarefa 3 do grupo 6 será 

abordada na seção seguinte. 

 

7.4.6 Tarefa 3: grupo 6 
 

 
O grupo 6 escreveu a terceira resenha sobre o conto Araby, de James 

Joyce. A resenha teve 12 versões, realizadas por A16, A17 e A18. Nas versões 1 – 4, 

A17 escreveu o primeiro parágrafo. Por seu turno, A16 editou o título e o parágrafo 1; 

escreveu e editou os parágrafos 2, 3, 4 e 5 nas versões 5 – 11. A18, por fim, escreveu 

o último parágrafo do texto na versão 12.  

Essa resenha, descrita na figura 27, possui uma maior variedade de MR, 

iniciando pelas referências sobre o autor (M1S3), passando por generalizações sobre 

a obra (M1S4) e a inserção do livro no campo disciplinar (M1S5), sendo este último 

até então não identificado nas resenhas do projeto wiki. Os outros MR são os usuais 

até então vistos (M1S1, M2S2, M3S1 e M4S1), sendo o texto finalizado pela 

referenciação da obra por  meio de link. As outras ações não marcadas no texto, 

consideradas como MR, se deram na extensão do texto e serão mostradas a seguir: 

 

(A17) I commited a mistake and commented in the wrong section: sorry. 
BUT NOW, in the correct place: What do you think about write a review on 
Joyce's "the araby"?189 

                                                           
189 Eu me enganei e comentei na seção errada: desculpe. MAS AGORA, no lugar correto: o que vocês 
acham sobre escrever uma resenha sobre o conto Araby de Joyce? 
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(A16) I agree! It's a great short store, let's write about it!190 
 
(A16) Now it's your turn A18, me and A17 had already made our contribution 
for the review.191 
 
(A18) Hey, this is a great choice! I´II do my part giving my opinion about the 
story. ok?192 
 

Figura 27 – Resenha colaborativa 3: G6 

 
REVIEW 

  
Araby - James Joyce 

  

 
  

         The Irish author James Joyce became an important figure in the History of 
Literature with his two novels: "Ulysses" and "Finnegans Wake". Both books are good 
examples of the modernist wave from the first half of the last century. They are great 
aesthetic  realizations, full of beauty, intelligence and creativity. An exposition of talent 
and control over the language (and an obstacle for a lot of readers because of their 
technical difficulties). But before them there were other books, less daring than 
"Ulysses" and more readable than "Finnegans": The novel "A portrait of the artist as a 
young man" and the collection of short stories "Dubliners".  The story we are going to 
review here  - "Araby" - is part of the last one and was published in 1914. 
  
Summary 
 
       Araby is a story about an unnamed boy who is in a period of self-discovering 
between the childhood and adolescence. He had developed a crush on his friend's 
sister, his first love. and he was so confuse with all the new feellings, things that he 
had never expericencied before. He did not know what to do with his "confuse 
adoration". He thought about her all the time although he had never speak to her. 
          One day at least she spoke to him, and he was so excited he that did not 
remember what he answered, she wasked him if he was going to Araby, "an explandid 
bazaar" that she would like to go, but unfornately she could not go because there 
would be a reatreat in her convent. The boy answer that if he goes he would brings 
her a gift. After that conversation, he made it as a promess, and he could not content 
your ensthusiasm and expectations about the bazaar, he expect that if he gives her 
something he could have any chance with her,  and began to think about it the all 
time, even at school. He would like to annihilate the days between he the bazaar,  he 
thought the other things does not matter, it was all fullish. 

                                                           
190 Eu concordo! É um conto ótimo, vamos escrever sobre ele. 
191 Agora é sua vez A18, eu e A17 já demos nossa contribuição para a resenha. 
192 Ei, é uma ótima escolha! Farei minha parte dando minha opinião sobre a história, ok? 
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           Finally, the day of Araby came, but for his desappointment, every things goes 
bad from the beginning of the day til the end. He could not accompainy his love for 
their way to school, when he came home his uncle had not come yet, and he needed 
his uncle give him some money,  he spended a time starring at the clook, and then 
had to endure the gossip neighbor. When his uncle finally came home,  it was 9 p.m. 
and he seen drunk, then the boy remaind him that he want to go the bazzar, and 
finally got the money. 
          He took a train from Araby alone. When he arrived, it was almost all in 
darkness, but he could find a store open and enter, but for his disappointment, the 
young lady responsable for the store, did not give him attention, she was flerting with 
two young men. When she finally asked if he want something  he answered no and 
leave the store, and in the middle of the bazzar he heard that "the light was out" , and 
in the darkness he finally comprehend that it was all for nothing, that he was just blind 
because of love, he had his ephifany. 
 
 
Analysis 
       Araby is a difficult tale to interpret, as are all of Joyces' writings . Above all , it is 
an interesting tale because it tells us about self discovery and this is a subject that 
draws attention to me. I recommend reading this story for those who like to venture 
into a challenging reading is a great choice.  
  
  
Link to short story: https://www.plato-philosophy.org/wp-
content/uploads/2016/05/Araby.pdf 
 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Em se tratando dos letramentos colaborativos, é possível notar avanço, já 

que os participantes negociaram sobre o conto a ser escrito, informaram sobre a 

edição, incentivaram a colaboração e prometeram colaborar. Assim, comentários e 

versões do texto indicam que a colaboração existiu e, a partir deste último aspecto, 

pode-se dizer que se deu por  meio do trabalho sequencial, previsto por Sharples et al. 

(1993). Esse tem sido o padrão mais recorrente até este momento da análise. 

O único indício de voz no texto se dá pela recomendação da obra, que é 

feita em primeira pessoa do singular em “I recommend reading this story for those who 

like [...]”, mostrando que A18 não teve a preocupação de posicionar-se como um eu 

coletivo nos textos. Como já dito, todos os participantes contribuíram para a escrita do 

texto.  

No geral, as tarefas 2 e 3 apresentam uma tendência crescente dos 

letramentos argumentativos e colaborativos. Além disso, na tarefa 2, aparecem os MR 

prometer colaboração e informar sobre a colaboração pela primeira vez, e, na tarefa 

3, surgem os MR  citar trechos da obra de forma mais presente [já havia aparecido 

fragmentado em resenhas anteriores], negociar sobre a escrita colaborativa e decidir 

CCM 

CCM 

M3S1 

M4S1a 

Referenciar  

AD

e 

 Decidir 

Informar 

Pr

e 

 Decidir 

Prometer 

https://www.plato-philosophy.org/wp-content/uploads/2016/05/Araby.pdf
https://www.plato-philosophy.org/wp-content/uploads/2016/05/Araby.pdf


230 
 

sobre esta. Ainda nessa tarefa, os alunos inseriram uma imagem ilustrando a obra 

resenhada, seguindo a prescrição da tarefa. Nesse sentido, os alunos puderam  

desenvolver o letramento em multimídia, que possibilitou a construção do layout dos 

textos. A seguir, a tarefa 4 será abordada. 

 

7.5 Tarefa 4 

 

A última tarefa consistia na escrita da resenha de um artigo científico, 

escolhido pelos participantes, a partir de três sugestões de periódicos online: 

Language Learning and Technology193, International Journal of English Language 

Teaching194 e International Journal of Applied Linguistics195. A prescrição da tarefa 

pedia que eles explorassem os sites, escolhessem um dos artigos por  meio de 

comentários, escrevessem uma resenha e revisassem-na. O período de escrita 

estipulado foi de 21 a 30 de abril de 2018.  

No dia 23 de abril de 2018 ocorreu a intervenção presencial 4, em sala 

de aula, na qual lembrei os alunos sobre as datas de realização da tarefa 4, assim 

como do Módulo 3. Na ocasião, disse que eles poderiam realizar as tarefa atrasadas, 

de forma que não deixassem de vivenciar a experiência de ensino e aprendizagem 

que estava propondo. Os alunos que estavam com alguma tarefa atrasada se 

mostraram aliviados em saber que ainda poderiam participar do projeto wiki. 

Na tarefa 4, apenas três resenhas foram validadas para análise, uma vez 

que os grupos 1 e 4 não realizaram essa tarefa e o grupo 3 fez uma tarefa não 

requerida, o resumo de um website para o ensino de línguas. Ademais, o grupo copiou 

as informações na íntegra, logo, essa tarefa não foi considerada para análise 

O quadro 41 apresenta a preferência pelo periódico International Journal 

of English Language Teaching e dois grupos escolheram o mesmo artigo, Teachers' 

Attitude Toward a Foreign Language: Factors Affecting the Target Language 

Teaching Process, de Salwa Al Darwish. 

 

 

 

                                                           
193  http://llt.msu.edu/ 
194  http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/index  
195  (https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14734192 

http://llt.msu.edu/)
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14734192)
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Quadro 41 – Síntese das resenhas produzidas na tarefa 4 

GRUPO TÍTULO AUTOR PERIÓDICO 

 
 

G2 

Teachers' Attitude Toward a 
Foreign Language: Factors 
Affecting the Target 
Language Teaching Process 

 
Salwa Al Darwish 

International Journal of 
English Language 
Teaching 

 
G5 

Teacher's Role in Developing 
Learner Autonomy: A 
Literature Review 

 
Ligang Han 

International Journal of 
English Language 
Teaching 

 
 

G6 

Teachers' Attitude Toward a 
Foreign Language: Factors 
Affecting the Target 
Language Teaching Process  

 
Salwa Al Darwish 

International Journal of 
English Language 
Teaching 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Embora em quarto lugar na lista de preferências dos alunos (seção 6.3.1, 

tabela 2), o tema formação de professores foi o único escolhido para a escrita de 

resenhas de artigos. Em seguida, as resenhas produzidas serão analisadas. 

 

7.5.1 Tarefa 4: grupo 2 
 

 
A quarta resenha do grupo 2 é do artigo Teachers' Attitude Toward a 

Foreign Language: Factors Affecting the Target Language Teaching Process196, de 

Salwa Al Darwish, presente no International Journal of English Language Teaching. A 

resenha (FIGURA 28) foi escrita por A4 e A6 em 3 versões: na primeira, A4 escreveu 

até o penúltimo parágrafo, incluindo o link para o artigo; na segunda, esta aluna alterou 

duas palavras e na terceira, A6 escreveu o último parágrafo.  

No processo de escrita, houve uma tentativa de negociação, uma vez que 

a A4 sugere um artigo para resenhar. No entanto, após um dia de espera, nenhum 

participante se posicionou, assim ela escreveu parte do texto e informou sobre a 

edição: 

 
(A4) Hi, girls! I've found this 
article http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/1255
7/7828 on International Journal of English Language Teaching! It is about 
teachers' attitude when it comes to teaching a foreign language and how it 
influences the process. Take a look at it so that we can start our review :-
)197 

                                                           
196 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828 
197 Oi, garotas! Eu encontrei este artigo 
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828 no International Journal of 
Engllish Language Teaching! É sobre as atitudes de professores quando se trata do ensino de uma 
língua estrangeira e como influencia o processo. Deem uma olhada para que possamos começar 
nossa resenha :-) 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828
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(A4) A5 and A6, I've written the first paragraphs of our review. You can 
continue with your thoughts about it. This study might seem simple, however 
I think it is an important subject to be discussing about.198 
 

Nesse sentido, a falta de engajamento e a contribuição limitada do usuário 

são fatores que podem atrapalhar a realização de um trabalho colaborativo, listados 

por Hadjerrouit (2014). Além disso, a falta de sincronia nas interações gera falta de 

feedback ou feedback tardio, levando a uma postura mais individualizada, na qual 

cada um cuida da sua parte. Isto, a meu ver, pode ser minimizado com uma maior 

frequência de práticas colaborativas de letramentos acadêmicos. Na sequência, 

outras ações indicaram a opinião da participante quanto ao artigo a ser resenhado e 

o estímulo à colaboração, feitos por A6, respectivamente, nos comentários que se 

seguem:  

 

(A6) This article is very interesting, I hope to read it again in a quieter 
moment, because this semester has been very difficult and full of tasks to 
do.199 
(A6) A4, A5, I hope you enrich this review with your point of view. s2 s2200 
 

Assim, a seção comentários vem se configurando como uma extensão do 

texto, como um espaço para a realização de movimentos retóricos nesse tipo de 

resenha. Diferentemente das resenhas em meio impresso, quando a identificação dos 

MR se dá por  meio do texto enquanto produto final, em contexto digital colaborativo, 

há a ampliação das ações dialógicas e das muitas trocas. A polifonia propiciada pelo 

meio virtual redefine o conceito de autoria (WILSON, 1999; LANDOW, 2006), logo, é 

possível dizer que a autoria extrapola a marcação de traços linguísticos do texto 

enquanto produto e se dá no texto enquanto processo. Além das vozes presentes na 

rede, aquelas que se relacionam ao texto podem estar na extensão deste, fazendo 

apreciações, estimulando a colaboração, informando sobre a escrita e refletindo sobre 

a aprendizagem. Segue a figura 28 para a análise: 

 

 

 

                                                           
198 A5 e A6, eu escrevi os primeiros parágrafos da nossa resenha. Você pode continuar com suas ideias 
sobre ela. Este estudo parece simples, entretanto eu acho que é um assunto importante para se discutir. 
199 Este artigo é muito interessante, eu espero lê-lo de novo num momento mais calmo, porque este 
semestre tem sido muito difícil e cheio de tarefas pra fazer. 
200 Ah, A5, eu espero que você enriqueça esta resenha com seu ponto de vista. s2 s2 
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Figura 28 – Resenha colaborativa 4: G2 

 
 
 

Teachers' Attitude Toward a Foreign Language: Factors Affecting the Target 
Language Teaching Process - Review 

  
This study, published by the International Journal of English Language Teaching 
and made by Salwa Al Darwish, discusses the teachers’ attitudes on the English 
teaching process, and how they affect their performance and their students learning. 
Based on a series of questionnaires and interviews, the data collected served to 
measure if most of the teachers’ attitudes upon the English language were positive or 
negative. In addition, to reflect on the importance of cultural awareness. 
  
The article in divided into six sections: Introduction, research questions, literature 
review, methodology, data analysis and discussion, and conclusion. The introduction 
presents a general overview about the subject and it reflects on what it means to be a 
teacher, and the aspects that interfere on the teaching/learning process. The research 
questions are the main motivations that lead the study. The literature review is the 
theoretical background of the study and it focus on the social, cultural, financial, 
gender and personality factors that influence the teachers’ performances within their 
classes. The methodology presents the steps followed to reach the results of the 
study. The research, made during the fall semester 2016/ 2017, included 159 English 
teachers, 42 males and 117 females, all from Kuwaiti public elementary schools. The 
questionnaires and interviews were applied within a three-month period, and the 
former followed a strongly disagree to strongly agree base. The data analysis and 
discussion section presents the results of the questionnaire and interview data, and 
the author’s reflections about them. The conclusion offers general comments on the 
results of the research and the importance of the study to further researches and 
discussions on this field. 
  
The study shows that a teacher attitude towards the language he or she is teaching 
has a huge impact on their performance within the class as well as on their student's 
learning. According to Darwish (2017, p. 2) "[...] both positive and negative English 
language teachers' attitudes determine the success or the failure of this language 
teaching and learning", which means that the way the teacher behaves in class might 
generate a motivating (or not motivating) environment.  
  
In this article we can observe that several facts can affect the process of learning 
languages, whether they are the financial factor (if you know how to speak English you 
can follow a career and be successful), the personal satisfaction relationship that a 
person has with the language social factors such as the influence that society can 
generate on the teacher and his willingness to teach or to continue teaching, and 
socio-educational factors that act as a model of acculturation in relation to the 
speakers of the English language. 
  
  
Darwish, Salwa Al. (2017, November 16). Teachers' Attitude Toward a Foreign 
Language: Factors Affecting the Target Language Teaching Process. Retrieved 
from:http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828. Acce
ssed on: 04/29/2018. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Em relação aos movimentos retóricos presentes na resenha, vale destacar 

o M2 que apresenta os passos “dar uma visão geral da organização do livro” e 

estabelecer o tópico de cada capítulo”. Nas resenhas anteriores a esta, o M2 se referia 

a resumir a obra, sem identificação das partes que a compõem. O texto tem realce  a 

pontos específicos (M3S1), mas não há uma argumentação evidente sobre uma 

apreciação de fato. Como não se evidenciam, o M4 e o M3 não estão bem construídos, 

assim, essa resenha tem um caráter mais informativo do que avaliativo. Além disso, 

como já comentado, se sobressaem os MR de negociar sobre a escrita, informar sobre 

a edição e referenciar a obra. 

Sobre o posicionamento marcado no texto, o estilo impessoal é o que 

impera neste. Entretanto, a primeira pessoa do plural é explicitada no último parágrafo  

“In this article we can observe that several facts can affect the process of learning 

languages, […]”, indicando engajamento com o leitor, de acordo com Hyland (2008). 

Ainda sobre esse aspecto, o trabalho paralelo é evidenciado (SHARPLES et al., 1993), 

tendo em vista que o texto foi produzido de forma independente pelas participantes e 

reunido na página. Cabe destacar a tentativa de negociação do texto a ser resenhado, 

mas que não indica a divisão das tarefas, estágio previsto por Sharples et al. (1993) 

nesse padrão organizacional. Provavelmente, essa fase tenha se dado no aplicativo 

Whatsapp, em breve discutido nas entrevistas. Ademais, as outras fases, que incluem 

a realização do texto de forma independente e a integração deste, de modo que as 

contribuições individuais se fundam num produto final, estão presentes. 

Embora com poucas versões, as participantes trocaram mais mensagens, 

o que indica desenvolvimento dos letramentos colaborativos quando comparados a 

suas resenhas anteriores. Cabe agora tratar da resenha produzida pelo grupo 5. 

 

7.5.2 Tarefa 4: grupo 5 
 

O grupo 5 elaborou a resenha do artigo Teacher's Role in Developing 

Learner Autonomy: A Literature Review201, escrito por Ligang Han e retirado do 

International Journal of English Language Teaching. O texto se apresenta em um 

único bloco, sem divisão de parágrafos. A13 e A15 participaram da escrita deste, que 

foi produzido em 4 versões: na versão 1, A15 escreveu todo o texto e, nas versões 2 

                                                           
201  http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/4717/2731 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/4717/2731
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e 3, fez espaçamentos e editou uma palavra; A13, a seu tempo, editou todo o texto. A 

figura 29 representa a resenha: 

 

Figura 29 – Resenha colaborativa 4: G5 

 
Teacher's Role in Developing Learner Autonomy: A Literature Review 

  
This article Teacher's Role in Developing Learner Autonomy: a literature review was 
published by the International Journal of English Language Teaching and has as 
author Ligang Han. The article is about the teacher's role in fostering learner autonomy. 
The author argues that the change of focus, now being in the student rather than in the 
teacher, has generated this theme about the learner's autonomy in foreign language 
teaching research. However, this theme provokes strong reactions, because it is 
difficult to define the learner's autonomy and any response to it can be subjective. In 
the introduction, the author cites a college in China whose purpose in relation to 
English language teaching and learning is to develop students’ ability to use English in 
an all-round way, especially in listenin  b   g and speaking and help in interactions in 
apossible work on future. The definition of autonomy used by the author in the article 
was by Holec (1981) who defines autonomy as the ability to take charge of one’s own 
learning. That is, the learner is responsible for his / her own learning and the teacher 
should help students have the responsibility to make decisions about learning. In this 
research were used different authors who argue about the teacher's role in developing 
learner autonomy. For Knowles (1975) “teachers act as facilitators, helpers or 
consultants”. That is, the teacher acts as a facilitator in learning. The author argues at 
the beginning of the article about the difficulties encountered to define the concept of 
autonomy and the subsections that follow are about several terms related to autonomy 
that can be differentiated in several ways, for example the terms self-instruction and 
self-direction. By reading this article, we realize how important is the role that a teacher 
should play in the development of student autonomy. Teachers need to be competent 
as well as aware of the importance of this autonomy. 
  
Han, Ligang. (2014, April 28). Teacher's Role in Developing Learner Autonomy: A 
Literature Review. Retrieved 
from: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/4717/2731 . 
Accessed on 30/04/2018.  
 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em relação aos movimentos retóricos, o artigo é introduzido (M1S1) e 

descrito (M2; M2S2), intercalado pelo M3S1. Ao final, as alunas parecem refletir sobre 

o que o livro lhes trouxe de aprendizado, realçando a questão da autônima (M3S1). 

Outros MR se deram após a primeira versão do texto ficar pronta, o que inclui refletir 

sobre o artigo usado como texto base (A15) e incentivar a colaboração por  meio de 

perguntas (A15). Alguns dias depois, A13 respondeu o questionamento, também 

apreciando o texto base: 

  

CCM M1S1 

CCM

M 
M2 

CCM

M 

M2S2 

CCM

M 

M3S1 

Referenciar  

nEnEG 

nEnEG 

nEEG Apreciar 

Incentivar 

Apreciar 

CCM M3S1 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/4717/2731 .%20Accessed%20on%2030/04/2018
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/4717/2731 .%20Accessed%20on%2030/04/2018
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(A15) For me this article is extremely interesting and important. I really 
liked it. 
 
(A15) Girls, did you like it too? 
 
(A13) Yes, itś cool. 
 

Dando continuidade, o pronome we (nós) é marcado no final do texto, na 

passagem “[...] we realize how important is the role that a teacher should play [...]”, 

revelando o posicionamento dos participantes. O assunto do texto pareceu agradar, 

aspecto visto nos comentários. O engajamento se deu por  meio do trabalho 

sequencial, de acordo com Sharples et al. (1993), uma vez que A13 deu continuidade 

ao que A15 escreveu, editando todo o texto. Elfving e Manchen-Travino (2008) 

afirmam que se faz necessário observar como as wikis substituem os papeis 

tradicionais de leitor e escritor pela identidade universal do editor. Nesse sentido, o 

papel de quem revisa e faz a edição final do texto é muito importante, pois representa 

uma expansão da autoria. Cabe tratar da resenha do grupo 6, assunto da seção 

seguinte. 

 

7.5.3 Tarefa 4: grupo 6 

 

O grupo 6 resenhou o artigo Teachers' Attitude Toward a Foreigner 

Language: Factors Affecting the Target Language Teaching Process202, de Salwa Al 

Darwish, do periódico International Journal of English Language Teaching em 5 

versões, feitas por A16, A17 e A18. Desse modo, A16 escreveu os dois primeiros 

parágrafos na versão 1, acrescentou o nome da autora na versão 2 e colocou o link 

de acesso ao texto original na versão 3; A18, por seu turno, acrescentou o último 

parágrafo da resenha na versão 4; enquanto A17 fez uma única modificação no texto, 

ao substituir o verbo was por is, em “[...] is about how the atitude of English teachers 

[...].” na versão 5. 

O texto apresenta como primeiro MR o ato de negociar, que se deu em 

função da escolha do texto a ser resenhado. Essa etapa foi inciada no dia 28/04/19 

por A16 e os cometários seguintes a este no dia 01/05/19: 

 

                                                           
202 http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828 

http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828
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(A16) Hi guys! I was looking for an article for us could write our review about 
it, and I found this one in those sites that we have to use for choose one, it’s 
named “Interactive digital textbooks and engagement: A learning strategies 
framework”. What do you guys think abour it? Take a look and give me your 
opnion, if it’s ok to you.  
Link for the article: http://www.lltjournal.org/item/3022203 
 
(A17) I read it, A16, but I didn’t like. So I suggest another one: “teachers 
attitude toward a foreign language.” It’s more interesting than that previous 
text.204 
 
(A18) I agree. The article “teachers attitude toward a foreign language” it’s 
more interesting.205 
 
(A17) Here I the link to the text I 
recommended http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/vi
ew/12557/7828206 
 
(A16) Ok, if you guys preffer this one, it will be!207 
 
 
É possível perceber que a escolha do artigo se deu pela negociação entre 

os pares, o que incluiu os links para os textos sugeridos. Em seguida, os MR iniciais 

mostram a definição do tópico geral do livro (M1S1) e a organização geral do livro 

(M2S1) e realce a pontos específicos (M3S1). Após a primeira versão do texto ser 

feita, A16 informou sobre a leitura do artigo escolhido e da edição que fez no texto e 

em seguida, A18 anunciou que iria colaborar com a escrita do texto, estabelecendo, 

assim mais dois MR: 

 

(A16) Guys, I read the article that you suggested and write some thoughts 
about it, fell free to contribute with your own to our review!208 
 
(A18) ok Ana, i'ii contribute now209 

                                                           
203 Oi pessoal! Eu estava procurando um artigo para a gente escrever a nossa resenha e encontrei este 
nos sites que nós temos que usar para escolher, é chamado “Interactive digital textbooks and 
engagement: A learning strategies framework”. O que vocês acham dele? Deem uma olhada e a opinião 
de vocês, se está bom pra vocês. Link para o artigo: http://www.lltjournal.org/item/3022 
204 Eu li, A16, mas eu não gostei. Então eu sugiro outro: “teachers attitude toward a foreign language.” 
It’s more interesting than that previous text. 
205 Eu concordo. O artigo “teachers attitude toward a foreign language” é mais interessante. 
206  Aqui está o link do texto que recomendei http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/ 
view/12557/7828 
207 Ok, se vocês pessoal preferem este, vai ser! 
208 Pessoal, eu li o artigo que vocês sugeriram e escrevi algumas ideias sobre ele, sintam-se livres para 
contribuir com sua própria [...] para a resenha. 
209 Ok, A16, eu contribuirei agora 

http://www.lltjournal.org/item/3022
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828
http://www.lltjournal.org/item/3022
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828
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Os outros dois MR se referem a uma breve visão geral do livro (M2), quando 

se listam os fatores que podem influenciar a atitude de um professor e o realce a 

pontos específicos do artigo, a saber, a complexidade de ser um professor e a 

variedade de perfis profissionais (M3S1). Por fim, o último MR foi o de referenciar o 

artigo. Segue a figura 30 com o mapeamento dos MR: 

 

Figura 30 – Resenha colaborativa 4: G6 

 
 

Review 
Teachers' Attitude Toward a Foreigner Language: Factors Affecting the Target 

Language Teaching Process - Salwa Al Darwish 
  
               This study made by Salwa Al Darwish is about how the attitude of English 
teachers in relation with the target language affects his performance as a teacher and 
the students learning. It was made a research with teachers of Kuwaiti elementary 
schools, there was 159 English teachers participating, in which 42 were male, and 117 
were female English teachers, which are randomly selected. They were submitted a 
questionnaires where they have to answer questions about being English teacher. 
There were also a second part of the research that was a interview, but this time just six 
of them was selected for do it, one for each school. 
               During the article was explained huge number of fact that can influence the 
attitude of a teacher, like the cultural factor, the social factor, the financial factor, 
personality factor, gender difference factor.  This factores, could have a huge 
importance because if it affects the teachers, it will afect the students since "teachers 
have to project some kind of an attitude and feeling toward it to the students (learners). 
In this sense the teachers' personality can be of the greatest importance in determining 
the learners' success or failure" (Karavas, 1996). It is possible to notice that the 
teachers' behavior are extremelly important for their studants' learning process, if they 
like the language, the culture involved it will appear for the studant, they will feel more 
encoraged to study it.  But if the teacher see the teaching process just as matter of fact 
to make money it will afect the students too, but this time negativilly.  
              The research of the emphasis on how the teacher deals with his career, 
because they chose this office, which led them to teach English language. There have 
been some important questionnaires about this subject and we can conclude that there 
are many realities. Some teachers see the English language only as a form of business 
and make money, others see as an important language for the world, others believe 
that teaching is not limited only to teaching the language itself but to understanding 
language and culture. The research helps us to understand a little about the complexity 
of being a teacher and about the variety of professional style, according to their 
experiences and the way they see the English language, the way language teaching is 
seen is often the same the way they learned. 
  
  
Link for acess the 
article: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijelt/article/view/12557/7828 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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No que tange às vozes na construção dessa resenha, os pronomes we e 

us foram evidenciados em “[...] we can conclude that there are many realities.” e em 

“The research helps us to understand a little about the complexity of being a teacher 

and about the variety of professional style […]”, revelando posicionamento. Os 

padrões organizacionais indicam, de acordo com Sharples et al. (1993), o trabalho 

paralelo, pois na escrita em si dos textos, os participantes trabalharam de forma mais 

individualizada.  

Tendo como base a tarefa 4, é possível afirmar que houve um maior 

desenvolvimento dos letrametos colaborativos, tendo em vista, o diálogo estabelecido 

nas etapas de pré-escritura e escritura, mais engajamento para a realização das 

tarefas e tentativas de negociação. Cabe tratar de aspecto importante nesta 

investigação, o mapeamento dos movimentos retóricos encontrados nesta análise, 

foco da seção seguinte.  

 

7.6 Movimentos retóricos de resenhas produzidas colaborativamente 

 

A partir da análise das 19 resenhas consideradas válidas para esta 

pesquisa, foi possível identificar os seguintes movimentos retóricos, presentes no 

quadro 42. Este é o resultado quando comparado à descrição esquemática das 

estratégias retóricas usadas no gênero resenha de Motta-Roth (1995a). No quadro, R 

significa resenha e G grupo. 

 

Quadro 42 – Análise das resenhas colaborativas contrastadas ao modelo de Motta-Roth (1995a) 

MOVES/PASSOS RESENHAS COLABORATIVAS 

MOVIMENTO 1  

M1S1 R1G1, R1G2, R1G4, R1G6, R2G1, R2G2, R2G3, R2G4, R2G5, R2G6, 

R3G1, R3G2, R3G3, R3G5, R3G6, R4G2, R4G5, R4G6 

M1S2 R1G2 

M1S3 R3G1, R3G2, R3G4, R3G6 

M1S4 R2G2, R2G5, R2G6, R3G4, R3G6 

M1S5 R3G6 

MOVIMENTO 2 R1G1, R1G2, R1G4, R1G6, R2G1, R2G2, R2G3, R2G4, R2G5, R2G6, 

R3G1, R3G2, R3G5, R3G6, R4G5, R4G6 

M2S1 R4G2, R4G6 

M2S2 R4G2, R4G5 

Continua. 
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Quadro 42 – Análise das resenhas colaborativas contrastadas ao modelo de Motta-Roth (1995a) 
(Conclusão) 

MOVES/PASSOS RESENHAS COLABORATIVAS 

M2S3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

MOVIMENTO 3  

M3S1 R1G1, R1G2, R1G4, R2G1, R2G2, R2G3, R2G6, R3G1, R3G2, R3G3, 

R3G4, R3G6, R4G2, R4G5, R4G6 

MOVIMENTO 4  

M4S1a R1G1, R1G2, R1G6, R2G4, R3G1, R3G5, R3G6 

M4S1b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir do quadro 42 é possível perceber que todas as resenhas realizaram 

o movimento 1, embora alguns passos tenham sido contemplados em menor escala. 

O movimento 2 só se apresentou com passos definidos, de acordo com a proposta de 

Motta-Roth, em duas situações: M2S1 e M2S2 com poucas ocorrências. A maioria 

dos resenhistas optou por resumir a obra ao invés de dar uma visão geral da 

organização do livro e estabelecer o tópico de cada capítulo. Além disso, o M2S3 não 

foi identificado em nehuma das resenhas analisadas. O movimento 3 foi bastante 

executado, já o movimento 4 só apresentou o passo de recomendar obras. 

Vale ressaltar que esses foram os movimentos marcados no texto enquanto 

produto. Além desses, o movimento de citar trechos da obra foi fortemente 

evidenciado na R3G3 e em menor escala em outras (R1G1, R1G2, R1G4, R2G1, 

R2G2, R2G3, R2G5, R2G6, R3G2, R3G4, R3G5, R4G2, R4G5, R4G6), assim como 

o de referenciar através de links que, no caso, levava ao texto base (R1G1, RIG2, 

R2G1, R3G1, R3G2, R3G5, R3G6, R4G2, R4G5 e R4G6). Ressalto que o uso de links 

poderia ter sido ampliado, mas nenhum grupo fez uso diferente desse recurso, o que 

geraria, inclusive, outros movimentos retóricos para páginas fora da wiki. Uma 

ocorrência na R2G5 de uma reflexão sobre a experiência ocorreu, mas por ser um 

caso isolado, não foi considerado. 

Por esse gênero ter sido produzido em contexto colaborativo online, o 

processo de escrita foi investigado. Segundo Araújo et al. (2018) a reelaboração de 

um gênero pode ocorrer em função de sua produção em um novo suporte. Desse 

modo, a depender das condições oferecidas por determinada ferramenta, diferentes 

possibilidades de reelaboração poderão ocorrer. Na wiki, por exemplo, é possível 
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adicionar imagens, vídeos, links e colaborar por  meio de comentários, recursos estes 

que contribuem para a reelaboração.  

Nesse sentido, foram percebidas ações recorrentes durante as produções 

dos textos, evidenciadas, sobretudo, por meio da seção comentários, que considero 

uma extensão do texto nesta experiência. Ademais, essas ações, que incluem 

negociar sobre a escrita, decidir sobre a escrita, prometer colaboração, informar sobre 

a colaboração, incentivar à colaboração, apreciar a resenha, o que inclui também 

refletir sobre o texto base, ocorreram em diferentes fases do processo de escrita, ou 

seja, nas fases de pré-escritura, escritura e pós-escritura. Ainda que essas ações não 

tivessem ocorrido, o próprio registro de edições de páginas da wiki verifica quem 

colaborou, mas só no nível do texto produzido, a partir das versões geradas para a 

criação de textos. 

Integrantes da produção textual colaborativa, que é uma atividade 

processual, essas ações se configuram como movimentos retóricos, parte da dança 

para a construção de textos a várias mãos. Pela natureza fluida que possuem, pois se 

existirem, indicam evidentes letramentos colaborativos, mas, se não estiverem 

marcados, revelam aspectos ocultos desses letramentos, considero os movimentos 

retóricos em contexto colaborativo online como flutuantes. Assim, os movimentos 

retóricos flutuantes (MRF) encontrados quando da experiência de escrita colaborativa 

de resenhas se apresentaram da seguinte maneira, em diferentes etapas da produção 

de textos. Segue o quadro 43 sobre os seis MRF encontrados nesta experiência: 

 
Quadro 43 – Relação entre etapas da escrita e movimentos retóricos flutuantes 

 em resenhas colaborativas 

ETAPA DA ESCRITA  MOVIMENTO RETÓRICO FLUTUANTE 

 

Pré-escritura 

MRF1 Negociar sobre a escrita colaborativa. 

MRF2 Decidir sobre a escrita colaborativa. 

MRF3 Prometer colaboração.*  

 

Escritura 

MRF3 Prometer colaboração.* 

MRF4 Informar sobre a colaboração.* 

MRF5 Incentivar à colaboração.* 

 

Pós-escritura  

MRF4 Informar sobre a colaboração.* 

MRF5 Incentivar à colaboração.* 

MRF6 Apreciar a resenha. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Esses movimentos retóricos flutuantes, realizados na extensão do texto 

(seção comentários), foram evidenciados em três momentos distintos do processo de 
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escrita. Na etapa de pré-escritura, a negociação sobre qual texto resenhar (MRF1), 

por exemplo, levou a decisões conjuntas (MRF2). Nessa etapa, alguns participantes 

prometeram colaborar com a escrita (MRF3), garantindo o engajamento para a tarefa. 

Os asteriscos indicam que determinado movimento retórico foi encontrado em outra 

etapa da produção de textos, caso em que “prometer colaboração” se encaixa, 

presente também na fase de escritura. Assim, esses movimentos, especificamente, 

possuem um caráter mais fluido ainda, ao passo que transitam livremente pelas 

etapas de produção de textos. Na etapa de escrita em si ou escritura, promessas de 

colaboração foram feitas (MRF3), assim como informes sobre a colaboração realizada 

(MRF4) e incentivos à colaboração (MRF5). Esses dois últimos movimentos também 

se repetem na fase de pós-escritura. Por fim, a escrita continua na etapa de pós-

escritura, uma vez que o processo de incentivo à colaboração (MRF5) e de informes 

sobre esta (MRF4) continuam, como se o texto ainda não tivesse chegado ao seu 

produto final. Além disso, os colaboradores tecem comentários sobre a resenha 

produzida (MRF6), alguns assumindo papel de audiência, delimitando sua voz no 

processo de escrita colaborativa nesse momento e espaço. Como tarefa acadêmica, 

esse é o momento no qual os estudantes ainda refletem sobre o conteúdo do texto 

base, avaliando se este vem a contribuir para a sua formação.  

À vista disso, os movimentos retóricos flutuantes se aliam aos movimentos 

retóricos marcados no texto enquanto produto e, juntos, constituem as estratégias 

retóricas de resenhas acadêmicas produzidas em contexto digital colaborativo. O 

quadro 44 apresenta essas estratégias. 

No movimento 1, apresentar a obra, é possível perceber dois MRF, 

presentes na extensão do texto, que indicam planejamento sobre a escrita: negociar 

sobre a escrita colaborativa (MRF1) e decidir sobre ela (MRF2). No entanto, outros 

modos de planejamento próprios da pré-escritura podem se dar, não utilizando a wiki, 

por exemplo, por meio do aplicativo Whatsapp. O MRF3 se refere ao 

comprometimento com a colaboração, uma vez que há promessas de participação, 

engajamento para a escrita, o que pode tranquilizar o grupo. Marcados no próprio 

texto, os passos do movimento 1 previstos por Motta-Roth (1995a) se repetem, 

relacionados a informar o tópico geral da obra, definir os leitores em potencial, informar 

sobre o autor, fazer generalizações sobre o tópico e inserir a obra na área. Ademais, 

os MRF4 e MRF5 se evidenciam ao longo de toda a produção textual. Desse modo, a 

posição dos referidos movimentos após os passos marcados no próprio texto é 
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apenas a título de ilustração, uma vez que podem ocorrer entre os passos, de forma 

aleatória, flutuante.  

 

Quadro 44 – Descrição esquemática das estratégias retóricas em resenhas  
acadêmicas colaborativas 

1 APRESENTAR A OBRA 

MRF1 – Negociar sobre a escrita colaborativa 
MRF2 – Decidir sobre a escrita colaborativa 
MRF3 – Prometer colaboração 
PASSO 1 – Informar o tópico geral da obra 
PASSO 2 – Definir os leitores em potencial 
PASSO 3 – Informar sobre o autor 
PASSO 4 – Fazer generalizações sobre o tópico 
PASSO 5 – Inserir a obra na área 
MRF4 – Informar sobre a colaboração 
MRF5 – Incentivar à colaboração    

e/ou 
e/ou 
e/ou 
e/ou 
e/ou 
e/ou 
e/ou 
e/ou 
e/ou 

2 SUMARIAR A OBRA 

MRF3 – Prometer colaboração 
PASSO 6a – Resumir o conteúdo da obra 
PASSO 6b – Dar uma visão geral sobre a organização da obra 
PASSO 7 – Apresentar o tópico de cada capítulo/seção 
MRF4 – Informar sobre a colaboração 
MRF5 – Incentivar à colaboração 

e/ou 
ou 
e/ou 
e/ou 
e/ou 

3 AVALIAR PARTES DA OBRA 

MRF3 – Prometer colaboração 
PASSO 8 – Destacar partes específicas da obra 
PASSO 9 – Citar trechos da obra 
MRF4 – Incentivar à colaboração 
MRF5 - Informar sobre a colaboração 

e/ou 
e/ou 
e/ou 
e/ou 

4 FAZER UMA AVALIAÇÃO FINAL DA OBRA 

MRF3 – Prometer colaboração 
PASSO 10 – Recomendar a obra 
PASSO 11 – Referenciar através de links 
MRF4 – Informar sobre a colaboração 
MRF5 – Incentivar à colaboração 
MRF6 – Apreciar a resenha produzida 

e/ou 
e/ou 
e/ou 
e/ou 
e/ou 

                    Fonte: elaborado pela autora. 
 

 

Sobre o movimento 2, sumariar a obra, os mesmos MRF encontrados no 

movimento 1 se dão. Em relação ao passo 6a, houve uma tendência a resumos sobre 

as histórias nas obras literárias ou sobre os conteúdos dos artigos de linguística. Estes 

foram feitos sem indicar a divisão geral da obra e delimitação com indicação do 

capítulo ou seção. Esse é o motivo pelo qual esse passo vem seguido da palavra ou, 

pois, ou se faz assim, ou do modo previsto em Motta-Roth (1995a), presente em 

menor escala nas resenhas analisadas. Assim, os passos 6b e 7 indicam outro modo 

de descrever a obra, menos recorrente na amostra observada. 
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No que concerne ao movimento 3, avaliar partes da obra, MRF3, MRF4 e 

MRF5 podem estar presentes, como parte da construção do texto. O passo 8 se refere 

ao destaque a partes específicas da obra e avaliação destas, entretanto, houve uma 

pequena tendência a colocar trechos em forma de citação direta, entre aspas, nas 

resenhas. Assim, o passo 9 indica citar trechos da obra que podem ser relevantes 

para a análise. 

No que tange ao movimento 4, os MRF3, MRF4 e MRF5 se repetem, uma 

vez que podem ocorrer durante toda as etapas de escritura. O passo 10 recomenda a 

obra e, curiosamente, nenhum colaborador emitiu parecer desfavorável para nenhuma 

das obras resenhadas. O passo 11 se refere à referenciação do texto base por meio 

da inserção de links. Essa é uma característica forte do gênero reelaborado que 

permite outras formas de textualização (ARAÚJO, 2016; ARAÚJO et al., 2018). Muito 

recorrente, a apreciação da resenha (MRF6) pode se dar na pós-escritura do texto, 

momento no qual os participantes falam sobre a qualidade dos textos produzidos, 

sobre o impacto da história, dos conteúdos aprendidos. Além disso, o movimento de 

recomendar a obra é reforçado nesse momento, garantido maior força e validação. 

Desse modo, a organização retórica de resenhas acadêmicas 

colaborativas prevê a orquestração de dois tipos de movimentos: aqueles marcados 

no próprio texto e aqueles marcados na extensão do texto. Juntos, esses movimentos 

indicam o possível caminho para a construção de um gênero reelaborado. A seção 

seguinte trata de posicionamento e engajamento, com base nos dados. 

 

7.7 Posicionamento e engajamento em resenhas colaborativas 

 

Posicionamento e engajamento foram dois aspectos considerados para a 

constituição da categoria voz na escrita colaborativa de resenhas. Assim, em um 

primeiro momento, posicionamento e engajamento serão contrastados por meio do 

uso de pronomes e dos papéis dos colaboradores na escrita do texto na fase de 

escritura210. Em um segundo momento, o engajamento é visto pelos padrões de 

organização da escrita colaborativa de resenhas. 

                                                           
210 Os pronomes marcados na extensão do texto (seção comentários) não foram considerados para 
esta etapa da análise, pois a intenção era contrastar a voz marcada na resenha em si, enquanto 
produto, em contraponto a voz que se efetivou em função das possibilidades de colaboração. As vozes 
da extensão do texto já foram ouvidas e contribuíram para a identificação de movimentos retóricos 
flutuantes, já apresentados na seção anterior. 
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O posicionamento dos participantes na wiki se deu tanto pelo uso de 

pronomes pessoais de primeira pessoa (HYLAND, 2008), marcados no texto, como 

pelo papel que desenvolveram na escrita como participantes ativos, visto por meio da 

seção comentários e do registro de edições na wiki. O engajamento, a nível de texto, 

se deu pelo uso de pronomes que engajam o leitor, não havendo ocorrências de 

perguntas, outra categoria listada por Hyland (2008). Cabe destacar que, neste 

momento, avalia-se o engajamento acerca deste aspecto pontual, presente no texto, 

sendo o modo de engajamento, ou seja, os padrões organizacionais de construção do 

texto colaborativo apresentados no quadro 46, ainda nesta seção.  

Na etapa de escritura, considerei a voz como individual quando um só 

participante assumiu realmente o papel de escritor e/ou editor do texto. Já a voz como 

coletiva quando mais de um participante escreveu e/ou editou a resenha. Para a 

delimitação de papéis, considerei tanto as ações individuais como coletivas, o que 

incluiu a extensão do texto. Assim, os papéis de escritor, editor e avaliador foram 

evidenciados.  

Com base no quadro 45, é possível perceber que a voz marcada no texto 

se dá sobretudo pelo uso de pronomes que engajam o leitor. Nesse sentido, cabe 

perceber a relação entre como o escritor se posiciona  e se engaja no texto por meio 

de pronomes e como isso se dá na realidade, com base nos registros de ações e 

comentários. 

 

Quadro 45 – Posicionamento e engajamento: pronomes e ações 

GRUPO RESENHA VOZ MARCADA NO TEXTO VOZ MARCADA ATRAVÉS DE 
AÇÕES 

 
G1 

R1 us – engajamento com o leitor Voz coletiva (produção textual) 
Escritor, editor, avaliador 

R2 3ª pessoa do singular; voz 
passiva 

Voz coletiva (produção textual) 
Escritor e avaliador 

R3 us; we; you – engajamento 
com o leitor  

Voz individual (produção textual) 
Escritor e avaliador 

 
 

G2 

R1 we – posicionamento  
us – engajamento com o leitor 

Voz individual (produção textual) 
Escritor, editor, avaliador 

R2 we – engajamento com o 
leitor 

Voz coletiva (produção textual) 
Escritor e editor 

R3 we – engajamento com o 
leitor 

Voz coletiva (produção textual) 
Escritor e editor 

R4 we - engajamento com o leitor Voz coletiva (produção textual) 
Escritor e editor 

G3 R2 3ª pessoa do singular 
I – posicionamento 
you - engajamento 

Voz coletiva (produção textual) 
Escritor e editor 

Continua. 
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 Quadro 45 – Posicionamento e engajamento: pronomes e ações (Conclusão)   

GRUPO RESENHA VOZ MARCADA NO TEXTO VOZ MARCADA ATRAVÉS DE 
AÇÕES 

G3 
 

R3 3ª pessoa do singular Voz coletiva (produção textual) 
Escritor 

 
 

G4 

R1 we, us – engajamento com o 
leitor 

Voz coletiva (produção textual) 
Escritor, editor, avaliador 

R2 we; you – engajamento com o 
leitor 

Voz coletiva (produção textual) 
Escritor e editor 

R3 we – engajamento com o 
leitor 

Voz coletiva (produção textual) 
Escritor e editor 

 
 

G5 

R2 we – posicionamento  
us, our - engajamento 

Voz coletiva (produção textual) 
Escritor, editor, avaliador 

R3 we - posicionamento Voz coletiva (produção textual) 
Escritor, editor, avaliador 

R4 we - posicionamento Voz coletiva (produção textual) 
Escritor, editor, avaliador 

 
G6 

R1 I – posicionamento 
us – engajamento com o leitor  

Voz coletiva (produção textual) 
Escritor e avaliador 

R2 us – engajamento com o leitor 
we - posicionamento 

Voz coletiva (produção textual) 
Escritor, editor, avaliador 

R3 I - posicionamento Voz coletiva (produção textual) 
Escritor e editor 

R4 we; us - posicionamento Voz coletiva (produção textual) 
Escritor e editor 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

No grupo 1, é possível ver dois modos pelos quais os alunos utilizaram os 

pronomes nos textos: ora engajando o leitor, ora destacando o autor do texto base. 

Cabe destacar que, na R1, esse engajamento indica uma coletividade real, uma vez 

que os colaboradores se posicionaram como uma voz coletiva, nas figuras de escritor, 

editor e avaliador. Entretanto, na R2, ocorre um esforço coletivo para dar voz ao autor, 

enquanto, na R3, o engajamento proposto do texto se deu em função de uma voz 

única, pois este texto foi escrito por uma participante. Em comum, os textos destacam 

o papel do escritor e do avaliador, aquele que apreciou a resenha produzida. Assim, 

a relação escritor-leitor se fortifica na escrita colaborativa, como afirmam Azzari e 

Custódio (2013). 

No grupo 2, o padrão recorrente foi o de usar os pronomes que engajam o 

leitor e efetivamente se posicionar de forma engajada para escrever. Cabe destacar 

que, apenas na R1, a escrita em si (sem levar em conta a edição) se deu por um único 

participante, mas que teve a preocupação de se posicionar coletivamente. Destacam-

se os papéis de escritor e de editor, ou seja, daqueles que efetivamente lidam com a 

fase de escritura do texto e do avaliador, em menor escala.  
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No grupo 3, houve a ênfase no escritor do texto base para resenhar a obra. 

Como asseveram Murray e Moore (2006, p. 68), “os escritores acadêmicos 

frequentemente dizem que se preocupam em perder suas vozes ou se perguntam se 

estão desenvolvendo-as”, logo, trazer a voz do autor do texto a ser resenhado pode 

garantir uma certa segurança para escritores iniciantes. Desse modo, o exercício da 

argumentação não é uma tarefa fácil, mas precisa ser motivado e acompanhado pelos 

especialistas em cada disciplina. Em se tratando dos papéis desenvolvidos, o grupo 

se destacou como escritor e, em menor escala, editor. 

No grupo 4, o padrão estabelecido foi o de engajamento com o leitor, a 

partir de uma coletividade que ressalta os papéis de escritor e editor, sendo o de 

avaliador em menor escala. A partir de uma tentativa de diálogo com os pares, o 

argumento se constrói marcando não somente o grupo que fala, mas incluindo os que 

compartilham daqueles saberes. Como defende Hyland (2008), compreensões 

mútuas são presumidas, assim como a tessitura do ponto de vista do leitor no 

argumento, contribuindo, a meu ver, para a construção do discurso próprio de 

determinada área. 

No grupo 5, o posicionamento se deu a partir de uma relativa posição de 

autoridade nos textos, com o pronome we marcado. Segundo Hyland (2018), o uso 

desse pronome permite que os escritores enfatizem suas próprias contribuições para 

o campo disciplinar. Nesse sentido, percebo isso como uma oportunidade de os 

discentes se firmarem como membros da comunidade discursiva acadêmica da qual 

fazem parte, desenvolvendo, assim, os letramentos disciplinares e argumentativos 

próprios do seu campo disciplinar. Cabe destacar que todo o grupo se posicionou 

como escritor, editor e avaliador do texto, demonstrando engajamento realmente 

colaborativo em todas as tarefas. Assim, a voz coletiva, de fato, prevaleceu no grupo. 

No grupo 6, houve uma maior variedade nos modos de posicionamento e 

engajamento. Primeiro, na R1, ora os colaboradores se posicionam em primeira 

pessoa, ora tentam engajar o leitor no texto, revelando uma inconsistência. Na R2, a 

primeira pessoa do plural prevalece e na R3 o eu individual se opõe às vozes que se 

engajaram para a produção do texto. Por fim, a R4 apresenta um posicionamento 

coletivo em consonância com a voz coletiva que se manifestou para a escrita. Apesar 

das inconsistências, as quais podem ser frutos de dificuldades acerca do letramento 

impresso ou dos letramentos argumentativos em contexto colaborativo, a tarefa pôde 

propiciar aos alunos a oportunidade de se apresentarem de modo mais marcado no 
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texto e nas dinâmicas colaborativas. Nesse sentido, Hewings (2012) afirma que os 

estudantes ousam adotar vozes diferentes das suas próprias para argumentar 

eficientemente no registro acadêmico. Assim, embora nem sempre eficiente, a 

tentativa gera crescimento e aprendizado a partir da prática de letramento. Sobre os 

papéis, há o destaque para os de escritor e editor, sendo o de avaliador em menor 

escala. 

Ainda sobre o engajamento, os padrões de organização do trabalho 

colaborativo propostos por Sharples et al. (1993) e Nelson e Castelló (2012) 

permitiram perceber como os grupos se organizaram para escrever as resenhas. 

Assim, o quadro seguinte traz este panorama: 

 
Quadro 46 – Padrões de organização da escrita colaborativa de resenhas  

GRUPO RESENHA PADRÃO 

 

G1 

R1 Um participante escreve pelo grupo ou par 

R2 Trabalho paralelo 

R3 Um participante escreve pelo grupo ou par 

 

 

G2 

R1 Um participante escreve pelo grupo ou par 

R2 Trabalho sequencial 

R3 Trabalho sequencial 

R4 Trabalho paralelo 

 

G3 

R2 Trabalho paralelo 

R3 Trabalho paralelo 

 

G4 

R1 Trabalho sequencial 

R2 Trabalho sequencial 

R3 Trabalho recíproco 

 

G5 

R2 Trabalho sequencial 

R3 Um participante escreve pelo grupo ou par 

R4 Trabalho sequencial 

 

 

G6 

R1 Trabalho sequencial 

R2 Trabalho sequencial 

R3 Trabalho sequencial 

R4 Trabalho paralelo 

           Fonte: dados da pesquisa 

 

Tendo como base o quadro 46, o padrão mais recorrente na escrita de 

resenhas foi o trabalho sequencial, presente em 9 grupos. Esse tipo de padrão indica 

que o trabalho foi realizado de forma sequenciada, ocorrendo revisões e edições à 

medida em que as partes foram ficando prontas.  
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Em segundo lugar, o trabalho paralelo, identificado em 5 grupos, demonstra 

a preferência por escrever as partes e já colocá-las prontas no ambiente, com menos 

edições, pois muitas vezes os participantes já aprontavam as partes em outro editor 

de textos. Cabe ressaltar que nesta experiência, na R2G1, não houve nenhuma 

edição do texto, que já foi colocado pronto pelos participantes. No entanto, a 

colaboração se deu em função de apreciar a resenha, na extensão do texto, 

demonstrando uma variação desse padrão.  

Em terceiro lugar, o padrão em que um participante escreve pelo grupo ou 

para se deu em 4 grupos. Entretanto, na R3G1 um participante escreveu e o outro 

apreciou o trabalho na extensão do texto, demonstrando variação desse padrão, pois, 

nesse tipo de experiência, a escrita não se resume aos limites do texto.  

Em último lugar, o trabalho recíproco se deu. Esse padrão indica maior 

nível de colaboração para a escrita do texto, tendo em vista que pode haver algum 

comentário que gere ações; a continuidade não de partes do texto já prontas, mas de 

partes inacabadas; a realização não puramente sequenciada dos textos; e um bom 

nível de engajamento para a construção destes. Isso inclui, sobretudo, o planejamento 

do texto, mas essa fase não foi amplamente visualizada nesta experiência.  

Como já dito na fundamentação teórica desta pesquisa, considero a voz na 

escrita colaborativa dialógica. Trata-se de um construto colaborativo, no qual os 

participantes se apresentam nos textos por meio de marcas linguísticas presentes no 

próprio texto e de outras que extrapolam os limites dele, tendo em vista a possibilidade 

de movimentos retóricos distintos dos textos produzidos em meio impresso. Acrescido 

a isso, a possibilidade de visualização de diferentes padrões organizacionais para a 

construção dos textos a várias mãos permite perceber a organização das vozes e 

contribuir para um maior entendimento do que foi produzido. 

Assim, não apenas na fase da escrita do texto essas vozes se manifestam 

mas em todas, do planejamento à pós-escritura. Assim, os movimentos retóricos 

descritos na seção anterior, por incluírem os movimentos retóricos flutuantes, 

permitem ver como um gênero reelaborado se constrói. 

 

 

 

 

 



250 
 

7.8 Identificação dos letramentos no módulo 2 

 

Com base na análise realizada, as resenhas produzidas em contexto 

colaborativo online convocaram diversos tipos de letramentos. Nesse sentido, cabe 

apresentar os letramentos percebidos após a realização do módulo 2 do projeto wiki. 

Em se tratando dos letramentos disciplinares, foi possível ver a 

materialização da teoria apreendida no módulo 1 do projeto wiki. Os alunos puderam 

produzir resenhas com propósito comunicativo bem definido, sobretudo a partir dos 

movimentos 3 e 4, que indicam avaliação da obra. Apenas uma resenha não 

apresentou nenhum desses movimentos, assemelhando-se a um resumo. 

No que tange aos letramentos argumentativos, os colaboradores utilizaram 

a extensão do texto para negociar a escrita e tomar decisões, embora em número 

reduzido, na tentativa de convencer o(s) outro(s) sobre qual obra ler e de apreciar a 

obra. Na marcação do texto, o realce a pontos específicos da obra possibilitou o 

desenvolvimento desse tipo de letramento. 

No que concerne aos letramentos digitais, o desenvolvimento se deu de 

forma ampla. O letramento impresso online possibilitou a escrita dos textos na 

plataforma, assim como a edição e a realização de comentários. Os alunos 

desenvolveram o letramento hipertextual ao inserir links aos textos produzidos, assim 

como exploraram outros recursos da plataforma, como a seção Describe your 

changes. Por fim, o letramento em multimídia se deu a partir do uso de imagens 

adicionadas aos textos escritos, contribuindo para o layout destes.  

Sobre os letramentos colaborativos, a timída colaboração avançou ao longo 

do projeto wiki, mostrando mais engajamento dos participantes, de modo que 

negociações, tomadas de decisões, informes sobre a colaboração realizada e a 

edição em si do texto fossem percebidos. Ademais, o ato de continuar a escrita por 

meio da leitura e apreciação da resenha revela forte relação escritor-leitor dentro da 

proposta.  

Em síntese, o Módulo 2 propiciou a escrita a várias mãos e o 

desenvolvimento de letramentos necessários para a construção do gênero. Vale 

ressaltar que essa é a minha visão do processo, logo, cabe conhecer como os 

participantes perceberam os letramentos nesta experiência. Assim, o capítulo 

seguinte aborda o módulo 3 do projeto wiki, assim como as entrevistas. 
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8 ANÁLISE DO MÓDULO 3 E ENTREVISTAS 

 

“Quais são as principais virtudes dos wikis e 
quando eles são mais úteis para alcançar os 
objetivos de uma comunidade de aprendizagem 
específica211?” (GILBERT, CHEN, SABOL, p. 72) 

 

 

Este capítulo trata da análise do Módulo 3 do projeto wiki e das entrevistas 

feitas após a execução deste. Sobre o Módulo 3, em um primeiro momento, serão 

apresentados os dados sobre os números de comentários feitos por cada participante 

para responder a autoavaliação e, em seguida, a análise das respostas desta por 

bloco. Em se tratando das entrevistas, estas serão apresentadas de acordo com a 

temática das perguntas. 

 

8.1 Módulo 3 

 

O Módulo 3 tratava da autoavaliação da experiência de escrita colaborativa 

de resenhas. O módulo era constituído de dezoito perguntas, presentes em seis 

blocos, que contemplavam a integração de letramentos constituintes dos letramentos 

acadêmicos. Desse modo, as perguntas procuravam conhecer como os alunos 

perceberam os letramentos acadêmicos nesta experiência. Tal módulo estava previsto 

para acontecer entre 1 e 10 de maio de 2018, no entanto, alguns alunos postaram fora 

do prazo, indo até 13 de maio. Segue a tabela com o número de comentários feitos 

para responder às perguntas do referido módulo: 

 

Tabela 4  – Número de comentários: Módulo 3 

PARTICIPANTE Nº C 

A1 02 

A2 01 

A3 02 

A4 02 

A5 01 

A6 02 

Continua. 

                                                           
211 What are the chief virtues of wikis, and when are they most useful for achieving the goals of a 
particular learning community? 
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Tabela 4  – Número de comentários: Módulo 3 (Conclusão) 

A7 06 

A8 01 

A9 - 

A10 01 

A11 01 

A12 03 

A13 04 

A14 02 

A15 02 

A16 02 

A17 03 

A18 02 

P 01 

TOTAL 38 

                                       Fonte: dados da pesquisa 

 

Com exceção do A9, que havia trancado a disciplina, todos os outros 

participantes responderam às questões. O número de comentários variou, uma vez 

que os participantes optaram por responder às questões em um ou mais comentários. 

Ao todo, 38 comentários foram feitos para responder às questões, sendo um único 

meu212. As próximas seções tratam dos blocos da autovaliação, elencando as vozes 

dos participantes sobre a experiência de escrita colaborativa e a percepção destes 

acerca dos letramentos acadêmicos. 

 

8.1.1 Bloco A: investigando os letramentos disciplinares 

 

Como dito, as perguntas213 dos blocos procuravam conhecer como os 

alunos perceberam os letramentos acadêmicos nesta experiência. No bloco A, 

constituído por quatro perguntas, os letramentos disciplinares foram investigados. 

Assim, os alunos deveriam responder às seguintes questões:  

 

                                                           
212 A autovaliação deveria conter apenas as respostas dos participantes, entretanto, tive que fazer um 
direcionamento, pois uma aluna me relatou que outro participante havia copiado as suas respostas! 
Nesse sentido, alertei os alunos sobre o caráter pessoal, individual das respostas. 
213 As perguntas foram feitas em inglês no Módulo 3, mas traduzidas neste capítulo de análise. As 
respostas dos participantes continuam em inglês com tradução em português nas notas de rodapé. 
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1. O que você aprendeu sobre o gênero resenha? 

2. Quais aspectos linguísticos você aprimorou ao escrever resenhas? 

Como? 

3. O que foi mais difícil na escrita de resenhas? 

4. Qual é a importância de se escrever uma resenha? 

 

Em relação à primeira pergunta, os alunos afirmaram que aprenderam 

sobre a estrutura, os movimentos retóricos, o propósito comunicativo e o estilo de uma 

resenha. Nesse sentido, como afirma Swales (1990), o entendimento sobre a estrutura 

do gênero implica na compreensão de seu propósito comunicativo. Assim, por meio 

dos excertos seguintes, é possível perceber que os alunos associam estrutura à 

organização dos parágrafos.  

 
(A4) I learned that a review must contain a brief introduction, a summary, 
our analysis with the stronger and weaker aspects of the text we are talking 
about, our recommendation and a conclusion […].214 
 
(A6) I learned to develop the a proper review structure […].215 
 
(A2) I learned that making a review is not that simple. It demands from you 
a certain structural knowledge […].216 
 
(A15) I learned during this period was how the review genre is structured: 
introduction, summary, recommendation and a conclusion. That is, I learned 
how to make a text more organized […].217 
 

 

Essa organização dos parágrafos se dá, ora quando se intitula cada 

parágrafo (introdução, resumo etc), como pontuam A4 e A15; ora quando se usa o 

próprio substantivo estrutura (structure), segundo a A6; o adjetivo estrutural 

(structural), de acordo com o A2 e o verbo estruturado (structered) por A15. Esta 

última, inclusive, deixa bem clara a noção de estrutura, pois tanto usa o verbo, quanto 

intitula as partes de uma resenha. Nesse sentido, os alunos percebem os movimentos 

                                                           
214 Eu aprendi que uma resenha deve conter uma breve introdução, um resumo, nossa análise sobre 
os aspectos fortes e fracos do texto que estamos abordando, nossa recomendação e uma conclusão 
[...] 
215 Eu aprendi a desenvolver a estrutura própria de uma resenha [...]. 
216 Eu aprendi que fazer uma resenha não é simples. Exige de você um certo conhecimento estrutural 
[...]. 
217 Eu aprendi durante este período como o gênero resenha é estruturado: introdução, resumo, 
recomendação e uma conclusão. Isto é, como fazer um texto mais organizado. 
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retóricos do gênero como uma estrutura, e enfatizam que deve ter uma conclusão. 

Segundo Motta-Roth e Hendges (2010), a distribuição das informações de resenhas 

de livros se dá na realização de quatro movimentos retóricos: apresentar, descrever, 

avaliar, (não) recomendar o livro, não se utilizando o termo conclusão. Assim, os 

alunos acreditam que a (não) recomendação está associada nas imediações da 

conclusão do texto. 

 A questão da estrutura também se liga aos movimentos retóricos para a 

escrita do gênero. Contudo, apenas dois alunos usaram o termo próprio desse aporte 

teórico, ou seja, a palavra passos (steps). 

 

(A16) I learned that it can be a good way to learn to write better in English, 
that are specific steps that can help you do a good review, which I didn’t 
know about before […].218 
 
(A17) I have learned the steps to do it […].219 

 
 

É interessante observar, na fala da A16, a percepção de que esse 

conhecimento é novo e que parece bom para a escrita em língua inglesa. Nesse 

sentido, a situação de ensino e aprendizagem a qual foi exposta lhe propiciou esse 

momento de realmente avaliar o que é bom ou não. Muitas vezes, nas salas de aula 

presenciais, nós, professores, não propiciamos momentos de reflexão pelos próprios 

alunos. Todavia, é vital gerarmos reflexões dessa natureza, que implicam diretamente 

nos direcionamentos de nossas ações, de nossas práticas docentes. Ademais, o 

conhecimento da terminologia própria da teoria utilizada para ensinar a escrever o 

gênero possui relação com os letramentos disciplinares adquiridos por elas. Nesse 

sentido, Shanahan e Shanahan (2012) afirmam que a identificação de distinções 

relevantes da leitura e da escrita nas disciplinas é um dos objetivos desses 

letramentos. Desse modo, à medida que os alunos vão apreendendo essas distinções, 

ou seja, o que se requer para a leitura e a escrita numa área específica, familiarizando-

se com elas, começam a usá-las de modo mais consciente e isso contribui para a 

construção do gênero. Isso é defendido por McConachie (2010), ao afirmar que o 

conteúdo avança por meio do entendimento do letramento e o letramento avança em 

                                                           
218 Eu aprendi que pode ser uma boa forma de aprender a escrever bem em inglês, que há passos 
específicos que podem ajudar você a fazer uma boa resenha, que eu não conhecia antes [...]. 
219 Eu aprendi os passos para fazer. 
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função do entendimento do conteúdo, estabelecendo uma relação importante para o 

desenvolvimento dos letramentos disciplinares.  

Além da estrutura, foi possível perceber o propósito comunicativo de 

resenhas, de acordo com os excertos seguintes:  

 

(A1) I learned that a review is a genre very useful when you want to analyze 
a movie, a book, short story etc. It has a structure that helps the reader to 
have a general idea about the work […].220 
 
(A14) I have learned that in order to write a review it is necessary to analyze 
some aspects of a particular work and describe these aspects more critically 
by showing the positive or negative value of this work […].221 
 

Pode-se depreender que, para os alunos, as resenhas possuem o propósito 

comunicativo de informar ao leitor sobre o valor de um determinado trabalho, por meio 

de uma análise (destaque para o verbo analyze). De acordo com Swales (1990), os 

propósitos comunicativos fundamentam e modelam a estrutura esquemática do 

discurso e influenciam e limitam a escolha de conteúdo e estilo. Desse modo, 

propósito comunicativo, estrutura e movimentos retóricos estão intimamente ligados. 

Isso é corroborado nos estudos de Motta-Roth (1995a; 1995b), nos quais se afirma 

que as resenhas possuem o propósito comunicativo de avaliar e introduzir novas 

publicações. 

Um outro aspecto observado, a partir das respostas dos participantes, foi o 

estilo presente no gênero resenha. Assim, mais um aspecto listado por Swales (1990) 

se confirma nos dados, visto que a percepção desse aspecto se liga aos propósitos 

comunicativos do gênero, que o fundamenta e modela. De acordo com os excertos, 

A3 e A13 perceberam o estilo como claro (clear) e conciso (concise), coadunando as 

concepções de Bailey (2006) e Kreuter (2009) sobre estilo: 

 

(A3) I retained good pieces of advice that will help me to make good reviews. 
Being concise is the most important. We must say what is important to 

                                                           
220 Eu aprendi que uma resenha é um gênero muito útil quando você quer analisar um filme, um livro, 
um conto etc. Tem uma estrutura que ajuda o leitor a ter uma ideia geral sobre o trabalho. 
221 Eu aprendi que para escrever uma resenha é necessário analisar alguns aspectos de um trabalho 
particular e descrever esses aspectos mais criticamente mostrando o valor negativo ou negativo deste 
trabalho. 
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know and sound clear, because we want the reader to get interested in our 
review’s object […].222 
 
(A13) I learned that a review must be clear, concise and have to summurize 
the main idea of the text with information that we can add to enhance it 
[…]223 

 

O aspecto concisão é complexo, uma vez que implica em selecionar as 

informações mais relevantes para garantir ao leitor uma resenha que cumpra o seu 

propósito comunicativo. Esse aspecto será melhor abordado na terceira pergunta, que 

trata das dificuldades para a escrita de resenhas. 

A segunda pergunta indagava sobre quais aspectos linguísticos os alunos 

aprimoraram ao escrever resenhas. As respostas indicaram as habilidades de leitura 

e escrita, com ênfase nesta, e a aquisição de vocabulário e gramática como principais. 

De forma mais pontual, apontaram a coesão textual como um aspecto melhorado.   

A relação leitura e escrita só foi estabelecida de forma direta por A5, uma 

vez que a ênfase maior se deu na escrita, conforme os excertos que se seguem: 

 

(A1) […] One aspect that I have improved was my writing; it helped me to 
write a bit better and consequently to write reviews with a good structure 
[…].224 
 
(A5) […] My writing process of how to write something and my reading. We 
read a lot of articles and tales […].225 
 
(A12) […] The linguistic aspects that we can learn by writing reviews are the 
most diverse, it goes from applied linguistics, better acquisition of a second 
language, better reading of a second language […].226 
 
(A15) […] I learned how to make a text more organized. I believe that the 
tasks done have greatly helped me to improve my writing skills. I realized 
that writing requires care and attention to get a good job […].227 

                                                           
222 Eu peguei bons conselhos que me ajudarão a fazer boas resenhas. Ser conciso é o mais importante. 
Devemos dizer que é importante saber e soar claro, porque queremos que o leitor fique interessado no 
objeto de nossa resenha. 
223 Eu aprendi que uma resenha deve ser clara, concisa e resumir a ideia central do texto com 
informação que pode ser adicionada para melhorá-la. 
224 [...] Um aspecto que eu aprimorei foi a minha escrita; me ajudou a escrever um pouco melhor e 
consequentemente escrever resenhas como uma boa estrutura [...]. 
225 Meu processo de escrita de como escrever algo e minha leitura. Nós lemos muitos artigos e contos 
[...]. 
226 [...] Os aspectos linguísticos que nós aprendemos ao escrever resenhas são os mais diversos, vai 
da linguística aplicada, melhor aquisição de segunda língua, melhor leitura de segunda língua [...]. 
227 [...] Eu aprendi como deixar um texto mais organizado. Eu acredito que as tarefas feitas me ajudaram 
a aprimorar minhas habilidades de escrita. Eu percebi que a escrita requer cuidado e atenção para ter 
um bom emprego [...]. 



257 
 

Partindo de uma relação direta com a escrita, os estudantes afirmaram ter 

aprimorado essa habilidade, mas de forma muito geral. Uma das alunas, a A12, situou 

a experiência dentro do campo da Linguística Aplicada e percebeu a escrita de 

resenhas como uma oportunidade de melhorar a aquisição em segunda língua, 

citando a leitura. 

Os demais excertos selecionados estabelecem uma relação da escrita com 

o aprimoramento de vocabulário; gramática e, de forma específica, a estrutura da 

frase e a coesão textual: 

 

 
(A6) […] This helped me to develop my writing and acquire vocabulary 
[…].228 
 
(A7) […] Linguistic aspect was textual cohesion […]229 
 
(A13) I think that helps me to improve my reading and writtng skills and my 
vocabulary, I learned a lot of new words and to pay more attention to the 
text on the grammatic, writting, cohesion aspects.230 

 

(A11) […] I got the opportunity of practice my writing part and learn new 
words and also things about grammar […].231 
 
(A16) […] I think I had improved some grammatical and sentence structure 
aspects, because when you are writing and also revising you became to 
percept the errors […].232 
 
(A17) […] Exploring different words to avoid repletion […].233 
 

Em relação ao vocabulário, a A6 afirmou ter aprimorado esse aspecto sem 

especificações, assim como o A11. A A13, por exemplo, diz ter aprendido novas 

palavras, enquanto o A17 explorou-as para evitar repetições. A evolução na gramática 

se deu para A11 de forma geral, enquanto que para o A7 ocorreu por meio da coesão 

textual, assim como para a A13. Por fim, a A16 percebeu melhoramento na gramática 

                                                           
228 [...] Isto me ajudou a desenvolver minha escrita e adquirir vocabulário. 
229 [...] O aspecto linguístico foi a coesão textual [...]. 
230 [...] Eu acho que me ajuda a melhorar as minhas habilidades de leitura e escrita e meu vocabulário, 
eu aprendi muitas palavras novas e prestar mais atenção no texto, nos aspectos gramaticais, de escrita, 
de coesão. 
231 [...] Eu tive a oportunidade de praticar a minha escrita e aprender novas palavras e também coisas 
sobre gramática [...]. 
232 [...] Eu acho que melhorei aspectos gramaticais e de estrutura da frase, porque quando você está 
escrevendo e revisando você percebe os erros [...]. 
233 [...] Explorando novas palavras para evitar repetição [...]. 
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e especificamente na estrutura a nível de frase. Ela foi a única aluna a mencionar o 

processo de revisão na construção de textos.  

Nesse sentido, a partir das respostas da pergunta 2, é possível perceber 

que os alunos puderam experienciar os letramentos disciplinares, pois segundo Kiili, 

Mäckine e Coiro (2013), o aprendizado em uma disciplina requer vocabulário, gêneros 

textuais, convenções de letramento e formas de comunicação relacionadas à 

determinada disciplina. 

A terceira pergunta procurava saber o que os alunos consideraram mais 

difícil na escrita de resenhas. A partir das respostas, foi possível perceber que 

selecionar informações, resumir e seguir a “estrutura”, que na verdade eram os 

movimentos retóricos próprios do gênero e a escrita acadêmica em si, foram as 

maiores dificuldades. Seguem alguns excertos para exemplificação: 

 

(A4) […] The most difficult part was to select the right information to put in 
my reviews in a way that I could be clear without excessively exploring the 
details […].234 
 
(A6) […] The hardest part in writing this genre is to summarize what you 
read before […].235 
 
(A7) […] I have more difficult was selected parts the right information […].236 
 
(A11) […] The most difficult for me was choosing the necessary information 
to put in the text […].237 
 
(A1) […] I think the most difficult thing was to do summaries about the works; 
it is a hard task because you have to have a good technique to summarize 
texts […].238 

 

Com base nos excertos acima, o ato de selecionar o que deve ser colocado 

no resumo é complexo, uma vez que é necessário expressar clareza, ter técnica e 

informar apenas o que é mais relevante no resumo. Parece simples, mas resumir não 

é uma tarefa fácil, sobretudo em resenhas. Nelas, há o realce a pontos específicos, o 

                                                           
234 [...] A parte mais difícil foi selecionar a informação correta para colocar nas resenhas de forma que 
ficasse claro sem explorar os detalhes excessivamente [...]. 
235 [...] A parte mais difícil na escrita desse gênero é resumir o que você leu antes [...]. 
236 [...] Eu tenho mais dificuldade foi selecionar partes da informação [...]. 
237 [...] O mais difícil para mim foi escolher a informação necessária para colocar no texto [...]. 
238 [...] Eu acho que a coisa mais difícil foi fazer resumos sobre os trabalhos; é uma tarefa difícil porque 
você tem que ter uma boa técnica para resumir os textos [...]. 
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que exige capacidade analítica dos resenhadores. Em seguida, os alunos 

demonstraram dificuldades no que se refere aos movimentos retóricos: 

 

(A2) […] The most difficult thing about writing reviews was knowing how to 
use each part of the structure […].239 
 
(A5) […] The organization using the RM […].240 
 
(A15) […] The difficulties encountered were the vocabulary of texts and how 
to write a review following the structure appropriately […].241 
 

Entender o uso da estrutura e como as informações se organizam, como 

afirmam A2 e A5, significa, a meu ver, compreender a descrição esquemática, que foi 

passada, das estratégias retóricas do gênero resenha. No módulo 1, os alunos já 

haviam demonstrado dificuldades quando da realização da atividade diagnóstica e no 

módulo 2, sobretudo, quando dos realces a pontos específicos e da recomendação 

da obra. Desse modo, escrever resenhas seguindo esses direcionamentos, conforme 

menciona A15, significa seguir a estrutura apropriadamente, assim como 

compreender o vocabulário dos textos. Essa aluna foi a única que mencionou ter 

dificuldades com o vocabulário, embora eu possa inferir que outros possam ter tido, 

visto que mencionaram nas respostas da questão 2, deste bloco, que aprimoraram 

esse aspecto. Por fim, sobre a escrita acadêmica em si, uma aluna apenas fez 

menção: 

  

(A13) I had more difficult on academic writtng, i have a lot of difficult with 
standard language.242 
 

Nesse sentido, a A13 menciona ter dificuldades na escrita acadêmica, na 

língua padrão, sem dar maior detalhamento. Entretanto, ela utiliza o temo “linguagem 

padrão”, o que supõe a linguagem própria da esfera acadêmica. Compreender o 

discurso acadêmico que, para Hyland (2009, p. 1), refere-se “às formas de pensar e 

usar a linguagem que existe na academia”, é, a meu ver, um processo contínuo, 

permeado por eventos e práticas de letramentos, as quais devem ser orientadas a 

                                                           
239 [...] A coisa mais difícil da escrita de resenhas foi saber como usar cada parte da estrura. 
240 [...] A organização usando os MR [...] 
241 [...] As dificuldades encontradas foram o vocabulário dos textos e como escrever uma resenha 
seguindo a estrutura apropriadamente [...]. 
242 Eu tive mais dificuldade na escrita acadêmica, eu tenho muita dificuldade com a linguagem padrão. 
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partir de tarefas que mesclem atividades mais controladas, com maiores 

direcionamentos e outras mais livres, sem muitas prescrições. 

A quarta pergunta tencionava conhecer a importância de se escrever uma 

resenha. As respostas dos alunos mostraram que isso se dá pelo desenvolvimento do 

letramento crítico daqueles que as escrevem e daqueles que as leem; pelo caráter 

de ajuda ao leitor e de divulgação de conteúdo; pelo letramento acadêmico que se 

estabelece a partir dessa prática de letramento e como tarefa de aprendizagem de 

escrita. Os excertos que se seguem tratam dessas questões, sendo os primeiros 

acerca do letramento crítico: 

 

(A4) […] Writing this genre is important because we have the chance to be 
more critical about what we are reading.243  

 
(A11) […] The importance of this genre that you know more about of 
someting you want to read before having more critical thoughts.244 
 

(A7) […] When we write a review, we become more critical about several 
issues.245  
 
(A13) […] Its necessary because help us to improve our writting and most 
important, our critical thinking.246 
 
(A14) […] And for me, writing a review is very important for a critical 
analysis of a work and adding value to it.247 

 

Retomando Green, Lankshear e Snyder (2000), que abordam a dimensão 

crítica do letramento como base para garantir que os indivíduos não sejam apenas 

aptos a participarem de determinado letramento e nele produzir sentidos, mas de 

transformá-lo e produzi-lo, os alunos puderam ver esse aspecto de forma muito 

pessoal, como um aprimoramento da capacidade de ser crítico. Portanto, ser mais 

crítico ao ler algo, como mencionaram A4 e A11, e escrever de forma mais crítica, 

segundo A7, A13 e A14. Ademais, esta última citou “dar valor a uma obra”, ou seja, 

                                                           
243 [...] Escrever esse gênero é importante porque nós temos a chance de sermos mais críticos sobre o 
que estamos lendo. 
244 [...] A importância desse gênero que você sabe mais sobre algo você quer ler antes tendo 
pensamentos mais críticos. 
245 Quando nós escrevemos uma resenha, nós nos tornamos mais críticos sobre vários assuntos. 
246 É necessário porque nos ajuda a melhorar nossa escrita e mais importante, nosso pensamento 
critico. 
247 E para mim, escrever uma resenha é muito importante para a análise crítica do trabalho e adicionar 
valor a ele. 
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fez alusão ao movimento retórico de recomendar ou não uma obra. Logo, o letramento 

disciplinar gerado pelo projeto wiki culminou na necessidade de convocar o letramento 

crítico para dar conta da tarefa. 

Outros excertos mostraram o caráter de ajuda ao leitor e divulgação: 

 

(A1) […] It is important to write reviews because many readers always look 
for summaries about the work they are going to read/watch and we can give 
to the reader one general idea about this.248 
 
(A2) […] One thing I consider important of writing a review is the possibility 
of helping other people who need a short critic about some work.249 
 
(A17) […] the importance is on the fact that the review spread the text to a 
new audiece250.  

 

Portanto, as resenhas divulgam trabalhos e ajudam aqueles que precisam 

ter uma visão geral e crítica sobre determinada obra, remetendo mais uma vez aos 

propósitos comunicativos do gênero. Vale ressaltar que as resenhas disponibilizadas 

online possuem grande alcance e podem atingir públicos diversos, assim como 

menciona o A17. Em seguida, a questão do letramento acadêmico é levantada: 

 

(A6) […] It is important to learn how to write a review because in the 
academic world it is necessary to know how to write everything.251 
 
(A12) […] It is important the habit of writing reviews for the academic 
environment, due to the demands that the course presents us, mainly, a 
language course.252  

 

O ambiente acadêmico é evocado nas falas das participantes e, remete, 

em um primeiro momento, aos letramentos acadêmicos de modo geral. De forma mais 

específica, a necessidade dos letramentos disciplinares fica clara no segundo excerto, 

exemplificado na fala de A12, ao colocar a escrita de resenhas como uma demanda 

do curso. Isso se relaciona ao fato de que as disciplinas se vinculam a modos 

                                                           
248 [...] É importante escrever resenhas porque muitos leitores sempre procuram por resumos sobre o 
trabalho que eles vão ler/assistir e nós podemos dar ao leitor uma ideia geral sobre isto. 
249 Uma coisa que eu considero importante na escrita de resenhas é a possibilidade de ajudar as 
pessoas que precisam de uma crítica curta sobre um trabalho. 
250 A importância está no fato de que a resenha se espalha para uma nova audiência. 
251 É importante aprender a escrever uma resenha porque no mundo acadêmico é necessário saber 
como escrever tudo. 
252 É importante o hábito de escrever resenhas para o ambiente acadêmico, devido às demandas que 
o curso nos apresenta, especialmente um curso de línguas. 
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particulares de escrever, como afirma Carlino (2017), o que no contexto dos 

participantes desta pesquisa se dá de forma mais forte, tendo em vista que precisam 

escrever em língua estrangeira. Nesse sentido, além das práticas de letramentos em 

língua materna nas disciplinas do núcleo comum do curso, os alunos precisam 

desenvolver, a priori, o letramento impresso na língua estrangeira, que hoje se dá de 

forma mais evidente, segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), no computador, por 

meio de editores de textos e ferramentas disponibilizadas online. Esse é um passo 

importante para que, em seguida, adquiram os letramentos disciplinares e saibam 

compreender as demandas e os discursos próprios de cada disciplina. Vale ressaltar 

que essas demandas não são básicas e universais, como apontam Downs e Wardle 

(2007), mas complexas e baseadas nos conteúdos e contextos que a academia 

suscita. Ademais, não são marcadas num único momento, mas ao longo das 

disciplinas, como prevê os movimentos Writing Across the Curriculum (WAC) e Writing 

in the Disciplines (WID). 

Ainda sobre a questão do letramento impresso, no seguinte excerto, A18 

afirma que: 

(A18) […] a review can help in understanding a subject better, in order to fix 
the learning and thus make the study simple.253 
 

Nesse sentido, a resenha é vista como uma tarefa de aprendizagem de 

escrita, ou seja, para compreender melhor determinado assunto, cabe resenhar o 

texto, pois pode ajudar na compreensão e fixação do conteúdo. O bloco B, a seguir, 

continua a discussão sobre letramentos acadêmicos, a partir dos letramentos 

argumentativos. 

 

8.1.2 Bloco B: destacando os letramentos argumentativos 

 

O bloco B tratava da investigação acerca dos letramentos argumentativos 

e foi constituído de 2 duas perguntas:  

 

1.Que estratégias você usou para criticar? 

2. Você se sente mais crítico após essa experiência? Por quê? 

                                                           
253 [...] uma resenha pode ajudar a entender um assunto melhor, para fixar o aprendizado e assim tornar 
o estudo simples. 
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Em relação à pergunta 1, os excertos a seguir apontam para o ato de tomar 

notas, usar estratégias de leitura e o letramento crítico: 

 

(A3) Taking notes is a really helping strategy. By writing down important 
points of a text, we create a structure of ideas, which were dispersed 
fragments of information in our brain, organized in a paper254.  
 
(A4) During my readings, I would write down some key words that would 
help me to remember the general topics of the text.255  
 
(A11) I used the main ideias and save some keys information to critique the 
text.256  
 

(A12) I used the reading strategies and the critical lettering to write the 
reviews.257 

 

No geral, as respostas indicam o que se prevê na abordagem IFA258 

(GILLETT, 2000) para a leitura e escrita de gêneros: a leitura por meio de estratégias 

de leitura, como a seleção de palavras-chave, skimming e scanning e a escrita a partir 

do uso de recursos como tomar notas num momento inicial. A12 foi a única 

participante que mencionou letramento crítico [grafado incorretamente, lettering] nas 

respostas, mas não detalha como se deu. Desse modo, as respostas da primeira 

questão não parecem elucidativas quanto às estratégias utilizadas pelos participantes.  

No que concerne à segunda questão, esta buscava investigar se os alunos 

se sentiram mais críticos após realizar esta experiência e o porquê desse sentimento. 

As respostas apontam para (i) o conhecimento adquirido por meio da experiência e 

(ii) o sentimento de pertencimento à comunidade discursiva acadêmica. Os excertos 

seguintes demonstram o primeiro achado: 

 

                                                           
254 Tomar notas é realmente uma estratégia que ajuda. Ao escrevermos importantes pontos de um 
texto, criamos uma estrutura de ideias, que foram fragmentos dispersos no nosso cérebro, organizados 
num papel. 
255 Durante as minhas leituras, eu escrevia algumas palavras-chave que me ajudariam a lembrar dos 
tópicos gerais do texto. 
256 Eu usei as ideias principais e guardei algumas informações chave para criticar o texto. 
257  Eu usei as estratégias de leitura e o letramento crítico para escrever as resenhas. 
258 A abordagem Inglês para Fins Acadêmicos (IFA/EAP), segundo Hyland (2006), é definida como o 
ensino de inglês com o objetivo de ajudar os aprendizes a estudar ou pesquisar na língua. Segundo 
Flowerdew e Peacock (2001), o IFA refere-se ao ensino de inglês com o objetivo específico de estudar, 
conduzir pesquisa ou ensinar na língua. 
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(A3) Surely, I do feel more critical after reading the review because it gave 
me additional knowledge about writing reviews.259 
 
(A4) I do feel more critical after this experience, because I learned more 
about this genre and the steps we should follow while critically reading a 
text.260 
 
(A11) Yes. I feel more comfortable to write a review following some steps to 
get a great text.261 
 
(A16) Yes, I beginning to think more about the steps and moves that we 
have learned about it when I am reading a review now.262 
 

As respostas coadunam para um maior conhecimento sobre o gênero 

resenha, para os movimentos e passos da organização retórica desse gênero, 

destacando, assim, a importância dos letramentos disciplinares para a construção da 

argumentação. Letramentos disciplinares e argumentativos estão intimamente 

relacionados, pois, como afirma Andrew (2010), cabe ao aluno se inteirar sobre a 

disciplina, encontrar seu caminho nela e descobrir como a argumentação ocorre em 

determinado campo de investigação. Portanto, inteirar-se, nesta experiência, 

compreendeu apreender o gênero resenha, o que contribuiu para a leitura e a escrita 

crítica deste; descobrir como a argumentação funciona em resenhas, por sua vez, 

englobou conhecer o propósito comunicativo delas, já descritos no primeiro bloco, que 

é o de avaliar. Assim, se avaliar implica ser crítico, elencar o letramento crítico como 

parte do quadro de letramentos acadêmicos se dá a partir das necessidades dos 

alunos em perceber os textos e se posicionar diante deles.  

Dando continuidade, o excerto que se segue sugere o sentimento de 

pertencimento à comunidade discursiva acadêmica: 

 
(A14) Ever since I entered university I have often said that it has become 
impossible for me to read a text without criticizing it a little bit and I believe 
that after that experience I feel a little more critical with my readings.263 

                                                           
259 Com certeza, eu me sinto mais crítico após ler a resenha porque me deu conhecimento adicional 
sobre a escrita de resenhas. 
260 Eu me sinto mais crítica após essa experiência, porque eu aprendi mais sobre este gênero e os 
passos que devemos seguir enquanto lemos um texto criticamente. 
261 Sim. Eu me sinto mais confortável para escrever uma resenha seguindo alguns passos para criar 
um texto ótimo. 
262 Sim, eu comecei a pensar mais sobre os passos e movimentos que nós aprendemos quando eu 
estou lendo uma resenha agora. 
263 Desde que entrei na universidade eu digo que é impossível para mim ler um texto sem criticá-lo um 
pouco e acredito que depois dessa experiência eu me sinto um pouco mais crítica com as minhas 
leituras. 
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O fato de ter se tornado mais crítica desde que entrou na faculdade, o que 

mudou sua forma de ler textos, demonstra que A14 vivencia a academia. Nesse 

sentido, estabelecer-se como membro participante de uma comunidade discursiva de 

um domínio específico, nesse caso, uma comunidade discursiva acadêmica, segundo 

Kiili, Mäkinen e Coiro (2013), implica perceber como se dão as práticas de letramentos 

argumentativos. Estas fazem com que os alunos considerem perspectivas 

alternativas, outros modos de dialogar, por exemplo; aprofundem seus 

conhecimentos, seus leques de possibilidades e façam julgamentos para informar 

suas tomadas de decisão e encaminhamentos. Assim, A14 acrescenta que a 

experiência a tornou mais crítica, o que reafirma seu lugar na comunidade. Em 

seguida, o bloco C traz os letramentos digitais com base na visão dos participantes. 

 

8.1.3 Bloco C: conhecendo os letramentos digitais 

 

O bloco C abordava os letramentos digitais e foi constituído de três 

perguntas: 

1. Você teve alguma dificuldade em usar este ambiente? 

2. Como você avalia o uso de imagens, vídeos e links? Eles lhe ajudaram 

a aprender melhor? Por quê? 

3. Como um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como este pode 

ajudar a melhorar o ensino e aprendizagem? 

 

A primeira pergunta tratava das dificuldades em usar o ambiente. As 

dúvidas que surgiram foram referentes ao layout e ao funcionamento deste, de acordo 

com os seguintes excertos: 

 

(A6) Yes I did, the Wiki has a coplicated layout to understand at first, but 
then you get used to it […].264 
 
(A7) I had much difficult to use this envi. environment, because I didn´t get 
understant as it worked […].265 
 

                                                           
264 Sim, tive, o iki tem um layout complicado de entender no começo, mas então você se acostuma com 
ele [...]. 
265 Eu tive muita dificuldade de usar o ambiente, porque eu não entendia como funcionava [...]. 
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(A15) To be honest, in the beginning I had difficulty using this environment, 
it was a bit confusing. But after I learned, I did not have any more difficulties 
[…].266 
 
(A16) Yes! In the begging the platform seems very confusing to me, I didn’t 
know how it worked, the layout didn’t help much. However, once I learned 
to use it was okay […].267 

 

De uma forma geral, os excertos mostram dificuldades em entender o 

funcionamento da plataforma. Por exemplo, o layout, segundo A6 e A16, foi um fator 

complicador e como bem pontuam A15 e A16, a plataforma era “confusa”. Além disso, 

A7 foi um aluno que teve muitas dificuldades, como apontado em sua fala. Entretanto, 

esses exemplos também retratam isso como uma dificuldade inicial, também por mim 

percebida, e que gerou maior intensificação na familiarização com a plataforma. Uma 

vez que as dúvidas se deram de forma mais intensa no Módulo 1, é possível 

depreender que essa foi uma dificuldade inicial.  

As respostas sugerem que os alunos tiveram dificuldades no que se refere 

ao letramento em hipertexto (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016), o qual teve seu 

sentido ampliado, pois não se restringiu à habilidade de processar e usar hiperlinks, 

como afirmam os referidos autores, mas à habilidade de se guiar dentro do ambiente, 

de encontrar as informações, os direcionamentos. Além do mais, essas falas motivam 

para a avaliação do material por mim elaborado, no sentido de rever como as 

informações estão dispostas, se podem ser melhor organizadas para minimizar essas 

dificuldades. Alguns alunos, entretanto, afirmaram não terem encontrado dificuldades: 

 

(A4) In general, I didn’t have difficulties using this environment because I’ve 
had some experience with blogs. However, at the beginning it was a bit 
confusing.268 
 
(A5) No, the platform is ok. It needs an update, but it's fine.269 
 

                                                           
266 Para falar a verdade, no começo eu tive dificuldade em usar este ambiente, era um pouco confuso. 
Mas depois, eu não tive mais dificuldades [...]. 
267 Sim! No começo, a plataforma parece muito confusa para mim, eu não sabia como funcionava, o 
layout não ajudava muito. No entanto, uma vez que eu aprendi a usá-la ficou tudo bem [...]. 
268 No geral, eu não tive dificuldades de usar este ambiente porque eu tinha alguma experiência com 
blogs. Entretanto, no começo foi um pouco confuso. 
269 Não, a plataforma é de boa. Precisa de uma atualização, mas é boa. 
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(A13) No, is self-explanatory site and we can use well. I think that this tools 
can many times help us to undertand the context and know bete about the 
topic.270 
 

A experiência prévia com os gêneros discursivos digitais contribuiu para 

que A4 não sentisse dificuldades com a plataforma, revelando que a participante já 

possuía letramento hipertextual. A5 destacou a necessidade de atualização da wiki, o 

que revela a necessidade de o professor avaliar o material didático produzido seja em 

qualquer âmbito. A13 enfatizou o fato de que é autoexplicativa, logo, reforça o papel 

descentralizador do professor que ambientes sociointeracionistas propiciam, 

defendido por West e West (2009). 

A segunda questão procurava conhecer como os alunos avaliaram o uso 

de imagens, vídeos e links e se estes lhes ajudaram a aprender melhor. A maioria das 

respostas mostrou que esses recursos contribuem para o ensino e aprendizagem, 

havendo apenas uma aluna com pensamento divergente. Cabe verificar os excertos: 

 

(A1) It is a good a idea to use other kinds of text that are not writing texts; 
videos and images helps a lot readers to understand better texts, when they 
are related to the writing text, of course.271 
 
(A2) The use of videos, images, music, link, or any kind of media helps a lot 
the learning because it is a way of get out of that classical and boring 
method of teaching.272 
 
(A4) I think that the use of images, videos and links help me learn better because 

they make the experience more attractive.273 
 
(A14) And personally I think the use of images, videos and links helped me 
a lot because these tools contextualized me a lot about the topic I should 
study.274 

 

Com base nas respostas, o uso de vídeos, links e imagens é relacionado a 

melhor compreensão de textos, contribuindo para o ensino e aprendizagem, e à 

                                                           
270 Não, é um site autoexplicativo e nós podemos usar bem. Eu acho que essas ferramentas podem 
muitas vezes nos ajudar a entender o contexto e conhecer melhor sobre o tópico. 
271 É uma boa ideia usar outros tipos de texto que não sejam os textos escritos; vídeos e imagens 
ajudam muito os leitores a entender melhor os textos, quando eles se se relacionam ao texto, claro. 
272 O uso de vídeos, imagens, música, link, ou outro qualquer tipo de mídia ajuda muito no aprendizado 
porque é uma forma de sair do método de ensino clássico e chato. 
273 Eu acho que o uso de vídeos, imagens e links me ajudaram a aprender melhor porque tornam a 
experiência mais atraente. 
274 E, pessoalmente, acho que o uso de vídeos, imagens e links me ajudou muito porque 
contextualizaram sobre o tópico que eu deveria estudar. 
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atratividade que geram, fugindo das atividades clássicas e entediantes. Essas 

respostas se assemelham aos achados da pesquisa desenvolvida por Silva e Araújo 

(2015), no que se refere às visões de professores acerca do entendimento das 

relações dos gêneros textuais multimodais com o ensino de língua inglesa. Assim, o 

caráter atrativo, indicado por A4, trata imagens e vídeos como ilustrações, o que é 

considerado pelas autoras uma anulação do conceito da imagem como um “[...] 

recurso que pode trazer seus próprios significados, acrescentando ou 

complementando o texto verbal”. (SILVA, ARAÚJO, 2015, p. 326). Ademais, 

desconsidera imagens, links e vídeos como molas propulsoras do desenvolvimento 

do letramento crítico, não levando em conta a potencialidade daqueles em provocar 

questionamentos, identificar inferências e gerar reflexões diversas. 

Para uma aluna, entretanto, o uso de imagens e links lhe parece indiferente: 

 

(A18) Links and images can make the site more accessible, and this 
accessibility can help but I do not consider it an important factor of the site.275 

 

A questão da acessibilidade de links e imagens é levantada por A18, no 

entanto, não é considerada importante. Isso contradiz o que prega o letramento 

multimídia, que prevê não apenas o entendimento de imagens, sons e vídeos 

ajustados a uma gama de propósitos comunicativos, mas a criação de mensagens 

multimídias, segundo Dudeney, Hockly e Pegrum (2016). Logo, a aluna não 

considerar esses aspectos, sobretudo no contexto de sua formação docente, pode 

contribuir para que suas práticas docentes futuras também não valorizem o letramento 

multimídia. 

Na sequência, a pergunta 3 investigava como um AVA pode ajudar a 

melhorar o ensino e aprendizagem, neste caso, de língua inglesa. As respostas 

indicam o aprimoramento da habilidade de escrita e o letramento digital dos 

participantes. A seguir, alguns excertos sobre a escrita: 

 

(A5) This virtual environment really helps learning how to write, we could 
use as a platform for writing in english and sharing knowledge with others. 

                                                           
275 Links e imagens podem tornar o site mais acessível e essa acessibilidade pode ajudar mas eu não 
considero um fator importante no site. 
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That's the advance on this platform, share what you write and read what 
others writes.276 
 
(A15) In my opinion, VLE helps in many ways, but especially in writing.277 
 
(A18) Technology for learning is very important for our generation, because 
it is our living reality. This site is very good to provide us with a very enriching 
shared writing practice, because we can learn from each other.278  
 

Nesse sentido, A5 e A18 enfatizam a aprendizagem de escrita e a natureza 

colaborativa da plataforma, local de leitura e escrita compartilhada. Assim, os 

letramentos colaborativos, ou seja, as práticas de letramentos nas quais duas ou mais 

pessoas se engajam na leitura e escrita coletiva (KIILI; MÄKINEN; COIRO, 2013), se 

destacam dentro das práticas de letramentos digitais oferecida pela experiência, tendo 

em vista as possibilidades oferecidas pelo AVA. Entretanto, cabe destacar que, dentro 

de uma perspectiva macro, esse AVA só foi construído pela possibilidade de se ter 

uma plataforma que gerencie a criação de sites, fruto de trabalho intenso de 

engenheiros de programação. Logo, foi construída e se situa na rede, e dela faz parte 

porque houve práticas de letramento participativo. Como afirmam Dudeney, Hockly e 

Pegrum (2016), o letramento participativo dá sua contribuição para a inteligência 

coletiva das redes digitais e para o crescimento da inteligência coletiva das redes 

mantidas a serviço de metas pessoais e/ou coletivas. Portanto, a relação letramentos 

digitais (de forma específica, o letramento participativo) que geram letramentos 

colaborativos em ambiente virtual se dá pelo esforço em criar espaços que 

oportunizem práticas de letramentos. Sem eles, não há interação, colaboração, 

produção e compartilhamento de informações. 

De forma mais específica, A12 ressalta a importância do letramento digital 

[termo usado no singular pela participante] na experiência: 

 
(A12) The platform helps us for better learning because it introduces us to 
a new way of writing, a more current mode involving digital media. It is very 
important for the development of a current teacher to use social media and 

                                                           
276 Este ambiente virtual realmente ajuda a ensinar a escrever, nós podemos usar como uma plataforma 
para escrever em inglês e compartilhar o conhecimento com os outros. Isso é o avanço da plataforma, 
compartilhar o que você escreve e lê com os outros. 
277 Na minha opinião, o AVA ajuda de muitas formas, mas especialmente na escrita. 
278 A tecnologia para o aprendizado é muito importante para a nossa geração, porque é a nossa 
realidade de vida. Este site é muito bom e nos oferece uma prática compartilhada muito rica, porque 
nós aprendemos com os outros. 
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develop a digital literacy to enter the new technologies and use in the 
classroom.279 
 
A resposta enfatiza a importância dos letramentos digitais na formação 

docente, do uso das mídias pelo professor na atualidade. Isso é ratificado por Roberts 

(2005), em se tratando dos benefícios da aprendizagem colaborativa mediada por 

computador na formação docente, visto que há o envolvimento dos alunos no 

desenvolvimento de um currículo e de estratégias de ensino efetivas para a próxima 

geração de professores. Especificamente, Philipson (2008) considera a wiki 

apropriada para aulas de licenciatura, ou seja, para o processo de formação docente, 

uma vez que contribui, dentre outros aspectos, para a apresentação e revisão de 

conteúdos. Uma outra resposta apresenta a comodidade de se escrever na wiki: 

 
(A1) I do not have a opinion about the teaching, but about the learning it is 
more comfortable to the student to write at home, laying in bed or wherever 
they could be.280 

 

Desse modo, o trabalho com a wiki pode ser personalizado de acordo com 

o tempo, o local e as condições de acesso à internet. Na UVA, por exemplo, não há 

um laboratório de informática disponível no centro em que o curso funciona e a internet 

não possui boa velocidade para o acesso wifi, logo, as condições não parecem 

favoráveis para o desenvolvimento de práticas de letramentos mediadas por 

computador. Assim, a possibilidade de expandir essas práticas além dos muros da 

universidade pode contribuir para que os alunos encontrem outros meios para cumpri-

las, adequando-as às suas condições. Na sequência, o bloco seguinte trata dos 

letramentos colaborativos. 

 

8.1.4 Bloco D: identificando os letramentos colaborativos 

 

O bloco D analisava os letramentos colaborativos a partir de quatro 

perguntas: 

 

                                                           
279 A plataforma nos ajuda a escrever melhor porque nos introduz a um novo tipo de escrita, um modo 
mais atual envolvendo a mídia digital. É importante para o desenvolvimento do professor atual usar as 
mídias sociais e desenvolver letramento digital para introduzir as novas tecnologias e usá-las em sala 
de aula. 
280  Eu não tenho uma opinião sobre o ensino, mas sobre o aprendizado é mais confortável para o aluno 
escrever em casa, deitado na cama ou em qualquer outro lugar. 
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1. Como você define a experiência de escrever colaborativamente? 

2. Você gostou de corrigir os textos dos seus colegas? Você gostou de ter 

a sua escrita corrigida por outros? Por quê? 

3. O que vocês fizeram para chegar a um consenso? 

4. Você acha que aprende melhor trabalhando em grupo ou 

individualmente? 

 

A definição da experiência de escrever colaborativamente foi o objeto de 

investigação na questão 1. A partir das respostas foi possível perceber que a escrita 

colaborativa foi definida como prática, útil, interessante e possibilitadora de 

compartilhamento de ideias, experiências e da percepção do outro. Cabe apresentar 

os excertos: 

 

(A3) Collaborative work is a practical way to produce material and share 
experiences.281 
 
(A8) it was great to know what my colleagues were writing and at the same 
time to share ideas282 

 
Nesse sentido, A3 e A8 destacam o compartilhamento das ideais e 

experiências, previstos por Pejic-Bach et al. (2016), no que se refere ao 

estabelecimento de ambientes de aprendizagem sociointeracionista na wiki. Nestes, 

segundo os autores, os alunos têm a chance de colaborar, criar juntos, o que foi 

expressado nos excertos. A percepção do outro como colaborador também foi 

evidenciada: 

 
(A12) Working collaboratively is very instigating due to the sharing of ideas 
and being able to see the reflection of the other on the main subject.283 
 
(A13) Write in a collaborative way made us learn hw to work on group and 
to be sensitive for what your classmates have to add in the text.284 
 
(A14) I would define the collaborative writing experience as useful and 
interesting, because we had the opportunity to feel closer to our profession 

                                                           
281  O trabalho colaborativo é uma forma mais prática de produzir material e compartilhar experiências. 
282  Foi ótimo saber o que os meus colegas estavam escrevendo e ao mesmo tempo compartilhar ideias. 
283  Trabalhar colaborativamente é muito instigante devido ao compartilhamento de ideias e estar apto 
a ver a reflexão do outro sobre o assunto principal. 
284  Escrever de forma colaborativa nos fez aprender como trabalhar em grupo e ficar sensível ao que 
os colegas têm a adicionar no texto. 
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through correcting our classmates’ texts and also it helps us to improve 
our writing collaboratively too.285 
 

Com base nas respostas, o outro é percebido pelas contribuições que faz 

nos textos, pela aprendizagem gerada no trabalho em grupo e pela correção entre 

pares, melhor abordada na pergunta seguinte. Roberts (2005) afirma que os alunos 

são os próprios responsáveis pela aprendizagem numa proposta de ensino e 

aprendizagem colaborativa mediada por computador, assim, creio que é preciso dar 

lugar e voz ao outro para que o cenário da colaboração se estabeleça.  

A segunda questão investigou a correção entre pares, procurando saber as 

preferências dos participantes quanto à correção (se gostaram de corrigir os textos 

dos colegas ou se gostaram de ter seus textos corrigidos) e as razões subjacentes a 

esse processo de correção. As respostas se mostraram favoráveis tanto ao ato de 

corrigir como ao de ser corrigido, conforme os excertos:  

 

(A2) I liked being corrected by them because I know how competent they 
are and for sure they are right.286  
 
(A3) Three heads think better than just one. That was a rewarding 
experience, because I learned with my mistakes, and I am sure that my 
partners did it as well.287 
 
(A4) Correcting my classmates’ pieces of writing and having mine corrected by 

them was helpful because we could take notice in what aspects of writing we 
should give more attention.288 
 

(A11) Yeah, I like to correct them and say what's could be better and they 
correcting me and telling what I could change and notice in what I can work 
more.289 
 
(A14) I liked the opportunity to correct and be corrected constructively, this 
experience has helped us greatly improve our writing and reviewing 
reviews.290 

                                                           
285  Eu definiria a experiência de escrita colaborativa como útil e interessante, porque nós tivemos a 
oportunidade de ficar mais próximos da nossa profissão através da correção dos textos dos nossos 
colegas e também nos ajudou a melhorar a nossa escrita colaborativa também. 
286 Eu gostei de ser corrigido por eles porque eu sei quão competentes são e com certeza estão certos. 
287  Três cabeças pensam melhor que apenas uma. Foi uma experiência gratificante, porque eu aprendi 
com meus erros, e tenho certeza que meus colegas também. 
288 Corrigir a escrita dos meus colegas e ter a minha corrigida por eles foi útil porque nós pudemos 
perceber quais aspectos da escrita deveríamos dar mais atenção. 
289  Sim, eu gosto de corrigi-los e dizer o que seria melhor e eles me corrigindo dizendo o que eu deveria 
mudar em que eu poderia trabalhar mais. 
290 Eu gostei da oportunidade de corrigir e ser corrigido construtivamente, esta experiência nos ajudou 
a melhorar muito nossa escrita e revisão de resenhas. 
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(A15) I liked to correct the work of my classmates as well as I liked the 
correction of them too because people see mistakes that many times we do 
not realize and we can learn more with other people.291 
 

Os excertos apontam para os benefícios da correção entre pares, o que 

inclui aprender com os erros e perceber os aspectos linguísticos que necessitam de 

maior atenção. Como Martin e Dusenberry (2008) afirmam, o trabalho com a wiki 

encoraja os alunos a pensarem sobre o processo de escrita e oferece meios palpáveis 

de encarar a correção de textos, o que se materializa nas falas de A2, A3, A4, A14 e 

A15. Assim, A3, A4, A14 e A15 focam no processo de aprender com os erros e no 

aprimoramento de aspectos linguísticos, ou seja, do que pode contribuir para uma 

melhor escrita. Em se tratando dos modos de encarar esse tipo de correção, A2 se 

mostra otimista, confiante na habilidade dos colegas para realizar tal tarefa, 

corroborando o que Hyland (2003) defende sobre a correção entre pares: esta 

contribui para o engajamento dos estudantes numa “comunidade de iguais”, ambiente 

de interação e aprendizagem, sobretudo pela natureza colaborativa desse tipo de 

correção. Assim, os alunos podem se sentir numa condição de igualdade para corrigir 

textos, buscando ajuda e aceitando a tutoria de seus pares, como afirma Roberts 

(2005). 

Carlino (2017) considera a revisão uma prática do meio acadêmico que tem 

seu produto final sem marcas, sem traços das edições feitas, algo que não acontece 

na wiki, que registra as edições. Além disso, a autora considera o revisor como um 

ser opaco, tendo em vista que as reflexões acerca do que ele revisou e das unidades 

de análise e níveis textuais envolvidos nessa fase não são claras. Entretanto, a fala 

de A11 aponta para o diálogo empregado na correção entre pares mediada pela wiki, 

em que os participantes dizem o que o outro deve corrigir (seção comentários), ou 

agem diretamente no texto, por meio da edição do que está escrito. Esses aspectos 

permitem ver como o revisor se comporta no processo de revisão e se configuram 

como contribuições dessa plataforma. Assim, o revisor é vivo, atuante e há indícios 

marcados no processo que permitem ver isto. 

Vale ressaltar que uma aluna demonstrou maior preferência pela correção 

entre pares do que pela autocorreção: 

                                                           
291 Eu gostei de corrigir o trabalho dos meus colegas assim como eu gostei de corrigir os deles porque 
as pessoas veem erros que muitas vezes não percebemos e podemos aprender mais com as outras 
pessoas. 
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(A12) Collaborative correction is better than auto correction, because your 
colleagues can see things you don't see in vice versa.292 
 

Para que a aluna tivesse esse nível de reflexão, necessitou vivenciar esse 

tipo de correção, corroborando o que Sackstein (2017) defende, ao dizer que as 

experiências de aprendizagem são intensamente enriquecidas quando os alunos têm 

oportunidades regulares de dar e receber feedback. Logo, sobretudo em contexto de 

formação docente, os alunos precisam experienciar diversas práticas de letramentos 

que lhes farão avaliar e decidir quais se adequam a cada situação numa prática 

docente futura. 

Dando continuidade, a questão 3 abordou as estratégias para se chegar a 

um consenso. Avaliando as respostas dos participantes, é possível afirmar que o 

diálogo foi a base, com foco na divisão de tarefas, que ocorreram na seção 

comentários [segundo eles] e no Whatsapp. Cabe analisar os excertos que se 

seguem: 

(A1) The best way to reach a consensus is the dialogue.293 
 
(A3) We discussed about the topics and divided the tasks, we reached the 
consensus by team work.294 
 
(A4) Our consensus worked through dialogues and by leaving comments in 
the comment section.295 
 
(A11) I think the good consensus was the dialogue with the group always296. 
 
(A14) And fortunately, it was easy to come to a consensus in our group 
about how we would correct and write together, we talked and decided who 
would begin the texts and what we would add to enrich our text.297 
 
(A18) we can give tips, talk about the subject and so arrive at a 
consensus. 298 
 
 

                                                           
292  A correção colaborativa é melhor do que a autocorreção, porque os seus colegas podem ver coisas 
que você não vê e vice-versa. 
293 O melhor modo de se chegar a um consenso é pelo diálogo. 
294 Nós discutíamos sobre os tópicos e dividíamos as tarefas, nós chegávamos a um consenso pelo 
trabalho em equipe. 
295 Nosso consenso se dava pelo diálogo e pelos comentários na seção comentários. 
296 Eu acho que o melhor consenso era o diálogo com o grupo sempre. 
297 E felizmente, era fácil chegar a um consenso no nosso grupo sobre como iríamos corrigir e escrever 
juntos, nós conversávamos e decidíamos quem começaria os textos e o que acrescentaríamos para 
enriquecê-los. 
298  podemos dar dicas, conversar sobre o assunto e chegar a um consenso.  



275 
 

As respostas indicam que houve negociação para que se chegasse a um 

consenso, no entanto, no Módulo 2 foi possível perceber que não ocorreram muitas 

trocas de mensagens indicando esse processo. Isso se configura como uma prática, 

de certa forma, oculta nos letramentos colaborativos desenvolvidos pelos 

participantes, na qual a divisão das tarefas e a maioria das decisões eram tomadas 

em outro ambiente, não no projeto wiki. Nesse sentido, a menção ao aplicativo foi 

importante para aclarar essa questão, ainda que parcialmente, e que será melhor 

compreendida nas entrevistas: 

 
(A12) To enter into consensus first we shared opinions via WHATSAAP, 
and depart to the platform.299 
 
(A16) We have a group on WhatsApp so we can decide what to do.300 
 

Baseado nas respostas, os participantes utilizaram o Whatsapp na etapa 

de pré-escritura, de modo que as opiniões fossem trocadas, as negociações feitas e 

as decisões tomadas. Na contramão do direcionamento da tarefa, que pedia a 

negociação na plataforma, os participantes trilharam o caminho que lhes pareceu, 

talvez, mais prático. Nesse sentido, isso se relaciona ao que estabelece Roberts 

(2005) sobre a dinâmica colaborativa, que prevê a descentralização do papel do 

professor e a possibilidade de os alunos controlarem as tarefas. A escolha pelo 

Whatsapp será retomada nas entrevistas ao se apresentar o relato dos participantes 

sobre o uso que fizeram desse aplicativo, de sorte que o entendimento sobre essa 

questão fique mais claro. 

A útima questão do bloco D procurou identificar as preferências dos 

participantes quanto ao modo de aprender, se em grupo ou individualmente. Tendo 

como base as respostas dadas, é possível dizer que os participantes apresentaram 

modos diversos: alguns aprendem melhor individualmente, uns em grupo e outros dos 

dois modos. Apenas um participante afirmou não saber de que modo aprende. 

Seguem-se os excertos selecionados: 

 
 (A3) Though I prefer to learn things by my individual experience, I recognize 
the importance of the team effort.301  

                                                           
299 Para chegar a um consenso primeiro nós compartilhávamos informações pelo WHATSAPP, e 
partíamos para a plataforma. 
300 Nós temos um grupo no Whatsapp então a gente decide o que fazer. 
301 Embora eu prefira aprender coisas pela minha experiência pessoal, eu reconheço a importância do 
trabalho em equipe. 
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(A16) I think I work better individually, because I can follow my own 
thoughts.302 

 
As respostas de A3 e A16 indicam a preferência pela aprendizagem 

individualizada, embora A16 reconheça a importância do trabalho em grupo. Outros 

participantes demonstraram preferência pelo trabalho em grupo: 

 
(A4) It is good to work in groups to know more about our own writing.303  
 
(A6) I think I can work both individually and in groups, but I must confess 
that it is very good to work as a team.304 
 
(A8) I prefer to work as a group because we learn from the mistakes and 
the successes of our classemates.305 
 
(A11) I think working in a group it's good. You can exchange material 
together.306 
 
(A12) Working together is more pleasant and less tiring, I loved it!307 
 
(A15) I think it depends on the work but working in a group is positive 
because we can share our knowledge.308 
 

Para esses participantes, o trabalho em grupo parece bom, prazeroso, 

menos cansativo, configurando-se como uma oportunidade de aprender com os erros 

e acertos dos outros e de compartilhar materiais e conhecimento. Nesse sentido, os 

benefícios do trabalho colaborativo se apresentam com ênfase no processo e no 

conhecimento compartilhado, já observados na análise deste bloco. No que lhes diz 

respeito, outros participantes afirmaram gostar de aprender dos dois modos, em grupo 

e individualmente: 

(A1) I think I learn in both ways working in group and alone.309 
 

                                                           
302 Eu acho que trabalho melhor individualmente porque posso seguir minhas próprias ideias. 
303 É bom trabalhar em grupo para saber mais sobre a sua própria escrita. 
304 Eu acho que posso trabalhar dos dois modos, individualmente e em grupo, mas eu devo confessar 
que é melhor trabalhar como um time. 
305 Eu prefiro trabalhar em grupo porque aprendemos com os erros e sucessos dos nossos alunos. 
306 Eu acho que trabalhar em grupo é bom. Você pode trocar material juntos. 
307 Trabalhar juntos é mais prazeroso e menos cansativo. Eu amei. 
308 Eu acho que depende do trabalho, mas trabalhar em grupo é positivo porque podemos compartilhar 
nossos conhecimentos. 
309 Eu acho que aprendo dos dois modos em grupo e sozinho. 
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(A2) I think that sometimes studying alone is better but in some cases a help 
of a group is welcome.310 
 
(A13) In group we have more opinions and we can learn more in different 
ways of thinking an inividualy we can learn to, but i think that this two ways 
of learning is valid and good, we can learn in both.311 
 
(A14) And also, I am very flexible, I discovered I can work well in group and 
individually.312 
 
Com suporte nas respostas dadas, os alunos reconhecem os benefícios 

dos dois modos de aprender. À vista disso, a partir da percepção de que a experiência 

em grupo também apresenta benefícios, o aluno pode avaliar seu desempenho 

individual e fazer comparações, pois as ações individuais e grupais se alternam nesse 

tipo de experiência. Nesse sentido, Roberts (2005) entende que experiências de 

ensino e aprendizagem colaborativas promovem a formação e a abordagem de 

grupos para a resolução de problemas, mantendo a responsabilidade individual. 

Assim, é possível ver que há esforços individuais que se destacam dentro da dinâmica 

em grupo, como quando alguém toma a iniciativa de negociar, iniciar a escrita e editar 

o texto, permitindo dizer que sem o esforço individual não há trabalho colaborativo. 

Por fim, um participante não soube definir de que modo aprende melhor: 

 

(A10) I still don't know if it's better individually or in group.313 

 

A percepção do próprio processo de aprendizagem pode ser difícil para 

alguns aprendizes, sobretudo, para aqueles que não se sentem aptos a avaliar e 

questionar as experiências a que são expostos. Embora as práticas de letramentos 

colaborativos, segundo Kiili, Mäkinen e Coiro (2013), propiciem oportunidades 

autênticas de práticas de letramentos argumentativos enquanto se aprende conteúdo 

novo em determinada disciplina, alguns aprendizes podem levar mais tempo para ter 

esses letramentos desenvolvidos. É preciso, nesse sentido, respeitar a 

                                                           
310 Eu acho que às vezes estudar sozinho é melhor, mas, em alguns casos, uma ajuda do grupo é bem-
vinda. 
311 Em grupo nós temos mais opiniões e podemos aprender mais diferentes modos de pensar e 
individualmente podemos aprender também, mas acho que estas duas formas de aprendizagem são 
válidas e boas, podemos aprender das duas formas. 
312 E também, sou flexível, eu descobri que posso trabalhar bem em grupo e individualmente. 
313 Ainda não sei se é melhor individualmente ou em grupo. 
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heterogeneidade presente nas salas de aulas. Dando continuidade, o bloco E aborda 

os letramentos inovadores. 

 

8.1.5 Bloco E: reconhecendo os letramentos inovadores 

 

O bloco E procurava conhecer os letramentos inovadores e se deu por meio 

de três perguntas: 

1. Esse tipo de escrita é novo para você? 

2. Você acha que essa experiência lhe ajudou a escrever de formas mais 

criativa? Por quê? 

3. Quão importante é a inovação nas experiências de ensino e 

aprendizagem? 

Com relação à primeira pergunta, foi uma experiência nova para a maioria 

e alguns excertos foram selecionados para ilustrar isso. Ademais, apenas dois alunos 

disseram já ter realizado experiência semelhante. Em seguida, apresento os excertos 

selecionados: 

 
(A3) I’ve never had such experience before. This kind of writing review 
helped me to see the writing techniques by a new and interesting 
perspective […].314 
 
(A12) This type of exercise is totally new to me. I really did not have a certain 
habit of writing reviews, even more in group […].315 
 
(A14) This kind of writing was new for me and I am really happy. I could 
learn more about it and practice […].316 

 

Com base nos excertos, os participantes destacam o caráter inovador da 

experiência, aspecto listado, por Gregory e Kuzmich (2005) e Kiili, Mäkinen e Coiro 

(2013), como parte dos letramentos inovadores e consideram-na positiva. Além disso, 

demonstraram ter tido uma experiência de letramento impresso diferenciada. Outros 

dois participantes afirmaram já ter participado de atividade semelhante: 

                                                           
314 Eu nunca tive uma experiência dessas antes. Esse tipo de escrita de resenhas me ajudou a ver as 
técnicas de escrita a partir de uma nova e interessante perspectiva[...]. 
315 Este tipo de exercício é totalmente novo para mim. Eu não tinha o hábito de escrever resenhas, 
ainda mais em grupo [...]. 
316 Este tipo de escrita foi novo para mim e estou muito feliz. Eu pude aprender mais sobre ele na 
prática. 
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(A2) It is not new for me, but with different people is always a novelty.317 (Já 
havia participado de uma disciplina, Morfologia, com atividade na Wiki). 
 
(A6) I had read and written review once318. 

 

A2 afirma que já havia participado, mas destaca o caráter inovador devido 

ao fato de serem outros participantes. A6, por sua vez, afirma já ter escrito, mas não 

detalha se foi em contexto colaborativo online.  

Na sequência, a segunda pergunta investigou o benefício da experiência 

para que os participantes escrevessem de forma mais criativa e o motivo. Cabe 

apresentar os excertos: 

 
(A3) It is possible to explore our creativity by using creativity to learn things 
and write good texts. I think we should be more creative and bring creativity 
for the University.319 
 
(A14) I think this experience helped me a little bit to write more creatively 
because I could express my opinion about different topics320 
 
(A16) Yes! It make you think more about what you are going to write about, 
It also make me thing how would be have a blog and make reviews about 
my favorite books321 

 

Essas falas iluminam para alguns entendimentos sobre a necessidade de 

trazer criatividade para a universidade e sobre o que significa ensinar escrita 

acadêmica mediada por uma plataforma de escrita colaborativa nesse espaço. Assim, 

a fala forte de A3 enfatiza que é importante trazer criatividade para o meio acadêmico. 

Isso remete a Morley (2007) que chama a escola e a universidade para a adoção da 

escrita criativa, que sai da tradição literária para atender os contextos de tradição não 

literária. Ensinar escrita por meio de uma ferramenta como a wiki pode impactar nos 

modos de expressão, como afirma A14 e na percepção de que novas práticas de 

letramentos podem se dar em outros espaços (blog), como afirma A16. Esse dado 

aponta para a necessidade de ampliar o letramento multimídia (DUDENEY; HOCKLY; 

                                                           
317 Não é novo para mim, mas com pessoas diferentes é sempre uma novidade. 
318 Eu tinha lido e escrito resenhas antes. 
319 É possível explorar nossa criatividade ao usarmos a criatividade para aprender coisas e escrever 
bons textos. Eu acho que devemos ser criativos e trazer criatividade para a universidade. 
320 Eu acho que esta experiência me ajudou um pouco a escrever mais criativamente porque eu pude 
expressar minha opinião sobre tópicos diferentes. 
321 Sim! Me faz pensar mais sobre o que você escreve sobre, me faz pensar também e como seria ter 
um blog e fazer resenhas sobre os meus livros favoritos. 
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PEGRUM, 2016), por meio de extensões dessa prática que demandam ajustes aos 

propósitos comunicativos e audiência. De forma geral, os relatos apontam para os 

letramentos inovadores, defendidos por Gregory e Kuzmich (2005), pois há 

transformação do conhecimento em coisas novas, atitudes, soluções, produtos ou 

ações. Nesse sentido, a escrita acadêmica, nessas condições, parece florescer a 

criatividade dos alunos, muitas vezes tolhida pelos discursos e práticas que permeiam 

a academia.  

Finalizando o bloco, a terceira questão tratou da importância da inovação 

nas experiências de ensino e aprendizagem. As respostas consideram a relação direta 

entre inovação e ensino e o uso da tecnologia nesse contexto. Eis os excertos: 

 
(A1) To innovate is always necessary when we are dealing with education 
because the education is something continuous.322 
(A12) Innovation must walk side by side with learning323 

 
(A14) It is really important always innovate as teachers or students because 
we can learn different ways of improve teaching and learning and think more 
out of the box.324 
 

Sobre a relação inovação e ensino, as respostas denotam o caráter 

indissociável desses aspectos, enfatizado pelas expressões “andar lado a lado” (walk 

side by side) e “pensar fora da caixinha” (think out of the box). O aspecto continuado 

da inovação na educação é tratado por A1, o que pode impactar na necessidade de o 

professor se capacitar por meio de formações continuadas e receber feedback de 

colegas e alunos acerca de sua prática docente. Ademais, o uso da tecnologia como 

inovação foi apresentado em alguns excertos: 

 
(A4) Nowadays, it is important to be aware of the different types of learning 
and education, mainly when it comes to technology, because we spend a 
huge time online.325 
 
(A16) I think it’s really important being always innovating because the time 
passes, and also people change, so the old methods doesn’t works as well 

                                                           
322 Inovar é sempre necessário quando lidamos com educação porque a educação é algo contínuo. 
323 Inovação deve andar lado a lado com aprendizagem. 
324 É realmente importante sempre inovar enquanto professores e alunos porque podemos aprender 
diferentes formas de melhorar o ensino e aprendizagem e pensar mais fora da caixinha. 
325 Hoje em dia, é importante estar a par dos diferentes tipos de aprendizagem na educação, 
principalmente no que se refere à tecnologia, porque passamos um tempo enorme online. 
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as it worked before, and more technologies are coming all the time and you 
have to use it in your favor! 326 
 

Os letramentos digitais são convocados na resposta de A4, pois, para ela, 

a necessidade de se conhecer novos tipos de aprendizagem se dá em função de 

passarmos muito tempo online. Na resposta de A16, o termo tecnologia no plural 

amplia o leque de possibilidades, uma vez que pode não estar relacionado somente 

às tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), mas a qualquer artifício 

utilizado para possibilitar o ensino e aprendizagem. Por fim, o bloco F oferece uma 

visão geral da experiência. 

 

8.1.6 Bloco F: compreendendo a experiência 

 

O bloco F tratava de aspectos gerais da experiência a partir de duas 

perguntas: 

1. De forma geral, como você avalia esta experiência? 

2. Você pode dar algumas sugestões de aprimoramento? Liste-as. 

 

A questão 1 tratava da análise geral da experiência. Assim foram 

evidenciados aspectos como formação docente, aprendizagem de escrita e do gênero 

resenha em si. Cabe apresentar os excertos: 

 
(A12) I evaluate this experience as a great opportunity to be a better 
teacher.327 
 
(A13) ) It was very good and makes me think about my writting and how i 
perceive the wolrd.328 
 
(A15) In general, it was a rewarding experience. Writing on an online 
platform, having access to many academic texts and learning new 
vocabulary was very good for me.329 

 

                                                           
326 Acho que é importante estar sempre inovando porque o tempo passa, e também as pessoas mudam, 
logo os velhos métodos não funcionam tão bem como antes, e mais tecnologias estão vindo o tempo 
todo e você tem usar a seu favor! 
327 Eu avalio essa experiência como uma grande oportunidade de ser um melhor professor. 
328 Foi muto bom e me fez pensar sobre a minha escrita e como eu percebo o mundo. 
329 No geral, foi uma experiência recompensadora. Escrever numa plataforma online, ter acesso a 
muitos textos acadêmdicos e aprender sobre novo vocabulário foi muito bom para mim. 
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Tendo como base as respostas, é possível perceber que A12 viu a 

experiência como uma grande contribuição na sua formação docente. A seu tempo, 

A13 percebeu contribuição na escrita e também no modo de percepção do mundo, 

sugerindo uma reflexão mais crítica do que o cerca, dando indícios de que 

desenvolveu o letramento crítico. No que lhe diz respeito, A15 revelou que a escrita 

online possibilitou acesso a textos acadêmicos e aquisição de vocabulário, o que se 

relaciona ao letramento impresso. Seguem-se os excertos que tratam especificamente 

do gênero resenha: 

 
(A14) I think it was very valid and important this experience because we 
could have the opportunity to get to know and practice more this genre.330 
 
(A16) I think in general it was a good experience, I think it had improved my 
writing and reading abilities and also learned a lot about the steps and 
moves to do I good review.331  
 

Os relatos ratificam o que já foi percebido na investigação dos letramentos 

disciplinares, presentes na seção própria desse tipo de letramento. A partir dos 

excertos, A14 e A16 destacam o gênero resenha, considerando a experiência 

relevante para a apreensão desse gênero específico. Por seu turno, A16, inclusive, 

ressalta ter aprendido sobre a organização retórica do gênero, utilizando os termos 

movimentos e passos. 

A segunda questão ouviu os participantes no sentido de coletar sugestões 

de aprimoramento para a experiência. A partir das respostas, aspectos como 

colaboração, layout, instruções, informações, conteúdo e tempo se destacaram. A 

seguir, os excertos escolhidos: 

 
(A5) The only thing that was missing was to collaborate with others 
groups.332 
 
A5 tece um comentário acerca da colaboração, que ficou restrita aos 

participantes do próprio grupo. Nesse sentido, cabe pensar em como a colaboração 

de forma mais ampliada se daria, ao sugerir a apreciação dos textos das outras 

equipes ou, inclusive, a correção entre pares feita nos outros grupos. 

                                                           
330 Eu acho que foi muito válido e importante essa experiência porque pudemos ter a oportunidade de 
conhecer e praticar mais este gênero. 
331 Eu acho que no geral foi uma boa experiência, eu acho que melhorou as minhas habilidades de 
leitura e escrita e também aprendi muito sobre os passos e movimentos para fazer uma boa resenha. 
332 A única coisa que faltou foi colaborar com os outros grupos. 
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(A11) I think with a good layout and clear ways to acess links and downloads 
everything could get better.333 
 
(A16) I think the layout should be more clear, also, it would be good if we 
could delete the comments because sometimes you made mistake and we 
can’t fix it.334 
 

A11 e A16 destacaram o layout como um aspecto em comum nas suas 

falas. No entanto, A11 trata também dos links e do download de textos, que não 

pareceram acessíveis para ele. Esse aspecto se refere ao letramento em hipertexto, 

um dos letramentos do quadro de letramentos digitais propostos por Dudeney, Hockly 

e Pegrum (2016). Cabe avaliar se a dificuldade de acesso se deu pela inabilidade do 

participante em acessar links, ou se pelo modo disposto na wiki, que dificulta. Nesse 

sentido, os links que levam a páginas da web ou a outras páginas criadas na 

plataforma permitem o acesso direto a essas páginas, o que não parece ser difícil. No 

entanto, documentos que foram colocados na wiki por meio de upload, como no caso 

dos textos que disponibilizei para leitura, quando clicados por meio do link de acesso, 

abrem uma nova página na wiki. Nessa nova página, é necessário ler a instrução que 

é dada pela própria plataforma, a qual orienta para que se clique no ícone download, 

situado acima da mensagem. Logo, essa é uma característica da própria plataforma, 

que não pode ser alterada pelo professor elaborador de material didático digital. Com 

relação às instruções e informações, destaco o excerto abaixo: 

 
(A15) I think the instructions and information should be clearer to avoid 
confusion for those who will use the platform.335 
 

Evidenciada, sobremaneira, na familiarização com a plataforma, a 

“confusão” se deu pelo não entendimento de como acessar a wiki e do que fazer nela. 

Nesse sentido, os alunos utilizaram o aplicativo Whatsapp como um canal de 

comunicação para sanar dúvidas. Esse feedback é importante, pois reflete o olhar da 

aluna sobre o material didático e gera encaminhamentos para o professor interessado 

                                                           
333 Eu acho que com um bom layout e modos claros de acessar links e fazer downloads tudo pode ficar 
melhor. 
334 Eu acho que o layout deveria ser mais claro, também, seria bom se nós pudéssemos deletar os 
comentários porque às vezes você erra e não tem como consertar. 
335 Eu acho que as instruções e informações deveriam ser mais claras para evitar confusão naqueles 
que usarão a plataforma. 
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na elaboração de materiais didáticos digitais. Em relação ao conteúdo disponibilizado 

na wiki, A12 contribui: 

 
(A12) The suggestion I would give would be to just improve and enlarge the 
texts offered. Bringing more diversity and social issues.336 

 
A aluna faz duas considerações importantes sobre o conteúdo do material 

disponibilizado na wiki: a necessidade de ampliação de textos oferecidos e o apelo à 

diversidade e aos aspectos sociais. Como descrito no capítulo de metodologia desta 

tese, a proposta de produção textual na wiki incluía produzir resenhas a partir de dois 

textos dados por mim e dois escolhidos pelos alunos, de forma a garantir uma prática 

mais controlada, em um primeiro momento, e mais livre, em um segundo. Assim, a 

observação de A12 é pertinente numa situação de trabalho com maior carga horária, 

uma vez que mais textos demandam mais tempo para produção e avaliação. Sobre 

as questões relacionadas à diversidade e ao social, A12 tem letramento crítico 

acentuado, já anunciado em respostas neste módulo e pelo conhecimento que tenho 

da aluna, que é apoiadora de questões sociais. Por fim, a questão tempo é 

mencionada: 

 
(A13) I just think it was many things to do in a short of time. Could it had had 
more time.337 

 
Avaliando o projeto wiki, em todos os módulos, alguns alunos postaram 

atividades fora do prazo. Como afirmam Stahl, Koschmann, Suthers (2014 [2006], a 

aprendizagem colaborativa mediada por computador pode ocorrer de forma síncrona, 

com a interação em tempo real ou assíncrona, com contribuições espaçadas. Garantir 

a sincronia no trabalho em grupo mediado por plataforma que permite a assincronia é 

um fator complicador, que foge ao domínio do professor. Assim, cabe aos 

participantes gerenciar o tempo, a fim de que possam cumprir o cronograma 

estabelecido pelo professor.  

Em suma, a partir da análise dos blocos, os alunos pareceram ter 

compreendido os propósitos comunicativos do gênero com base em Swales (1990), 

uma vez que as respostam apontaram para a aprendizagem da estrutura, dos 

                                                           
336 A sugestão que eu daria seria aprimorar e aumentar os textos oferecidos. Trazer mais diversidades 
e temas sociais. 
337 Eu acho que era muita coisa para fazer em pouco tempo. Poderia ter mais tempo. 
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movimentos retóricos, do propósito comunicativo e do estilo de uma resenha, 

demonstrando desenvolvimento dos letramentos disciplinares. Cabe destacar que os 

alunos enfatizaram a necessidade e o aprimoramento do letramento crítico como parte 

das práticas de letramentos acadêmicos, o que percebo como um indicativo forte da 

inclusão desse tipo de letramento numa proposta de integração de letramentos 

acadêmicos. Ademais, os excertos revelaram que os alunos desenvolveram os 

letramentos digitais, com o aprimoramento do letramento impresso online, a 

percepção de dificuldades sobre o letramento em hipertexto, a necessidade de 

expandir o letramento em multimídia e a apropriação do letramento móvel, pela 

escolha e uso eficaz do aplicativo Whatsapp. Além disso, aprimoraram seus 

letramentos colaborativos a partir da construção de uma atmosfera sociointeracionista 

com a oportunidade de aprender com o outro; de corrigir textos, tarefa que, segundo 

eles, contribui para a sua formação docente e de avaliar as dinâmicas individuais e 

coletivas que se alternam nesse tipo de experiência. Ademais, o caráter inovador da 

proposta suscita a implementação da escrita criativa na universidade e do uso 

direcionado de ferramentas que possam auxiliar o ensino e aprendizagem. 

À vista disso, as percepções dos alunos coadunam parcialmente com o que 

percebi enquanto professora-pesquisadora na análise dos letramentos no módulo 2. 

Os pontos de convergência se relacionam aos letramentos disciplinares e letramentos 

colaborativos. Entretanto, a partir da análise do módulo 2 não foi possível perceber 

menção ao aplicativo Whatsapp, o que, na verdade, era um mistério quanto ao modo 

pelo qual os alunos realmente planejaram a escrita. No módulo 3, a menção ainda que 

breve sobre esse recurso sinaliza para um uso maior deste, a ser melhor descrito nas 

entrevistas. Outro ponto de destaque no módulo 3 se refere ao letramento crítico, 

convocado para a proposta do material didático e aprimorado de modo individual, 

segundo os participantes, o que não foi precisamente percebido no módulo 2. A mais, 

aspectos sobre os letramentos inovadores não foram evidenciados no módulo 2, mas 

percebidos neste.  

Ainda durante a execução do módulo 3, no dia 07 de maio de 2018, ocorreu 

a intervenção presencial 5. Esse era o último dia de aula presencial antes das 

avaliações do final do semestre 2017.2, mas não determinava o fim do módulo 3, que 

ainda iria até o dia 10 de maio [entretanto, se extendeu até 13 de maio, quando a 

última postagem foi feita]. Estavam presentes 12 alunos: A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, 

A10, A11, A13, A16 e A17.  



286 
 

Na ocasião, fiz um questionamento geral sobre a experiência de escrita 

colaborativa de resenhas na plataforma wiki e a maioria dos alunos considerou-a 

positiva. Como eu já havia percebido que havia poucos comentários relativos às 

versões de cada texto, perguntei aos alunos como eles decidiam o texto a ser 

resenhado (Módulo 2, tarefas 3 e 4) e o que cada um escreveria. Então, muitos 

disseram que tomavam a decisão por Whatsapp, escreviam primeiro no Word e depois 

colocavam na wiki.  

Diante dessas afirmações, fiquei curiosa, inquieta sobre o porquê dessas 

escolhas e informei ao meu orientador tal fato durante um encontro de orientação. 

Sabendo que a pesquisa-ação é uma metodologia que permite ao pesquisador refletir 

sobre as ações e criar propostas de intervenção para compreender uma determinada 

situação de ensino e aprendizagem ou para mudar um quadro de dificuldades, resolvi 

investigar a razão dessas escolhas. Nesse sentido, meu orientador sugeriu que fosse 

aplicado um instrumento complementar de geração de dados, que seria a entrevista, 

a fim de ter respondidas essas e outras questões pendentes na pesquisa. 

Isto posto, a seção seguinte tratará das entrevistas realizadas após o 

término do projeto wiki Developing your Academic Writing. 

 

8.2 Entrevistas 

 

Conforme descrito na Metodologia (ver o capítulo 5), as entrevistas foram 

utilizadas como uma técnica complementar de pesquisa, a fim de conhecer mais sobre 

as escolhas feitas pelos participantes no que se refere à produção colaborativa de 

resenhas e também para esclarecer alguns pontos obscuros que possam ter ficado 

nos outros dados gerados para o estudo. Assim, considerando que os textos que 

compõem parte do corpus desta pesquisa, de forma geral, foram produzidos com 

poucas versões e que o processo de colaboração não foi registrado em sua 

completude nos comentários, foi elaborada uma entrevista semiestruturada com duas 

questões norteadoras:  

 
1. Quais outras ferramentas, além da plataforma wiki, você utilizou para a 

escrita dos textos? 

2. De que modo elas contribuíram no processo de escrita? 
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A partir delas, no entanto, alguns desdobramentos foram efetuados, 

conforme as respostas dos participantes, principalmente acerca do uso do editor de 

textos Word e do aplicativo Whatsapp, totalizando 7 perguntas. Dos 17 participantes 

do estudo, sete alunos participaram desse momento, A2, A4, A7, A10, A13, A15 e 

A16, os quais foram selecionados de modo que houvesse pelo menos um 

representante de cada grupo participante da pesquisa e respeitando a disponibilidade 

de cada um. 

Nesse sentido, quando questionados acerca das outras ferramentas 

utilizadas para a escrita colaborativa de resenhas, os alunos assim se expressaram, 

de acordo com o quadro 47: 

 

Quadro 47 – Outras ferramentas utilizadas na escrita colaborativa 

ALUNO RELATOS 

 
 
 

A1 

“Outras ferramentas...eu usei bastante o Word, pelo fato de não passar direto logo pra lá, 
porque eu ia escrevendo no Word...ah, vou mudar uma coisinha, eu apaguei, se bem que 
a ferramenta da plataforma wiki funcionava como um tipo de Word. Eu usei o meu 
computador mesmo. Também, o Google Tradutor, algumas palavrinhas que eu ficava 
peraí, como é essa palavrinha mesmo, ia lá no Google Tradutor e pesquisava a maneira 
correta de se escrever ela. Alguns sites também pra ver regência [...] Acho que foi 
praticamente só esses três. Além da plataforma do wiki.” 

A4 “No meu caso, eu usei mais, eu escrevi primeiro no Word, depois eu passava pra wiki, 
mas eu só fazia escrever direto no Word e depois colocava na wiki e ia editando na wiki 
mesmo. E na questão de vocabulário, eu sempre procurava usar dicionário de sinônimos 
pra não ficar repetindo palavras, então, ou usava o Google Tradutor mesmo ou então 
sites.” 

 
 
 

A7 

“[...] eu utilizei um aplicativo no meu celular, que é um tradutor, né, que ele não precisa, 
às vezes, da Internet, né, se for palavras soltas. É, utilizei o Word, Google, o site 
Wikipédia, é...outras ferrramentas. Porque nosso trabalho foi basicamente, eu tive assim 
um pouco, mais individual, com eu e a minha parceira, porque a outra pessoa da equipe, 
que eram três, não apareceu. Eu falava com ele e ele acabou desistindo, foi o A9. Aí, 
então basicamente foi eu com a A8, né. Foi meio um trabalho que, meio individual, né. 
Assim, eu me comunicava com ela, mas eu fazia a minha parte e ela fazia a dela, mas... 
Eu lembro agora “foi” essas ferramentas.” 

 
 
 

A10 

 
“Além da plataforma wiki, eu usei só alguns sites pra...é...tirar dúvida quanto a 
‘vocabulários’ que eu precisava escrever e que tratava do assunto. Mas, que eu lembre, 
foi só o Google Tradutor e o Cambridge, o dicionário Cambrige. E elas contribuíram 
mesmo só pra dúvidas quanto ao vocabulário que eu queria usar pra responder as 
perguntas [...] No começo, eu tava escrevendo no Word, depois da sua orientação eu 
comecei a escrever logo lá mesmo e já enviar. Depois, se eu quisesse acrescentar ou 
editar alguma coisa, eu fazia, porque era possível.” 

 
 
 

A13 

 
“A gente usou, pelo menos eu, usei não só, eu tentei escrever só na wiki, mas era meio 
difícil porque eu preferi escrever no Word que era mais prático e já tinha mais contato 
com ele...e...é eu acho que deveria ter usado mais a wiki, porque a wiki é um tipo de 
Word, depois, no finalzinho, que eu fui perceber isso, que dava pra salvar, dava pra 
reeditar [...] Eu usei dicionários online, que tem uns que são baixados, principalmente o 
Lingue, porque ele ajuda em palavras compostas [...] Ele ajuda em palavras compostas, 
ele ajuda em palavras mais difíceis e dá vários exemplos e são todos em inglês. Ele dá 
sinônimos. A gente tem uma gama maior de vocabulário, ajuda, o Word e a wiki.” 

Continua. 
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Quadro 47 – Outras ferramentas utilizadas na escrita colaborativa (Conclusão) 

ALUNO RELATOS 

 
 

A15 
 

A15 

“Bem, como a A13, acho que não só porque é na wiki, mas qualquer coisa que eu vou 
escrever, geralmente eu faço primeiro no Word pra poder ir editando, né. Eu acho, como 
a A13, ela fazia parte do mesmo grupo que eu lá na plataforma, eu acho que a gente não 
entendeu a princípio, né...mas creio que você falou que a ideia era a gente escrever lá, 
né pra ir editando, o outro ir olhando, entendeu. Só que a gente não fez isso, a gente 
primeiro escreveu, eu, quando a gente tava escrevendo, eu acredito que ela também, lá 
no Word e depois lá mesmo fazia as edições e já colocava pronto na plataforma, né. E 
assim como a A13, eu usei dicionário, mas eu acho que usei mais o dicionário mesmo, o 
físico que eu tenho, o Oxford, eu tenho dois, certo.” 

 
 

A16 
 

“No meu caso, no meu grupo, a gente, às vezes escrevia antes no, acho que teve umas 
duas vezes que a gente escreveu antes no Word porque ele às vezes corrige alguma 
palavrinha e tal. Acho que isso foi uma forma de escrever melhor, mas depois, no 
finalzinho, a gente passou a usar só a wiki mesmo porque foi quando você explicou e tal 
que era pra usar lá e tal. Basicamente, e também às vezes algum dicionário pra tirar 
alguma dúvida sobre alguma palavra que a gente tava. Foi isso no meu grupo.” 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com base nos dados oriundos das entrevistas, é possível dizer que, 

durante o processo de escrita colaborativa das resenhas, os participantes, além do 

ambiente wiki, adotaram uma variedade de ferramentas: Word, Google Tradutor, sites 

(gramática), dicionários físico e online e aplicativos de tradução. Comum a todos os 

respondentes, o editor de textos Word se mostrou importante na escrita dos textos. 

Nesse sentido, A1 reconhece que a wiki também é um editor de textos, o que se dá 

quando se seleciona o modo editar, mas ainda assim escrevia primeiro no Word. A4 

também tinha esse hábito, mas editava na wiki. A13, assim como A1, também 

reconhece a wiki como editor de textos e chega a lamentar por não ter usado-a mais. 

Ademais, A13 só percebeu que a plataforma permitia editar e salvar o texto “no 

finalzinho”, sendo este último aspecto também mencionado por A16, a qual disse ter 

passado a escrever direto na wiki, depois da minha orientação, fala corroborada por 

A10. A15 afirma ter recebido a orientação, mas que editava no próprio Word e 

colocava os textos prontos na plataforma. 

O fato de usar o editor de textos Word que, segundo eles é mais prático, 

familiar, fácil de editar e identifica erros de ortografia, demonstra indícios do letramento 

impresso (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016) dos alunos. Nesse sentido, eles 

realizam, no cotidiano acadêmico, as práticas de letramentos nesse editor de textos. 

Logo, já possuem o letramento impresso desenvolvido por meio dele e, assim, ao se 

depararem com situações em que precisem escrever academicamente, ele é 

convocado. Nesse sentido, se letramentos disciplinares se referem aos modos de 

pensar, conhecer e fazer inerentes a cada disciplina, o fazer se dá comumente pelo 
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Word. Nesse sentido, é possível perceber que o letramento impresso faz parte dos 

letramentos disciplinares dos membros dessa comunidade discursiva acadêmica. 

As outras ferramentas incluem sites, dicionários e aplicativos. À vista disso, 

a escolha de fontes online inclui seleção de materiais, tempo e criticidade para fazê-

la, o que denota do aluno habilidades específicas, relacionadas aos letramentos em 

pesquisa e ao letramento em informação, descritos por Dudeney, Hockly e Pegrum 

(2016), que também são convocados quando das práticas de letramentos 

disciplinares. Vale ressaltar que futuros professores precisam ter esses letramentos 

desenvolvidos, uma vez que precisam escolher fontes seguras para coletar materiais 

que colaborem com suas práticas, formar um banco de dados útil e indicar para seus 

alunos. Em se tratando da vasta gama de aplicativos, a fala de A7 aponta para o 

letramento móvel, também tratado pelos referidos autores. Nesse sentido, é 

necessário que o futuro professor teste os aplicativos de ensino e aprendizagem de 

línguas, de modo que possa ter noção dos pontos positivos e negativos presentes 

nessas ferramentas. Como apontam Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), os aplicativos 

de ensino, atualmente, ainda se configuram como aplicativos de consumo, baseados 

em abordagens pedagógicas tradicionais, logo, cabe ao professor em formação 

atentar para a importância da análise desses aplicativos, como propõe Walker (2010), 

e da melhor maneira de adaptá-los. Além do mais, a fala deste participante “[...] eu 

fazia a minha parte e ela fazia a dela [...]” também revela o meio pelo qual 

prioritariamente seu grupo se engajou para escrever: o trabalho paralelo, dado 

percebido no Módulo 2.  

 Como o editor de textos Word foi o mais mencionado, cabe abordá-lo um 

pouco mais. Assim, alguns alunos deram mais detalhamento sobre seu uso: 

 

Quadro 48 – Uso do editor de textos Word 

ALUNO RELATOS 

 
A4 

 
“Pelo hábito.” 

 
A7 

 
“[...] eu escrevia no Word, depois passava pra plataforma.” 

 
A13 

 
“[...] escrever no Word que era mais prático e já tinha mais contato com ele [...].” 

 
 

A16 

 
“Eu acho que é mais prático na hora de escrever, a gente se sente mais confortável 
escrevendo no Word. Acho que devido a gente tá no meio acadêmico e a gente escrever 
muito naquela plataforma a gente tá mais acostumada ao design. Acho que é mais pelo 
comforto, pelo hábito.” 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Como já afirmado, o Word faz parte dos letramentos disciplinares previstos 

na academia, especificamente no curso de Letras, contexto desta pesquisa. Portanto, 

as falas dos participantes sinalizam o hábito e a praticidade como fatores principais. 

Entretanto, destaco a fala de A16, como membro assumido de uma comunidade 

discursiva acadêmica que faz uso recorrente desse editor de texto: o design do Word 

é familiar e traz conforto. Assim, o que é acadêmico e feito nesse espaço, logo, outros 

espaços para se fazer o que é acadêmico por natureza podem parecer estranhos. 

Além disso, escrever é uma tarefa complexa, muitas vezes sofrida e, se feita numa 

ferramenta desconhecida, pode se tornar mais desafiadora ainda. Por um lado, não 

ousar, pode levar à acomodação, por outro lado, fazer a escolha pelo que é mais usual 

também é um ato de letramento. Isso remete aos aspectos cognitivos subjacentes aos 

letramentos acadêmicos, abordados por Kiili, Mäkinen e Coiro (2013), que focam em 

como promover a leitura, a escrita e as habilidades comunicativas de um domínio 

particular ou comunidade discursiva. Assim, a partir desses relatos, este “como” não 

depende só do professor, que direciona a tarefa, mas  do grupo, o qual a personaliza 

de acordo com suas preferências e necessidades. 

De acordo com a fala dos alunos no quadro 47 (Outras ferramentas 

utilizadas na escrita colaborativa), cabe destacar que para a escrita dos textos, os 

alunos não a associaram ao aplicativo Whatsapp. Desse modo, as ferramentas 

mencionadas se referem ao ato de escrever em si e não ao de fazer planejamentos e 

tomar decisões sobre a escrita. No entanto, quando questionados se usaram o 

aplicativo Whatsapp e como desdobramento, o modo de utilização deste (QUADRO 

49), os alunos afirmaram que: 

 

Quadro 49 – Utilização do aplicativo Whatsapp 

ALUNO RELATOS 

 
 

A1 

 
“É...sempre conversava muito com os colegas também quando eu era pra escrever. 
Tinha as datas previstas, olha tem que escrever até dia tal, vamo ver. Uma resenha, eu 
escrevo o resumo, tu escreve não sei o quê, assim ia complementando o outro, mas no 
final, era aberto pra, se ele quisesse ver o texto todo e modificar, ou eu quisesse ver o 
texto todo e modificar, se eu não tivesse postado uma parte entre aspas  que eu tinha 
escrevido.” 
 

 
 

A4 

 
“No caso da minha equipe, eu criei um grupo pra gente ir discutindo o que cada um ia 
fazer, quais textos a gente ia fazer a review. Então, a maioria das coisas a gente decidia 
no Whatsapp mesmo.” 
 

Continua. 
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Quadro 49 – Utilização do aplicativo Whatsapp (Conclusão) 

ALUNO RELATOS 

A10 “Sim, pra falar sobre, fizemos um grupo no Whatsapp pra falar que atividade que a gente 
ia fazer primeiro, depois, tudo, depois a gente foi fazendo na mesma hora. Na verdade, 
não foi assim separado não, a gente não fez assim separado não, a gente fazia a 
conversa no Whatsapp, depois a gente já começava a elaborar lá. A gente...e aí, 
qualquer coisa que a gente discutia, quisesse acrescentar a gente até falava “bota isso, 
A10”, “bota isso, A12”.” 
 

 
 
 
 

A13/A15 

 
 
(A15) “Por exemplo, quem tinha mais disponibilidade: ‘ah pode já ir começando’; ‘já pode 
ir dando uma olhada na atividade’; ‘agora, quem tem menos disponibilidade, depois olha, 
ajuda, complementa’.” 
(A13) “Porque tinha textos pra fazer e pra ler.” 
(A15) “Era tipo isso, a questão da disponibilidade de quem tinha mais, né.” 
 

 
 

A16 

 
“A conversa, sim, sobre decidir sobre o que que a gente ia escrever, quem ia fazer o quê, 
se todo mundo tinha lido, a comunicação...porque justamente o Whatsapp é de certa 
forma, uma forma mais rápida, instantânea da gente conversar.” Sim, nós fizemos um 
grupo pra poder se comunicar: ‘ei, vocês leram o texto?’ ‘E aí, o que que vocês acharam?’ 
[...] Naqueles que tinha que decidir qual texto que a gente tinha que escrever. 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A partir dos relatos, os participantes criaram grupos no Whatsapp para 

interagir sobre a produção de textos colaborativa, o que vem ao encontro da noção de 

que o conhecimento é construído e compartilhado por meio de mensagens com os 

membros dos grupos de Whatsapp, defendida por Amry (2014). Assim, o aplicativo foi 

utilizado para dividir as tarefas, como destacam os participantes, o que implica o 

estabelecimento de papéis na escrita colaborativa. Além disso, a negociação que se 

deu em virtude da escolha dos textos, como aponta A16 e do processo de escrita em 

si, como destaca A10, sinalizam para o uso do aplicativo na etapa de pré-escritura e 

escritura do texto colaborativo. Como aponta A16, era um modo rápido, instantâneo 

de se comunicar. 

Uma vez conhecida a escolha da ferramenta e seu modo de utilização, 

questionei os alunos sobre o porquê dessa preferência: 

 

Quadro 50 – Motivos da utilização do aplicativo Whatsapp 

ALUNO RELATOS 

 
A1 

 
“Eu acho que pelo fato do Whatsapp ser mais usado entre a gente, mais conhecido, mais 
disseminado, a gente já tem, uma coisa bem mais fácil, não precisa abrir um navegador 
pra entrar dentro do wiki, você só vai no aplicativo do Whatsapp e troca a mensagem, 
bem mais rápido.” 
 

Continua. 



292 
 

Quadro 50 – Motivos da utilização do aplicativo Whatsapp (Conclusão) 

ALUNO RELATOS 

 
A4 

 

“No meu caso, era mais a segurança de que a mensagem seria entregue para as meninas 
[...] Nem todo o mundo tinha o hábito de tar lá todo dia olhando a wiki. No Whatsapp eu 
tinha a certeza que elas tavam vendo [...]. Às vezes a gente deixava um comentário lá, 
‘meninas eu comecei, vocês podem continuar?’ e passava um dia, dois dias e ninguém 
respondia.” 
 

 
A7 

 
 

“[...] eu não sei mas eu achava melhor o Whatsapp conversar individual com a pessoa, 
né, com a A8 [...] eu achava mais fácil, porque era no celular e não ter que ligar o 
notebook, às vezes pra, conversar lá.” 

 
A10 

 
“Só porque mesmo a gente já tá acostumado com o Whatsapp. Não sei...só porque é 
costume mesmo. A gente já tinha feito o grupo e continuamos lá, conversando, e só 
botando as coisas necessárias no site.” 
 

 
 

A13 

 
“Primeiro de tudo, questão de internet. Eu vivo na Uva, então é mais prático usar o 
Whatsapp porque aqui a única coisa que pega é o Whatsapp e o site da UVA, acabou. 
Se você tentar Facebook, se você tentar plataforma, qualquer outra coisa assim é muito 
difícil, tem que ter locais específicos pra pegar. E como eu passo o dia em Sobral, era o 
que dava certo. [...] achava mais prático o Whatsapp, dava pra mandar áudio, dá pra 
explicar bem melhor. Eu acho que o áudio descomplica a nossa vida.” 
 

A15  
“Também por que a plataforma, ela é bem ampla, né, então, acessar ela pelo celular fica 
muito pequeno. Aí, eu só entrava mesmo no computador.” 
 

 
A16 

 
“Por mais que a gente tava lá olhando, às vezes eles não tinham o hábito de ir olhar o 
que que tava lá, entendeu? A gente comentava passava às vezes um dia pra poder... [...] 
O tempo tava, a gente tinha um tempo pra fazer, então, às vezes a gente tinha que 
pressionar um pouquinho, de outras formas. 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Com base nas respostas, assim como percebido no editor de textos Word, 

a questão do hábito e da praticidade se repete na fala dos participantes. O conforto 

não se dá só no âmbito da escrita em si, mas do planejamento desta. Nesse sentido, 

Gon e Rawekar (2017) ressaltam a comodidade do aplicativo, visto que a 

aprendizagem ocorre em qualquer hora e qualquer lugar e as informações podem ser 

acessadas e compartilhadas em tempo real. Logo, as falas dos participantes detalham 

essa praticidade: A1 destaca a não necessidade de abrir um navegador para acessar 

o aplicativo, o que é ratificado por A7, ao afirmar que não era necessário ligar o 

notebook. Por seu turno, A4 realça a segurança de que a mensagem seria vista, visto 

que as participantes de seu grupo não tinham o hábito de acessar a wiki diariamente, 

o que se apresenta também na fala de A16. No que lhe diz respeito, A10 enfatiza a 

questão do hábito, também colocado de forma explícita e, às vezes, implícita na fala 
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dos outros participantes. Interessante destacar a fala de A13, no sentido de que o 

acesso à conexão fez com que ela optasse pelo Whatsapp.  

No contexto da UVA, grande parte dos alunos é oriunda de outros 

municípios, vindo para estudar e retornando ainda no mesmo dia para suas 

residências. Assim, como A13 costumava passar o dia na universidade, o aplicativo 

era o meio mais viável de comunicação, tendo em vista que outros sites eram de difícil 

acesso pelo wifi da universidade. Outro ponto de destaque na fala desta participante 

reside no fato de que o recurso de áudio, presente no aplicativo, facilitou a 

comunicação, ressaltando a utilidade da combinação de mídias do aplicativo (GON; 

RAWEKAR, 2017; BOYINBODE; AGBONIFO; OGUNDARE, 2017). Ademais, isso 

indica que as escolhas feitas pelos participantes para colaborar vão além do que se 

prescreve a tarefa, denotando outras formas de enunciar. Por sua vez, A15 afirma que 

acessar a wiki pelo celular se torna difícil pelo tamanho da tela, fator apontado como 

desafiador na aprendizagem, segundo Chinnery (2006). Assim, acessava-a somente 

no computador e utilizava o celular para o acesso ao Whatsapp. Nesse sentido, as 

respostas dos participantes se relacionam ao que defende Severo (2016): por meio 

do aplicativo Whatsapp os alunos buscam apoio uns nos outros para expandir os 

conhecimentos e manter-se no diálogo. Assim é possível dizer que contribui para a 

polifonia estabelecida nas relações mediadas por dispositivos móveis. 

A plataforma wiki enviava, via email, avisos sobre as modificações feitas no 

projeto wiki e nela mesma havia a seção comentários, que permitia a troca de 

mensagens. Sabendo disso, questionei os alunos o porquê, diante desses recursos 

da wiki, de ainda sentirem a necessidade de utilizar o Whatsapp: 

 

Quadro 51 – Notificações da wiki 

ALUNO RELATOS 

 
A1 

 
“Não que seja mais difícil, mas é um pouco mais cansativo só de ver email, aí fica um 
pouco mais cansativo. O Whatsapp, não, é mais rápido, prático, eu acho.”  

 
A4/A16 

 
(A4) “Quando chegavam as notificações eu clicava, mas não com toda aquela atenção 
de ler. Eu só clicava e ‘olha, fulano já editou lá e tal’.” 
(A16) “Até porque também chegavam de todos os grupos, aí às vezes a gente pensava 
‘era de outro grupo’.” 
(A4) “Recebia um monte e ficava muito complicado.” 
(A16) “Era bem complicado de ficar olhando todos eles.” 

Fonte: dados da pesquisa. 
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De acordo com os relatos, o email não parece ser um meio prático de se 

ver as mudanças feitas na plataforma. Como afirma A1, ver email é cansativo. Nesse 

sentido, Boyinbode, Agbonifo e Ogundare (2017) afirmam que os alunos tendem a 

olhar seus emails raramente, o que dificulta as interações nesse espaço, logo, como 

apontado por A1, o aplicativo pareceu atender melhor às suas necessidades. Na 

sequência de respostas dadas por A4 e A16, o volume de notificações era grande, 

incluindo as de outros grupos, o que complicava o acompanhamento das edições. 

Desta feita, as necessidades dos participantes permitiram que estes avaliassem os 

recursos disponibilizados na wiki, observassem os modos de interação mais usuais 

para os participantes e, a partir daí, escolhessem os meios que melhor os atendiam 

para colaborar. Escolhas na aprendizagem colaborativa mediada por computador se 

dão mais livremente, tendo em vista a multiplicidade de letramentos possibilitados pelo 

AVA. 

Dando continuidade, foi necessário saber se o grupo criado para a 

disciplina Língua Inglesa VI contribuiu para a experiência e de que modo.  

 

Quadro 52 – Impressões acerca do grupo de Whatsapp da disciplina 

ALUNO FALA 

 
A1 

 
“Facilitou. Porque por mais que, como você tinha comentado, o site, ele é autoexplicativo, 
às vezes surgiam dúvidas que o grupo todo, você tando lá no meio poderia repassar a 
mensagem. Eu não vendo, outro aluno viu, ele me passa essa mensagem e assim vai 
indo pra facilitar [...]”. 
 

 
A4 

 
“É...também pela praticidade do Whatsapp, porque você manda a mensagem e 
instantaneamente a pessoa já vê e já tira suas dúvidas. Então, quando eu entrei, eu fiquei 
um pouco confusa com alguns links, com algumas coisas, aí eu tirei minhas dúvidas no 
Whatsapp.” 
 

A10  
“Com certeza. Tirou várias dúvidas, tanto como responder o conteúdo, quanto em mexer 
na ferramenta, no site lá.” 
 

 
A7 

 
“Ajudou sim porque as pessoas tinham suas dificuldades, “tavam” compartilhando entre 
si, então todos viam as dificuldades de cada um.” 
 

 
A16 

 
“Quando você fez o grupo, aí você começou a explicar como funcionava a 
página...porque justamente, quando a gente tentou entrar sem você ter explicado, assim, 
você tinha explicado só na sala, mas depois que você mandou a mensagem, melhorou... 
porque a gente tentou entrar, e ficou confuso porque realmente é uma plataforma nova, 
né, a gente não sabia pra onde é que iria e tal. Quando você explicou com a mensagem 
a gente pôde ler e reler, ‘ah tá! é assim que faz’.” 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A priori, cabe recapitular que o grupo criado para a disciplina surgiu a partir 

das necessidades dos alunos, tendo em vista as dificuldades encontradas por eles no 

processo de familiarização com a plataforma. Nesse sentido, as respostas indicam 

que o contato comigo, a professora-pesquisadora, foi facilitado pelo aplicativo devido 

à rapidez e à possibilidade de elencar as dúvidas comuns aos participantes. Isso 

corrobora a fala de Roberts (2005) sobre a dinâmica colaborativa, no sentido de que 

ocorre a familiarização e interação entre docentes e discentes e desenvolve as 

habilidades de interação social. Ademais, nos grupos de Whatsapp, o professor é 

parte do processo de aprendizagem, contribuindo valiosamente e tirando dúvidas em 

tempo real [ou não], como afirmam Amry (2014) e Gon e Rawekar (2017). Sobre as 

dúvidas, a fala de A4 representa uma dificuldade comum encontrada pelos 

participantes, referente ao letramento em hipertexto (DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 

2016): o uso de links. O percurso feito pela navegação no site incluía acessar páginas 

dentro e fora do site e baixar documentos. Sobretudo sobre este último aspecto, os 

alunos tiveram dificuldades, como já descrito no Módulo 3. 

Ademais, o fato de aprender com o outro é explicitado nas falas de A1, A7 

e A16: as dificuldades eram expostas no grupo, todos podiam ver e comentar. Alertar 

os outros, como afirma A1 e ler e reler mensagens, como disse A16, foi possível pelo 

aplicativo, o que gera uma atmosfera sociointeracionista, própria da aprendizagem 

colaborativa (ROBERTS, 2005; LIMA, 2008) e a responsabilidade com a 

aprendizagem do outro (GON; RAWEKAR, 2017). A16 ainda ressalta a questão da 

novidade e familiarização com a plataforma, que teve mais êxito pelo aplicativo do que 

presencialmente, pelas questões já elencadas. Assim, o letramento móvel, ponto em 

comum entre os participantes, foi importante nesta experiência, uma vez que 

contribuiu para que a interação ocorresse. Vale lembrar que, a priori, o Whatsapp não 

seria incluído nesta experiência, mas o foi pela necessidade dos participantes. Assim, 

cabe ao professor, perceber as demandas da turma e fazer ajustes no seu 

planejamento para promover o ensino e aprendizagem. 

 Por fim, foi perguntado se o Whatsapp facilita o processo de escrita 

colaborativa: 

 

Quadro 53 – Whatsapp e o processo de escrita colaborativa 

ALUNO FALA 

A4 “Eu acho que sim. Ele é bem mais prático do que a questão da seção de comentários.” 
Continua. 
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Quadro 53 – Whatsapp e o processo de escrita colaborativa (Conclusão) 

ALUNO FALA 

A10 “Sim, com certeza, porque a gente pode discutir antes de botar a ideia final lá, de uma 
maneira mais livre, digamos assim. Não que lá não desse, né? Pra conversar, tem lá a 
parte do bate-papo também. Só que, como eu falei, é mais costume, a gente se sentia 
mais livre mesmo, não sei. Porque talvez seja uma ferramenta nova e a gente ainda não 
tava acostumado.” 

 
A13 

“Com certeza. E pra comunicação geral, sabe, questão de facilidade porque ele é um dos 
aplicativos que pega com mais frequência em qualquer rede, se tiver só um sinal fraco, 
ele já pega.” 
 

 
 

A15 

“Acho que é porque ele não é tão pesado quanto outros como Facebook, Instagram. O 
Whatsapp é mais rápido até, vejo isso quando ligo os dados móveis. Dá pra usar o 
Whatsapp mais tempo, mas se você já coloca no Instagram, no Facebook, os seus dados 
móveis acabam mais rápido.” 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os dados indicam que o aplicativo Whatsapp facilita o processo de escrita 

colaborativa. Nesse sentido, A4 inclusive o compara à seção comentários da wiki, 

afirmando ser aquele bem mais prático que esta. Como já exposto pelos participantes 

nesta discussão, para acessar a seção comentários da plataforma era necessário 

entrar em um navegador, de preferência pelo computador, devido ao tamanho da tela 

dos celulares e ter uma boa conexão de internet. Entretanto, o acesso ao aplicativo 

era mais fácil, fato corroborado por A13, ao afirmar que “[...] se tiver só um sinal fraco, 

ele já pega” e por A15, ao dizer que “[...] é mais rápido até, vejo isso quando ligo os 

dados móveis”. Sabendo das dificuldades em se ter uma internet veloz, parece ser 

uma saída mais econômica e eficaz para a rápida comunicação. 

 Desse modo, como meio de comunicação, o Whatsapp se consolida como 

uma ferramenta importante no processo de escrita colaborativa, por permitir a troca 

de mensagens instantâneas, inclusive de áudio; ter baixo custo; possibilitar a 

formação de grupos para interação mais reservada e já fazer parte das práticas de 

letramentos dos participantes. Quando associado à plataforma de escrita colaborativa, 

pode gerar um trabalho mais eficaz quando comparado ao trabalho feito 

exclusivamente na plataforma, que gera maiores dificuldades para a troca de 

mensagens, a saber, frequência e assincronia de acessos, conexão wifi mais alta ou 

custo maior de dados móveis. Como apontado por Boyinbode, Agbonifo e Ogundare 

(2017), o designer de um AVA pode utilizar o Whatsapp como uma mídia apropriada 

para a entrega de informações que dão suporte às atividades. Nesse sentido, a partir 

desta experiência é possível perceber que esse aplicativo pode ser uma ferramenta 
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auxiliar para outro espaço, AVA, elaborado para se desenvolver uma experiência de 

ensino e aprendizagem. 

Diferentemente do editor de textos Word que, de acordo com as vozes dos 

participantes, já faz parte da academia, já está nos letramentos disciplinares e 

impresso dos participantes; o aplicativo de telefonia tem um caráter mais maleável: 

serve para tratar de toda e qualquer questão, inclusive as de práticas de letramentos 

acadêmicos, conforme percepção por meio desta experiência.  

Nesse sentido, os letramentos colaborativos dos participantes, nesta 

experiência, se deram a partir de escolhas feitas por meio de reflexões de como 

melhor se comunicar e escrever, utilizando variadas ferramentas auxiliares a fim de 

colaborar com o trabalho pedido na wiki.  
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9 CONCLUSÃO 

 

“[..] a escrita acadêmica SEMPRE é difícil para 
todos nós, por isso ela precisa ser entendida em 
outra perspectiva. Compreendê-la no quadro dos 
letramentos acadêmicos pode dar outra visão, tanto 
para alunos, como para professores”. (KERSCH, 
2018, p. 168). 

 

 

Esta pesquisa teve o objetivo de analisar as práticas de letramentos 

acadêmicos flagradas na escrita colaborativa de resenhas acadêmicas na plataforma 

wiki, considerando os movimentos retóricos subjacentes a essa prática, as vozes que 

a permeiam e as categorias de letramentos que emergem dessa prática colaborativa 

de escrita acadêmica. Os objetivos específicos deste estudo pretenderam (i) 

descrever os movimentos retóricos subjacentes ao gênero resenha colaborativa, 

verificando como estes se relacionam aos propósitos comunicativos do gênero; (ii) 

investigar o estabelecimento das vozes da autoria colaborativa e (iii) sistematizar os 

letramentos necessários e emergentes durante todo o processo de escrita 

colaborativa de resenhas no ambiente wiki. Diretamente relacionadas a esses 

objetivos específicos, três questões de pesquisa foram feitas e serão respondidas ao 

longo deste capítulo. 

A primeira questão de pesquisa indaga sobre a relação entre movimentos 

retóricos e propósitos comunicativos em resenhas produzidas em coautoria na 

plataforma wiki. Comumente, o gênero resenha é um gênero de uma só autoria, no 

entanto, quando produzido colaborativamente e em plataforma que permite promover 

outras formas de textualização, o gênero se modifica, se reelabora. Nesse sentido, o 

mapeamento dos movimentos retóricos das resenhas produzidas permitiu ver novos 

movimentos retóricos, marcados nos limites do texto, e outros, no que considerei a 

extensão do texto, a seção comentários. 

Marcados no texto, o movimento 2  se referiu a sumariar a obra e incluiu o 

passo resumir o conteúdo da obra, tendência adotada na maior parte das resenhas. 

O movimento 3 incluiu o passo citar trechos da obra, que se mostrou ora fragmentado, 

ora em maior extensão nas resenhas analisadas. Referenciar através de links foi 

percebido no movimento 4, possibilitado pela própria plataforma, que colabora para o 

desenvolvimento do letramento em hipertexto. Na extensão do texto, deram-se o que 
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denomino movimentos retóricos flutuantes (MRF), relacionados às etapas do 

processo de escrita, tendo um caráter fluido, que atravessa as etapas e, presença 

relativizada, uma vez que sem eles ainda é possível perceber colaboração por meio 

do registro de edições da wiki. 

Os movimentos retóricos flutuantes relacionados à fase de pré-escritura 

são negociar sobre a escrita colaborativa (MRF1), decidir sobre a escrita colaborativa 

(MRF2) e prometer colaboração (MRF3). Na fase de escritura, o MRF3 se repete e 

outros se juntam a ele, a saber, informar sobre a colaboração (MRF4) e incentivar à 

colaboração (MRF5). Cabe destacar que MRF4 e MRF5 se repetem na fase de pós-

escritura do texto em si e outro MRF surge: apreciar a resenha (MRF6). Assim, na 

escrita colaborativa de resenhas se destaca, além de novos MR, uma nova fase da 

escrita, que se extende para além do texto. 

À vista disso, os MRF apontam para um propósito comunicativo expandido 

nas resenhas acadêmicas colaborativas: não basta avaliar a obra, é necessário 

apreciar o texto produzido, refletir sobre o texto base e dialogar com os pares, a partir 

das trocas de opiniões. Assim, a resenha acadêmica colaborativa tem o propósito de 

promover a avaliação dialogada de uma obra, na qual os colaboradores constroem o 

texto a várias mãos e debatem sobre ele. 

A segunda questão de pesquisa procura conhecer de que forma as vozes 

que compõem a autoria colaborativa se estabelecem. Nos textos analisados, as vozes 

se deram a partir da relação estreita entre escritor-leitor, propiciada pelas trocas de 

papéis entre os participantes. Os textos não eram apenas escritos nos espaços que 

os delimitavam, mas continuados na extensão do texto. O pronome we se destacou 

como o principal utilizado, denotando engajamento com o leitor, trazendo-o para o 

texto. Ademais, as análises dos padrões de organização do trabalho colaborativo 

(SHARPLES et al., 1993) permitiram ver que o trabalho sequencial foi o padrão mais 

recorrente, pois, à medida que as partes eram construídas, de forma sequenciada, 

eram editadas e novas partes iriam sendo acrescentadas. A voz coletiva prevaleceu 

quando o contraste entre o que foi marcado linguisticamente no texto (pronomes) e o 

que se efetivou na prática (quem escreveu de fato) se deu. Logo, a figura do leitor que 

também escreve no texto, propiciada pela alternância de papéis na escrita 

colaborativa (escritor, editor e apreciador) e, sobretudo, na extensão do texto, foi 

evidenciada. Este último aspecto foi considerado forte, tendo em vista que as vozes 

presentes nesse espaço e tempo continuavam a escrita, apreciando o que foi 
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produzido e refletindo sobre as contribuições do texto base. Assim, presentes na 

experiência estão as vozes do texto base, de quem escreve e de quem lê. Ler, nesse 

contexto, foi uma tarefa engajadora, pois se manifestou por meio do feedback nos 

comentários.  

A terceira questão investiga quais letramentos constituem o letramento 

acadêmico  na escrita colaborativa de resenhas online. Tendo como base os 

letramentos listados por Kiili, Mäkinen e Coiro (2013), cabe apresentar o que foi 

percebido durante a execução do projeto wiki. 

No que tange aos letramentos disciplinares, a priori, os alunos foram 

apresentados e conscientizados de sua importância no módulo 1, na atividade 

diagnóstica; no módulo 2, eles puderam materializá-los por meio de textos e a partir 

da autoavaliação; no módulo 3, foi possível fazê-los refletir sobre esses letramentos. 

Desta feita, as dificuldades iniciais sobre fazer um texto acadêmico a partir de uma 

estrutura gerou, ao final da experiência, uma compreensão sobre o propósito 

comunicativo do gênero. As respostas dos participantes indicam que entenderam a 

estrutura, os movimentos retóricos e o estilo de uma resenha, corroborando o conceito 

de propósito comunicativo de Swales (1990). Ademais, a própria estrutura das 

resenhas denota que eles conseguiram produzir o gênero a que foram expostos. 

Como parte desses letramentos, o editor de textos Word permanece e emerge o 

aplicativo Whatsapp, usado academicamente para as interações.  

No que se refere aos letramentos argumentativos, os participantes 

puderam desenvolver este aspecto por meio da avaliação da obra e das negociações 

e decisões sobre a escrita. Entretanto, quando questionados acerca de quais 

estratégias usaram para argumentar, não souberam especificar detalhadamente, 

remontanto mais ao que fizeram para escrever. Isso demonstra que argumentar não 

é um processo consciente para os alunos, que, se o fazem, é de forma não elaborada, 

mas intuitiva. Cabe repensar esse aspecto dentro do material elaborado, a fim de 

oferecer caminhos para que esse letramento se desenvolva de forma mais evidente. 

Vale ressaltar que, dentro da perpectiva dos letramentos argumentativos, 

emergiu o letramento crítico. A necessidade de se posicionar diantes dos fatos e de 

indicar que o próprio material didático pudesse trazer mais conteúdos de cunho social 

foi levantada. Vista de forma muito pessoal, a participação no projeto wiki causou um 

impacto no sentido de tornar alguns alunos mais críticos e mais aptos a fazer escolhas 

com base em avaliação. Assim, sugiro que esse letramento seja inserido numa 
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proposta de práticas de letramentos acadêmicos, tendo em vista sua importância no 

desenvolvimento de futuros professores mais críticos e engajados com questões 

sociais. 

Em se tratando dos letramentos digitais, todo o projeto wiki foi permeado 

de evidências dos tipos de letramentos que se ancoram na apropriação, uso e 

refacção da tecnologia. Tendo como base Dudeney, Hockly e Pegrum (2016), os focos 

linguagem e informação foram evidenciados. Em relação ao foco linguagem, os alunos 

escreveram resenhas em língua inglesa numa plataforma digital por possuírem 

letramento impresso online, assim como exploraram um AVA colaborativo, fizeram 

upload de textos, acessaram links que levavam a páginas dentro e fora da wiki e 

incluíram links nas resenhas produzidas, demonstrando habilidades próprias do 

letramento em hipertexto. De forma mais tímida, o letramento em multimídia permitiu 

que os participantes adicionassem imagens às resenhas, contribuindo para o layout 

do texto e para a relação imagem-texto.  Ademais, o letramento móvel se deu por meio 

do aplicativo Whatsapp, canal de comunicação escolhido para o planejamento e 

execução da escrita. Em se tratando do foco informação, os alunos selecionaram e 

usaram ferramentas auxiliares (sites e dicionários) e fizeram pesquisas 

desenvolvendo os letramentos em informação e pesquisa.  

Sobre os letramentos colaborativos, os alunos se engajaram numa 

atmosfera sociointeraciontista, na qual as trocas se deram na plataforma e por meio 

do aplicativo Whastapp. A oportunidade de desenvolver a correção entre pares 

contribuiu para o aprimoramento da revisão de texto e para a formação docente dos 

colaboradores, como relatado. Nesse sentido, corrigir textos faz parte das atribuições 

do professor de línguas e essa experiência, de modo mais leve, propiciou essa 

oportunidade. Além disso, a partir do trabalho colaborativo, os alunos puderam 

contrastar e refletir sobre os modos de aprendizagem com os que mais se identificam, 

se individual ou em grupo. Desse modo, essa noção pode torná-los mais preparados 

quando do desenvolvimento de atividades docentes futuras com o uso da tecnologia. 

No que toca os letramentos inovadores, os alunos puderam refletir sobre 

inovação no ensino e aprendizagem, suscitando a implementação da escrita criativa 

na universidade e o uso de ferramentas que possam colaborar para as práticas de 

letramentos. A escrita criativa, mais comum na área da Literatura, é convocada para 

o contexto do curso de Letras como um todo, o que inclui pensar que na Linguística 

Aplicada devemos propiciar atividades que possam expandir o potencial criativo dos 
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alunos e incluir meios menos convencionais para desenvolver as práticas de 

letramentos acadêmicos. Isto posto, os alunos pareceram conscientes acerca da 

importância dos letramentos inovadores e da função destes em sua formação 

docente. 

Tendo respondido às questões de pesquisa, cabe tratar das contribuições 

deste estudo, que se dividem em três: (i) contribuições de ordem teórica, (ii) 

contribuições de ordem metodológica e (iii) contribuições para o campo de elaboração 

de materiais didáticos digitais.  

As contribuições de ordem teórica se dão em função da percepção de 

movimentos retóricos flutuantes em resenhas colaborativas online e da ampliação do 

quadro de letramentos acadêmicos. Os movimentos retóricos flutuantes contribuem 

para o entendimento da estrutura de resenhas produzidas colaborativamente online e 

apontam para a extensão do texto. Esse é um espaço dialógico, no qual pode ocorrer 

ainda a recomendação ou refutação da obra (movimento 4), a apreciação da resenha, 

do texto base e o debate, como já discutido. A proposta de integração de letramentos 

acadêmicos de Kiili, Mäkinen e Coiro (2013) foi ampliada no projeto wiki. As referidas 

autoras não especificam em sua proposta, por exemplo, um detalhamento acerca dos 

letramentos digitais, delimitando-os, como proposto por Dudeney, Hockly e Pegrum 

(2016). Esse detalhamento contribui, a meu ver, de forma intensa para o melhor 

entendimento dos letramentos digitais, vital em experiências de ensino e 

aprendizagem online e permite que o professor tente desenvolvê-los com seus alunos. 

Além disso, as autoras não trazem em sua proposta de integração o letramento crítico, 

vital para o contexto de formação docente, como defendem Santos e Ifa (2013). Desta 

feita, discutir o letramento crítico e promover práticas de letramentos que gerem a 

convocação desse tipo de letramento podem contribuir para a formação do futuro 

professor, o qual pode se tornar mais apto a selecionar materiais didáticos que 

propiciem reflexão, engajamento e preocupação com questões sociais; mais sensível 

às necessidades de seus futuros alunos; mais envolvido com as questões escolares, 

colaborando para o crescimento do contexto onde atua e, por fim, mais reflexivo sobre 

a sua própria atuação enquanto docente.  

As contribuições de ordem metodológica compreendem fazer um 

refinamento da pesquisa-ação online para o trabalho em AVA colaborativo. Nesse 

sentindo, incluir o aplicativo Whatsapp como canal de comunicação traz inúmeros 

benefícios. Estes se dão pelo caráter rápido, síncrono e barato do aplicativo; pela 
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combinação de mídias nas interações (palavra, som, imagem); pela possibilidade de 

formação de grupos para interação privada (de um para um) e interação em grupo e 

pelo amplo uso nas práticas diárias de letramentos dos brasileiros. Além disso, 

promover maior tempo para o processo de familiarização dos alunos com a plataforma 

pode contribuir para que menos dúvidas surgam. A partir dessa experiência, é 

possível afirmar que a pesquisa-ação online gera uma atmosfera de reflexão não 

apenas no professor, mas no aluno, ampliando a dimensão deste tipo de pesquisa.  

As contribuições para o campo de elaboração de materiais didáticos digitais 

podem se dar pela personalização do material didático. De uma forma geral, os sites 

para o ensino de escrita se configuram como um aglomerado de “dicas” sobre como 

escrever um bom texto, não possibilitando a real prática da habilidade e nem o 

feedback sobre a escrita. Os aplicativos para a aprendizagem de línguas, por sua vez, 

ainda encaram a escrita como um meio para se praticar vocabulário e a construção 

de frases soltas. Nesse sentido, uma plataforma de escrita colaborativa com o 

potencial multisemiótico da PBworks permite a personalização do material didático 

pelo professor, pois não é apenas uma simples página de escrita, como a Google 

Docs, mas um site completo, que pode ser configurado desde o seu layout até a 

inserção das propostas de atividades. Assim, o professor elaborador de material 

didático digital pode ser melhor atendido quanto aos objetivos de aprendizagem 

pretendidos, quando elabora o seu próprio material. Plataformas para a criação de 

aplicativos móveis personalizados pelo professor ainda não estão amplamente 

disseminadas no meio educacional, mas são a próxima tendência, uma vez que o 

celular, a cada dia, ganha mais espaço na vida das pessoas e no ensino. 

Em se tratando de encaminhamentos para pesquisas futuras envolvendo a 

escrita colaborativa, cabe pensar na ampliação do aspecto correção entre pares. 

Nesse sentido, promover a correção entre grupos, cabendo a cada um destes corrigir 

os textos produzidos pelos colegas de outros grupos, aumentaria a interação e as 

possibilidades da prática de revisão de textos. Sobretudo em contextos de formação 

docente, o aluno deve ser preparado para produzir e corrigir textos, ampliando o seu 

domínio sobre o idioma e capacitando-o para ensinar melhor a habilidade escrita.  

Um outro aspecto a ser investigado seria a ampliação do corpus da 

pesquisa, com o intuito de perceber a recorrência dos movimentos retóricos em 

resenhas produzidas colaborativamente em contexto digital. Isto permitiria perceber 
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se os movimentos retóricos flutuantes encontrados nesta experiência são 

evidenciados ou se novos surgem. 

Finalmente, cabe à universidade repensar o ensino de escrita e promover 

práticas de letramentos acadêmicos que atendam aos muitos letramentos que se 

estabelecem na academia. Além do que, é preciso propiciar aos futuros docentes a 

maior gama de experiências de ensino e aprendizagem para que possam julgar quais 

melhor se adequarão às suas demandas futuras e para que uma formação mais 

diversificada se dê.  
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ANEXO A – RESOLUÇÃO 466/12 

 

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012. 

 

 O Plenário do Conselho Nacional de Saúde em sua 240a Reunião Ordinária, realizada nos dias 

11 e 12 de dezembro de 2012, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e  

Considerando o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos 

participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos;  

Considerando o desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento 

científico e tecnológico;  

Considerando o progresso da ciência e da tecnologia, que desvendou outra percepção da vida, 

dos modos de vida, com reflexos não apenas na concepção e no prolongamento da vida humana, como 

nos hábitos, na cultura, no comportamento do ser humano nos meios reais e virtuais disponíveis e que 

se alteram e inovam em ritmo acelerado e contínuo;  

Considerando o progresso da ciência e da tecnologia, que deve implicar em benefícios, atuais e 

potenciais para o ser humano, para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade, nacional 

e universal, possibilitando a promoção do bem-estar e da qualidade de vida e promovendo a defesa e 

preservação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações;  

Considerando as questões de ordem ética suscitadas pelo progresso e pelo avanço da ciência e 

da tecnologia, enraizados em todas as áreas do conhecimento humano;  

Considerando que todo o progresso e seu avanço devem, sempre, respeitar a dignidade, a 

liberdade e a autonomia do ser humano;  

Considerando os documentos que constituem os pilares do reconhecimento e da afirmação da 

dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano, como o Código de Nuremberg, de 1947, e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948; Considerando os documentos internacionais 

recentes, reflexo das grandes descobertas científicas e tecnológicas dos séculos XX e XXI, em especial 

a Declaração de Helsinque, adotada em 1964 e suas versões de 1975, 1983, 1989, 1996 e 2000; o 

Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966; o Pacto Internacional 

sobre os Direitos Civis e Políticos, de 1966; a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os 

Direitos Humanos, de 1997; a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos, de 2003; 

e a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, de 2004;  

Considerando a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, cujos objetivos e 

fundamentos da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político e os objetivos de construir uma sociedade livre, 

justa e solidária, de garantir o desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais e de promover o bem de todos, sem qualquer tipo de 

preconceito, ou de discriminação coadunam-se com os documentos internacionais sobre ética, direitos 

humanos e desenvolvimento;  

Considerando a legislação brasileira correlata e pertinente; e  

Considerando o disposto na Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério 

da Saúde, que impõe revisões periódicas a ela, conforme necessidades nas áreas tecnocientífica e 

ética.  

 

R E S O L V E:  

 

Aprovar as seguintes diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos:  

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

A presente Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da 

bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa 

a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade 

científica e ao Estado.  

Projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a esta Resolução.  
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II - DOS TERMOS E DEFINIÇÕES  

A presente Resolução adota as seguintes definições:  

II.1 - achados da pesquisa - fatos ou informações encontrados pelo pesquisador no decorrer da 

pesquisa e que sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidades participantes;  

II.2 - assentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa, criança, 

adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, 

subordinação ou intimidação. Tais participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, 

seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes 

acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades;  

II.3 - assistência ao participante da pesquisa:  

II.3.1 - assistência imediata – é aquela emergencial e sem ônus de qualquer espécie ao 

participante da pesquisa, em situações em que este dela necessite; e  

II.3.2 - assistência integral – é aquela prestada para atender complicações e danos decorrentes, 

direta ou indiretamente, da pesquisa;  

II.4 - benefícios da pesquisa - proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido pelo 

participante e/ou sua comunidade em decorrência de sua participação na pesquisa;  

II.5 - consentimento livre e esclarecido - anuência do participante da pesquisa e/ou de seu 

representante legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou 

intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar;  

II.6 - dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, 

ao indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa;  

II.7 - indenização - cobertura material para reparação a dano, causado pela pesquisa ao 

participante da pesquisa;  

II.8 - instituição proponente de pesquisa - organização, pública ou privada, legitimamente 

constituída e habilitada, à qual o pesquisador responsável está vinculado;  

II.9 - instituição coparticipante de pesquisa - organização, pública ou privada, legitimamente 

constituída e habilitada, na qual alguma das fases ou etapas da pesquisa se desenvolve;  

II.10 - participante da pesquisa - indivíduo que, de forma esclarecida e voluntária, ou sob o 

esclarecimento e autorização de seu(s) responsável(eis) legal(is), aceita ser pesquisado. A participação 

deve se dar de forma gratuita, ressalvadas as pesquisas clínicas de Fase I ou de bioequivalência;  

II.11 - patrocinador - pessoa física ou jurídica, pública ou privada que apoia a pesquisa, mediante 

ações de financiamento, infraestrutura, recursos humanos ou apoio institucional;  

II.12 - pesquisa - processo formal e sistemático que visa à produção, ao avanço do conhecimento 

e/ou à obtenção de respostas para problemas mediante emprego de método científico;  

II.13 - pesquisa em reprodução humana - pesquisas que se ocupam com o funcionamento do 

aparelho reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de humanos, sendo que 

nesses estudos serão considerados “participantes da pesquisa” todos os que forem afetados pelos 

procedimentos dela; II.14 - pesquisa envolvendo seres humanos - pesquisa que, individual ou 

coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva 

de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos;  

II.15 - pesquisador - membro da equipe de pesquisa, corresponsável pela integridade e bem-

estar dos participantes da pesquisa;  

II.16 - pesquisador responsável - pessoa responsável pela coordenação da pesquisa e 

corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa;  

II.17 - protocolo de pesquisa - conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa 

em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação 

dos pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis; II.18 - provimento material prévio - 

compensação material, exclusivamente para despesas de transporte e alimentação do participante e 

seus acompanhantes, quando necessário, anterior à participação deste na pesquisa;  

II.19 - relatório final - é aquele apresentado após o encerramento da pesquisa, totalizando seus 

resultados;  

II.20 - relatório parcial - é aquele apresentado durante a pesquisa demonstrando fatos relevantes 

e resultados parciais de seu desenvolvimento;  

II.21 - ressarcimento - compensação material, exclusivamente de despesas do participante e 

seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação;  
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II.22 - risco da pesquisa - possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, 

social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente;  

II.23 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE - documento no qual é explicitado o 

consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de forma escrita, 

devendo conter todas as informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil 

entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar;  

II.24 - Termo de Assentimento - documento elaborado em linguagem acessível para os menores 

ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem 

devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do 

consentimento de seus responsáveis legais; e  

II.25 - vulnerabilidade - estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, 

tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam 

impedidos de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.  

 

III - DOS ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS  

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender aos fundamentos éticos e científicos 

pertinentes.  

III.1 - A eticidade da pesquisa implica em:  

a) respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua 

vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por 

intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida; 

b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou 

coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos;  

c) garantia de que danos previsíveis serão evitados; e  

d) relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, 

não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária.  

III.2 - As pesquisas, em qualquer área do conhecimento envolvendo seres humanos, deverão 

observar as seguintes exigências:  

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades concretas de 

responder a incertezas;  

b) estar fundamentada em fatos científicos, experimentação prévia e/ou pressupostos 

adequados à área específica da pesquisa;  

c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido 

por outro meio;  

d) buscar sempre que prevaleçam os benefícios esperados sobre os riscos e/ou desconfortos 

previsíveis;  

e) utilizar os métodos adequados para responder às questões estudadas, especificandoos, seja 

a pesquisa qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa;  

f) se houver necessidade de distribuição aleatória dos participantes da pesquisa em grupos 

experimentais e de controle, assegurar que, a priori, não seja possível estabelecer as vantagens de um 

procedimento sobre outro, mediante revisão de literatura, métodos observacionais ou métodos que não 

envolvam seres humanos;  

g) obter consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa e/ou seu representante 

legal, inclusive nos casos das pesquisas que, por sua natureza, impliquem justificadamente, em 

consentimento a posteriori;  

h) contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do 

participante da pesquisa, devendo o(s) pesquisador(es) possuir(em) capacidade profissional adequada 

para desenvolver sua função no projeto proposto; i) prever procedimentos que assegurem a 

confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização dos participantes da 

pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, 

inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros;  

j) ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. Indivíduos ou grupos 

vulneráveis não devem ser participantes de pesquisa quando a informação desejada possa ser obtida 

por meio de participantes com plena autonomia, a menos que a investigação possa trazer benefícios 

aos indivíduos ou grupos vulneráveis;  
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k) respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, como também os 

hábitos e costumes, quando as pesquisas envolverem comunidades;  

l) garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzir-se-ão em benefícios 

cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua conclusão. Quando, no interesse da comunidade, 

houver benefício real em incentivar ou estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o 

protocolo de pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal benefício às 

pessoas e/ou comunidades;  

m) comunicar às autoridades competentes, bem como aos órgãos legitimados pelo Controle 

Social, os resultados e/ou achados da pesquisa, sempre que estes puderem contribuir para a melhoria 

das condições de vida da coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando que os 

participantes da pesquisa não sejam estigmatizados;  

n) assegurar aos participantes da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em termos 

de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa;  

o) assegurar aos participantes da pesquisa as condições de acompanhamento, tratamento, 

assistência integral e orientação, conforme o caso, enquanto necessário, inclusive nas pesquisas de 

rastreamento;  

p) comprovar, nas pesquisas conduzidas no exterior ou com cooperação estrangeira, os 

compromissos e as vantagens, para os participantes das pesquisas e para o Brasil, decorrentes de sua 

realização. Nestes casos deve ser identificado o pesquisador e a instituição nacional, responsáveis 

pela pesquisa no Brasil. Os estudos patrocinados no exterior também deverão responder às 

necessidades de transferência de conhecimento e tecnologia para a equipe brasileira, quando aplicável 

e, ainda, no caso do desenvolvimento de novas drogas, se comprovadas sua segurança e eficácia, é 

obrigatório seu registro no Brasil;  

q) utilizar o material e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista 

no seu protocolo, ou conforme o consentimento do participante; 

r) levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em mulheres 

grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais interferências sobre a fertilidade, a gravidez, 

o embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a lactação e o recém-nascido;  

s) considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem ser precedidas de pesquisas em 

mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez for o objeto fundamental da pesquisa;  

t) garantir, para mulheres que se declarem expressamente isentas de risco de gravidez, quer por 

não exercerem práticas sexuais ou por as exercerem de forma não reprodutiva, o direito de participarem 

de pesquisas sem o uso obrigatório de contraceptivos; e  

u) ser descontinuada somente após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que a aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de 

justificada urgência em benefício de seus participantes.  

III.3 - As pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área biomédica, envolvendo 

seres humanos, além do preconizado no item III.2, deverão ainda:  

a) estar fundamentadas na experimentação prévia, realizada em laboratórios, utilizando-se 

animais ou outros modelos experimentais e comprovação científica, quando pertinente;  

b) ter plenamente justificadas, quando for o caso, a utilização de placebo, em termos de não 

maleficência e de necessidade metodológica, sendo que os benefícios, riscos, dificuldades e 

efetividade de um novo método terapêutico devem ser testados, comparando-o com os melhores 

métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos atuais. Isso não exclui o uso de placebo ou nenhum 

tratamento em estudos nos quais não existam métodos provados de profilaxia, diagnóstico ou 

tratamento;  

c) utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade 

prevista no seu protocolo, ou conforme o consentimento dado pelo participante da pesquisa; e  

d) assegurar a todos os participantes ao final do estudo, por parte do patrocinador, acesso 

gratuito e por tempo indeterminado, aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que 

se demonstraram eficazes:  

d.1) o acesso também será garantido no intervalo entre o término da participação individual e o 

final do estudo, podendo, nesse caso, esta garantia ser dada por meio de estudo de extensão, de 

acordo com análise devidamente justificada do médico assistente do participante.  

 

IV – DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
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O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe com consentimento 

livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, por si e/ou por seus representantes 

legais, manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. Entende-se por Processo de 

Consentimento Livre e Esclarecido todas as etapas a serem necessariamente observadas para que o 

convidado a participar de uma pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e 

esclarecida.  

IV.1 - A etapa inicial do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido é a do esclarecimento 

ao convidado a participar da pesquisa, ocasião em que o pesquisador, ou pessoa por ele delegada e 

sob sua responsabilidade, deverá:  

a) buscar o momento, condição e local mais adequados para que o esclarecimento seja efetuado, 

considerando, para isso, as peculiaridades do convidado a participar da pesquisa e sua privacidade;  

b) prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das estratégias mais 

apropriadas à cultura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos convidados a participar 

da pesquisa; e  

c) conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa refletir, 

consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los na tomada de 

decisão livre e esclarecida.  

IV.2 - Superada a etapa inicial de esclarecimento, o pesquisador responsável, ou pessoa por ele 

delegada, deverá apresentar, ao convidado para participar da pesquisa, ou a seu representante legal, 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que seja lido e compreendido, antes da concessão 

do seu consentimento livre e esclarecido.  

IV.3 - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá conter, obrigatoriamente: a) 

justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o detalhamento 

dos métodos a serem utilizados, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou 

experimental, quando aplicável;  

b) explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa, 

além dos benefícios esperados dessa participação e apresentação das providências e cautelas a serem 

empregadas para evitar e/ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano, 

considerando características e contexto do participante da pesquisa;  

c) esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 

participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao 

encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa;  

d) garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar 

seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; e) garantia de 

manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da 

pesquisa;  

f) garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido;  

g) explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas tidas pelos 

participantes da pesquisa e dela decorrentes; e  

h) explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.  

IV.4 - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nas pesquisas que utilizam metodologias 

experimentais na área biomédica, envolvendo seres humanos, além do previsto no item IV.3 supra, 

deve observar, obrigatoriamente, o seguinte:  

a) explicitar, quando pertinente, os métodos terapêuticos alternativos existentes;  

b) esclarecer, quando pertinente, sobre a possibilidade de inclusão do participante em grupo 

controle ou placebo, explicitando, claramente, o significado dessa possibilidade; e  

c) não exigir do participante da pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia ao direito à 

indenização por dano. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido não deve conter ressalva que 

afaste essa responsabilidade ou que implique ao participante da pesquisa abrir mão de seus direitos, 

incluindo o direito de procurar obter indenização por danos eventuais.  

IV.5 - O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá, ainda:  

a) conter declaração do pesquisador responsável que expresse o cumprimento das exigências 

contidas nos itens IV. 3 e IV.4, este último se pertinente;  

b) ser adaptado, pelo pesquisador responsável, nas pesquisas com cooperação estrangeira 

concebidas em âmbito internacional, às normas éticas e à cultura local, sempre com linguagem clara e 
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acessível a todos e, em especial, aos participantes da pesquisa, tomando o especial cuidado para que 

seja de fácil leitura e compreensão; c) ser aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado 

e pela CONEP, quando pertinente; e  

d) ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu 

término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo 

pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada (s), devendo as páginas de 

assinaturas estar na mesma folha. Em ambas as vias deverão constar o endereço e contato telefônico 

ou outro, dos responsáveis pela pesquisa e do CEP local e da CONEP, quando pertinente.  

IV.6 - Nos casos de restrição da liberdade ou do esclarecimento necessários para o adequado 

consentimento, deve-se, também, observar:  

a) em pesquisas cujos convidados sejam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou 

doença mental ou em situação de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, deverá haver 

justificativa clara de sua escolha, especificada no protocolo e aprovada pelo CEP, e pela CONEP, 

quando pertinente. Nestes casos deverão ser cumpridas as etapas do esclarecimento e do 

consentimento livre e esclarecido, por meio dos representantes legais dos convidados a participar da 

pesquisa, preservado o direito de informação destes, no limite de sua capacidade;  

b) a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles participantes 

de pesquisa que, embora plenamente capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos, ou 

à influência de autoridade, caracterizando situações passíveis de limitação da autonomia, como 

estudantes, militares, empregados, presidiários e internos em centros de readaptação, em casas-

abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes inteira liberdade de participar, 

ou não, da pesquisa, sem quaisquer represálias;  

c) as pesquisas em pessoas com o diagnóstico de morte encefálica deverão atender aos 

seguintes requisitos:  

c.1) documento comprobatório da morte encefálica;  

c.2) consentimento explícito, diretiva antecipada da vontade da pessoa, ou consentimento dos 

familiares e/ou do representante legal;  

c.3) respeito à dignidade do ser humano;  

c.4) inexistência de ônus econômico-financeiro adicional à família;  

c.5) inexistência de prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou tratamento; e  

c.6) possibilidade de obter conhecimento científico relevante, ou novo, que não possa ser obtido 

de outra maneira;  

d) que haja um canal de comunicação oficial do governo, que esclareça as dúvidas de forma 

acessível aos envolvidos nos projetos de pesquisa, igualmente, para os casos de diagnóstico com 

morte encefálica; e  

e) em comunidades cuja cultura grupal reconheça a autoridade do líder ou do coletivo sobre o 

indivíduo, a obtenção da autorização para a pesquisa deve respeitar tal particularidade, sem prejuízo 

do consentimento individual, quando possível e desejável. Quando a legislação brasileira dispuser 

sobre competência de órgãos governamentais, a exemplo da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, no 

caso de comunidades indígenas, na tutela de tais comunidades, tais instâncias devem autorizar a 

pesquisa antecipadamente.  

IV.7 - Na pesquisa que dependa de restrição de informações aos seus participantes, tal fato 

deverá ser devidamente explicitado e justificado pelo pesquisador responsável ao Sistema 

CEP/CONEP. Os dados obtidos a partir dos participantes da pesquisa não poderão ser usados para 

outros fins além dos previstos no protocolo e/ou no consentimento livre e esclarecido.  

IV.8 - Nos casos em que seja inviável a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados do 

participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do TCLE deve 

ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP, para 

apreciação, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento.  

 

V – DOS RISCOS E BENEFÍCIOS  

Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto 

maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção 

oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. Devem ser analisadas possibilidades de danos 

imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é componente 
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imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo 

Sistema CEP/CONEP em cada caso específico.  

V.1 - As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando:  

a) o risco se justifique pelo benefício esperado; e  

b) no caso de pesquisas experimentais da área da saúde, o benefício seja maior, ou, no mínimo, 

igual às alternativas já estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento.  

V.2 - São admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem exclusivamente 

indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou 

espiritual desses.  

V.3 - O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativos ao 

participante da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, deve 

comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter emergencial, a 

necessidade de adequar ou suspender o estudo. V.4 - Nas pesquisas na área da saúde, tão logo 

constatada a superioridade significativa de uma intervenção sobre outra(s) comparativa(s), o 

pesquisador deverá avaliar a necessidade de adequar ou suspender o estudo em curso, visando 

oferecer a todos os benefícios do melhor regime.  

V.5 - O Sistema CEP/CONEP deverá ser informado de todos os fatos relevantes que alterem o 

curso normal dos estudos por ele aprovados e, especificamente, nas pesquisas na área da saúde, dos 

efeitos adversos e da superioridade significativa de uma intervenção sobre outra ou outras 

comparativas.  

V.6 - O pesquisador, o patrocinador e as instituições e/ou organizações envolvidas nas diferentes 

fases da pesquisa devem proporcionar assistência imediata, nos termos do item II.3, bem como 

responsabilizarem-se pela assistência integral aos participantes da pesquisa no que se refere às 

complicações e danos decorrentes da pesquisa.  

V.7 - Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, têm direito 

à indenização, por parte do pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas diferentes 

fases da pesquisa.  

  

VI – DO PROTOCOLO DE PESQUISA  

O protocolo a ser submetido à revisão ética somente será apreciado se for apresentada toda 

documentação solicitada pelo Sistema CEP/CONEP, considerada a natureza e as especificidades de 

cada pesquisa. A Plataforma BRASIL é o sistema oficial de lançamento de pesquisas para análise e 

monitoramento do Sistema CEP/CONEP.  

 

VII – DO SISTEMA CEP/CONEP  

É integrado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP/CNS/MS do Conselho 

Nacional de Saúde e pelos Comitês de Ética em Pesquisa – CEP - compondo um sistema que utiliza 

mecanismos, ferramentas e instrumentos próprios de inter-relação, num trabalho cooperativo que visa, 

especialmente, à proteção dos participantes de pesquisa do Brasil, de forma coordenada e 

descentralizada por meio de um processo de acreditação.  

VII.1 - Pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação do Sistema 

CEP/CONEP, que, ao analisar e decidir, se torna corresponsável por garantir a proteção dos 

participantes.  

VII.2 - Os CEP são colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância pública, de 

caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos:  

VII.2.1 - as instituições e/ou organizações nas quais se realizem pesquisas envolvendo seres 

humanos podem constituir um ou mais de um Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, conforme suas 

necessidades e atendendo aos critérios normativos; e  

VII.2.2 - na inexistência de um CEP na instituição proponente ou em caso de pesquisador sem 

vínculo institucional, caberá à CONEP a indicação de um CEP para proceder à análise da pesquisa 

dentre aqueles que apresentem melhores condições para monitorá-la.  
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VII.3 - A CONEP é uma instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, 

educativa e independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde/MS. VII.4 - A revisão ética dos 

projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser associada à sua análise científica.  

VII.5 - Os membros integrantes do Sistema CEP/CONEP deverão ter, no exercício de suas 

funções, total independência na tomada das decisões, mantendo em caráter estritamente confidencial, 

as informações conhecidas. Desse modo, não podem sofrer qualquer tipo de pressão por parte de 

superiores hierárquicos ou pelos interessados em determinada pesquisa. Devem isentar-se da tomada 

de decisões quando envolvidos na pesquisa em análise.  

VII.6 - Os membros dos CEP e da CONEP não poderão ser remunerados no desempenho de 

sua tarefa, podendo, apenas, receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, 

hospedagem e alimentação, sendo imprescindível que sejam dispensados, nos horários de seu 

trabalho nos CEP, ou na CONEP, de outras obrigações nas instituições e/ou organizações às quais 

prestam serviço, dado o caráter de relevância pública da função.  

 

VIII – DOS COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)  

ATRIBUIÇÕES:  

VIII.1 - avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade nos temas de 

relevância pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades do SUS, com base nos 

indicadores epidemiológicos, emitindo parecer, devidamente justificado, sempre orientado, dentre 

outros, pelos princípios da impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e 

eficiência, dentro dos prazos estabelecidos em norma operacional, evitando redundâncias que resultem 

em morosidade na análise;  

VIII.2 - desempenhar papel consultivo e educativo em questões de ética; e  

VIII.3 - elaborar seu Regimento Interno.  

 

IX – DA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA (CONEP)  

ATRIBUIÇÕES:  

IX.1 - examinar os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, como também a 

adequação e atualização das normas atinentes, podendo, para tanto, consultar a sociedade, sempre 

que julgar necessário;  

IX.2 - estimular a participação popular nas iniciativas de Controle Social das Pesquisas com 

Seres Humanos, além da criação de CEP institucionai e de outras instâncias, sempre que tal criação 

possa significar o fortalecimento da proteção de participantes de pesquisa no Brasil;  

IX.3 - registrar e supervisionar o funcionamento e cancelar o registro dos CEP que compõem o 

Sistema CEP/CONEP;  

IX.4 - analisar os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, emitindo parecer, 

devidamente justificado, sempre orientado, dentre outros, pelos princípios da impessoalidade, 

transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, dentro dos prazos estabelecidos em 

norma operacional, evitando redundâncias que resultem em morosidade na análise;  

1. genética humana, quando o projeto envolver:  

1.1. envio para o exterior de material genético ou qualquer material biológico humano para 

obtenção de material genético, salvo nos casos em que houver cooperação com o Governo Brasileiro;  

1.2. armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos no exterior e no País, 

quando de forma conveniada com instituições estrangeiras ou em instituições comerciais;  

1.3. alterações da estrutura genética de células humanas para utilização in vivo;  

1.4. pesquisas na área da genética da reprodução humana (reprogenética);  

1.5. pesquisas em genética do comportamento; e  

1.6. pesquisas nas quais esteja prevista a dissociação irreversível dos dados dos participantes 

de pesquisa;  

2. reprodução humana: pesquisas que se ocupam com o funcionamento do aparelho reprodutor, 

procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de humanos, sendo que nessas pesquisas serão 

considerados “participantes da pesquisa” todos os que forem afetados pelos procedimentos delas. 

Caberá análise da CONEP quando o projeto envolver:  

2.1. reprodução assistida;  

2.2. manipulação de gametas, pré-embriões, embriões e feto; e  

2.3. medicina fetal, quando envolver procedimentos invasivos;  
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3. equipamentos e dispositivos terapêuticos, novos ou não registrados no País;  

4. novos procedimentos terapêuticos invasivos;  

5. estudos com populações indígenas;  

6. projetos de pesquisa que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM), células-

tronco embrionárias e organismos que representem alto risco coletivo, incluindo organismos 

relacionados a eles, nos âmbitos de: experimentação, construção, cultivo, manipulação, transporte, 

transferência, importação, exportação, armazenamento, liberação no meio ambiente e descarte;  

7. protocolos de constituição e funcionamento de biobancos para fins de pesquisa;  

8. pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados fora do Brasil, excetuadas aquelas 

com copatrocínio do Governo Brasileiro; e  

9. projetos que, a critério do CEP e devidamente justificados, sejam julgados merecedores de 

análise pela CONEP;  

IX.5 - fortalecer a participação dos CEP por meio de um processo contínuo de capacitação, 

qualificação e acreditação;  

IX.6 - coordenar o processo de acreditação dos CEP, credenciando-os de acordo com níveis de 

competência que lhes possibilitem ser delegadas responsabilidades originárias da CONEP;  

IX.7 - analisar e monitorar, direta ou indiretamente, no prazo estipulado em normativa, os 

protocolos de pesquisa que envolvam necessidade de maior proteção em relação aos seus 

participantes, em especial os riscos envolvidos. Deve, nesse escopo, ser considerado sempre em 

primeiro plano o indivíduo e, de forma associada, os interesses nacionais no desenvolvimento cientifico 

e tecnológico, como base para determinação da relevância e oportunidade na realização dessas 

pesquisas;  

IX.8 - analisar e monitorar, direta ou indiretamente, protocolos de pesquisas com conflitos de 

interesse que dificultem ou inviabilizem a justa análise local;  

IX.9 - analisar, justificadamente, qualquer protocolo do Sistema CEP/CONEP, sempre que 

considere pertinente; e  

IX.10 - analisar, em caráter de urgência e com tramitação especial, protocolos de pesquisa que 

sejam de relevante interesse público, tais como os protocolos que contribuam para a saúde pública, a 

justiça e a redução das desigualdades sociais e das dependências tecnológicas, mediante solicitação 

do Ministério da Saúde, ou de outro órgão da Administração Pública, ou ainda a critério da Plenária da 

CONEP/CNS.  

 

X - DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE ÉTICA  

X.1 - DA ANÁLISE ÉTICA DOS CEP DAS COMPETÊNCIAS:  

1. compete ao CEP, após análise, emitir parecer devidamente motivado, no qual se apresente 

de forma clara, objetiva e detalhada, a decisão do colegiado, em prazo estipulado em norma 

operacional;  

2. encaminhar, após análise fundamentada, os protocolos de competência da CONEP, 

observando de forma cuidadosa toda a documentação que deve acompanhar esse encaminhamento, 

conforme norma operacional vigente, incluindo a comprovação detalhada de custos e fontes de 

financiamento necessários para a pesquisa;  

3. incumbe, também, aos CEP:  

a) manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua tarefa e 

arquivamento do protocolo completo;  

b) acompanhar o desenvolvimento dos projetos, por meio de relatórios semestrais dos 

pesquisadores e de outras estratégias de monitoramento, de acordo com o risco inerente à pesquisa;  

c) o CEP deverá manter em arquivo o projeto, o protocolo e os relatórios correspondentes, por 

um período de 5 anos após o encerramento do estudo, podendo esse arquivamento processar-se em 

meio digital;  

d) receber denúncias de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso 

normal do estudo, decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da pesquisa, devendo, se 

necessário, solicitar a adequação do Termo de Consentimento;  

e) requerer a instauração de apuração à direção da instituição e/ou organização, ou ao órgão 

público competente, em caso de conhecimento ou de denúncias de irregularidades nas pesquisas 

envolvendo seres humanos e, havendo comprovação, ou se pertinente, comunicar o fato à CONEP e, 
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no que couber, a outras instâncias; e f) manter comunicação regular e permanente com a CONEP, por 

meio de sua Secretaria Executiva.  

X.2 - DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE ÉTICA DA CONEP:  

1. compete à CONEP, dentro do prazo a ser estipulado em Norma Operacional, emitir parecer 

devidamente motivado, com análise clara, objetiva e detalhada de todos os elementos e documentos 

do projeto;  

2. compete, também, à CONEP, o monitoramento, direto ou indireto, dos protocolos de pesquisa 

de sua competência; e  

3. aplica-se à CONEP, nas hipóteses em que funciona como CEP, as disposições sobre 

Procedimentos de Análise Ética dos CEP.  

X.3 - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CEP E À CONEP:  

1. os membros do CEP/CONEP deverão isentar-se da análise e discussão do caso, assim como 

da tomada de decisão, quando envolvidos na pesquisa;  

2. os CEP e a CONEP poderão contar com consultores ad hoc, pessoas pertencentes, ou não, 

à instituição/organização, com a finalidade de fornecer subsídios técnicos;  

3. pesquisa que não se faça acompanhar do respectivo protocolo não deve ser analisada;  

4. considera-se antiética a pesquisa aprovada que for descontinuada pelo pesquisador 

responsável, sem justificativa previamente aceita pelo CEP ou pela CONEP;  

5. a revisão do CEP culminará em seu enquadramento em uma das seguintes categorias:  

a) aprovado;  

b) pendente: quando o CEP considera necessária a correção do protocolo apresentado, e solicita 

revisão específica, modificação ou informação relevante, que deverá ser atendida em prazo estipulado 

em norma operacional; e  

c) não aprovado;  

6. o CEP poderá, se entender oportuno e conveniente, no curso da revisão ética, solicitar 

informações, documentos e outros, necessários ao perfeito esclarecimento das questões, ficando 

suspenso o procedimento até a vinda dos elementos solicitados;  

7. das decisões de não aprovação caberá recurso ao próprio CEP e/ou à CONEP, no prazo de 

30 dias, sempre que algum fato novo for apresentado para fundamentar a necessidade de uma 

reanálise;  

8. os CEP e a CONEP deverão determinar o arquivamento do protocolo de pesquisa nos casos 

em que o pesquisador responsável não atender, no prazo assinalado, às solicitações que lhe foram 

feitas. Poderão ainda considerar o protocolo retirado, quando solicitado pelo pesquisador responsável;  

9. uma vez aprovado o projeto, o CEP, ou a CONEP, nas hipóteses em que atua como CEP ou 

no exercício de sua competência originária, passa a ser corresponsável no que se refere aos aspectos 

éticos da pesquisa; e  

10. consideram-se autorizados para execução os projetos aprovados pelos CEP, ou pela 

CONEP, nas hipóteses em que atua originariamente como CEP ou no exercício de suas competências.  

XI – DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

XI.1 - A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e compreende os aspectos 

éticos e legais.  

XI.2 - Cabe ao pesquisador:  

a) apresentar o protocolo devidamente instruído ao CEP ou à CONEP, aguardando a decisão de 

aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa;  

b) elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;  

c) desenvolver o projeto conforme delineado;  

d) elaborar e apresentar os relatórios parciais e final;  

e) apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer momento;  

f) manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, 

por um período de 5 anos após o término da pesquisa;  

g) encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos 

pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto; e  

h) justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou a não 

publicação dos resultados.  

 

XII - OUTRAS DISPOSIÇÕES  
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XII.1 - Cada área temática de investigação e cada modalidade de pesquisa, além de respeitar os 

dispositivos desta Resolução, deve cumprir as exigências setoriais e regulamentações específicas.  

XII.2 - As agências de fomento à pesquisa e o corpo editorial das revistas científicas deverão 

exigir documentação comprobatória de aprovação do projeto pelo Sistema CEP/CONEP.  

XII.3 - A presente Resolução, por sua própria natureza, demanda revisões periódicas, conforme 

necessidades das áreas ética, científica e tecnológica.  

 

XIII - DAS RESOLUÇÕES E DAS NORMAS ESPECÍFICAS  

XIII.1 - O procedimento de avaliação dos protocolos de pesquisa, bem como os aspectos 

específicos do registro, como concessão, renovação ou cancelamento e, também, da acreditação de 

Comitês de Ética em Pesquisa serão regulamentados por Resolução do Conselho Nacional de Saúde.  

XIII.2 - O processo de acreditação dos Comitês de Ética em Pesquisa que compõem o Sistema 

CEP/CONEP será tratado em Resolução do CNS.  

XIII.3 - As especificidades éticas das pesquisas nas ciências sociais e humanas e de outras que 

se utilizam de metodologias próprias dessas áreas serão contempladas em resolução complementar, 

dadas suas particularidades.  

XIII.4 - As especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o SUS serão 

contempladas em Resolução complementar específica.  

XIII.5 - Os aspectos procedimentais e administrativos do Sistema CEP/CONEP serão tratados 

em Norma Operacional do CNS.  

XIII.6 - A tipificação e gradação do risco nas diferentes metodologias de pesquisa serão definidas 

em norma própria, pelo Conselho Nacional de Saúde.  

 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Ficam revogadas as Resoluções CNS Nos 196/96, 303/2000 e 404/2008.  

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA Presidente do Conselho Nacional de Saúde  

 

Homologo a Resolução CNS No 466, de 12 de dezembro de 2012, nos termos do Decreto de Delegação 

de Competência de 12 de novembro de 1991.  

 

 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 

Ministro de Estado da Saúde 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP (UFC) 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP (UVA) 
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ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

O(a) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário da pesquisa intitulada 

ESCRITA ACADÊMICA EM CONTEXTO COLABORATIVO ONLINE: A PRÁTICA 

DA RESENHA EM AMBIENTE WIKI, realizada pela doutoranda Franciclé Fortaleza 

Bento, aluna do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal 

do Ceará. 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as práticas de letramentos acadêmicos 
flagradas na escrita colaborativa de resenhas acadêmicas na plataforma wiki, 
considerando os movimentos retóricos subjacentes a essa prática, as vozes que a 
permeiam e as categorias de letramentos que emergirem dessa prática colaborativa 
de escrita acadêmica. 
 
No que se refere à sua participação nesta pesquisa, é pedido que você acesse a 
plataforma online de escrita colaborativa PBworks e participe do curso (projeto wiki) 
de produção textual colaborativa em língua inglesa desenvolvido por mim. Neste 
curso, você resolverá atividades de leitura e produção escrita, sendo esta última 
realizada em grupo, ou seja, com os seus colegas da disciplina Língua Inglesa VI do 
curso de Letras da Universidade Estadual Vale do Acaraú. O acesso à plataforma se 
dará em momentos extra-classe, nas suas residências ou onde for mais conveniente, 
de forma assíncrona, obedecendo o cronograma para a realização das atividades 
presente na referida plataforma. 
 
As informações geradas a partir da sua interação na plataforma serão úteis para que 
os objetivos deste estudo possam ser atingidos, contribuindo, desse modo, para um 
maior entendimento do desenvolvimento do gênero resenha colaborativa online. Fica, 
portando assegurada a identidade dos participantes, uma vez que não haverá nenhum 
procedimento invasivo, que possa atingi-lo física ou emocionalmente. Os dados 
gerados nesta pesquisa ficarão salvos na referida plataforma e serão analisados sem 
identificar os participantes que os produziram.  
 
O Sr(a) não terá despesas com a realização dos procedimentos realizados nesta 
pesquisa e também não receberá pagamento pela sua participação. Uma vez que sua 
participação é voluntária, o Sr(a) pode, se assim desejar, deixar de participar do 
estudo em qualquer momento. O investigador desse estudo, por sua vez, também 
pode retirá-lo da investigação, caso seja necessário para o seu bem-estar.  
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Em caso de dúvidas relativas a este estudo, o Sr(a) poderá contactar a pesquisadora 
responsável por esta pesquisa, Franciclé Fortaleza Bento, residente na rua Mato 
Grosso, 416, Pan-Americano, Fortaleza-CE, ou deverá se reportar ao Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, no telefone (85) 3366-8344. Vale 
ressaltar que os resultados obtidos através deste estudo só serão divulgados em 
eventos científicos e/ou em periódicos dessa natureza. 
 

Endereço d(os, as) responsável(is) pela pesquisa: 

Nome: Franciclé Fortaleza Bento        
Instituição: Universidade Federal do Ceará 
Endereço: rua Mato Grosso, 416, Pan-Americano, Fortaleza-CE. 
Telefones para contato: (85) 99997-6824 / (85) 3482-6086 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação 
na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-
8344. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira).  
O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável 
pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 
envolvendo seres humanos. 

 
O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara 
que é de livre e espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu 
declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, 
como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo 
minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 
 

 

Nome do participante da pesquisa  Data    Assinatura 

 

 

Nome do pesquisador    Data    Assinatura 

 

 

Nome da testemunha     Data    Assinatura 

(se o voluntário não souber ler) 

 

Nome do profissional     Data    Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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ANEXO E – RESENHA 1 (GRUPO 1) 
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ANEXO F – RESENHA 1 (GRUPO 2) 
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ANEXO G – RESENHA 1 (GRUPO 4) 
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ANEXO H – RESENHA 1 (GRUPO 6) 
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ANEXO I – RESENHA 2 (GRUPO 1) 
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ANEXO J – RESENHA 2 (GRUPO 2) 
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ANEXO K – RESENHA 2 (GRUPO 3) 
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ANEXO L – RESENHA 2 (GRUPO 4) 
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ANEXO M – RESENHA 2 (GRUPO 5) 
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ANEXO N – RESENHA 2 (GRUPO 6) 
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ANEXO O – RESENHA 3 (GRUPO 1) 
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ANEXO P – RESENHA 3 (GRUPO 2) 
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ANEXO Q – RESENHA 3 (GRUPO 3) 

 

 

 

 

 

 



374 
 

ANEXO R – RESENHA 3 (GRUPO 4) 
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ANEXO S – RESENHA 3 (GRUPO 5) 
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ANEXO T – RESENHA 3 (GRUPO 6) 
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ANEXO U – RESENHA 4 (GRUPO 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



378 
 

ANEXO V – RESENHA 4 (GRUPO 5) 
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ANEXO W – RESENHA 4 (GRUPO 6) 
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ANEXO X – ENTREVISTA A (A1) 

 

P: Bom dia, A1. Tudo bom? 

A1: Bom dia. 

P: Então, algumas perguntinhas, só sobre o processo, como foi o processo de escrita 

pra você na wiki, tá? Então, a primeira é quais outras ferramentas, além da plataforma 

wiki, você utilizou pra escrita dos textos? 

A1: Outras ferramentas...eu usei bastante o Word, pelo fato de não passar direto logo 

pra lá, porque eu ia escrevendo no Word...ah, vou mudar uma coisinha, eu apaguei, 

se bem que a ferramenta da plataforma wiki funcionava como um tipo de Word. Eu 

usei o meu computador mesmo. Também, o Google Tradutor, algumas palavrinhas 

que eu ficava peraí, como é essa palavrinha mesmo, ia lá no Google Tradutor e 

pesquisava a maneira correta de se escrever ela. Alguns sites também pra ver 

regência, que é aquele negocinho, que uma palavra pede um...o que que eu digo é... 

P: Um adjetivo?  

A1:Até o fato de 

P: Preposição 

A1: Isso, preposição. 

P: Quais preposições seguem verbos, 

A1: Justamente, pra saber qual a que seguia bem direitinho pra tentar escrever mais 

correto. Acho que foi praticamente só esses três. Além da plataforma do wiki. 

P: E o Whatsapp, houve também essa interação de vocês pra resolver algumas 

coisas? 

A1: Uhum 

P: De que modo era o Whatsapp utilizado? 

A1: É...sempre conversava muito com os colegas também quando eu era pra 

escrever. Tinha as datas previstas, olha tem que escrever até dia tal, vamo ver. Uma 

resenha, eu escrevo o resumo, tu escreve não sei o quê, assim ia complementando o 

outro, mas no final, era aberto pra, se ele quisesse ver o texto todo e modificar, ou eu 

quisesse ver o texto todo e modificar, se eu não tivesse postado uma parte entre aspas  

que eu tinha escrevido. 

P: Vocês mandavam mensagens individuais ou vocês criaram um grupo só pra essa 

atividade? 

A1: Um grupo, só pra essa discussão. 

P: Só pra essa discussão, que era um grupo, no caso vocês três, né? 

A1: Eu, A2 e A3. 

P: Certo...Ok. Então, o Whatsapp, ele contribuiu muito no sentindo de vocês tomarem 

essas decisões ou de negociarem, né? 

A1: Sim. 

P: E por que vocês não optaram em negociar lá dentro da própria ferramenta wiki? 

Que, já que, uma vez que tinha espaço para essas mensagens. Por que que foi essa 

opção pelo Whatsapp? 

A1: Eu acho que pelo fato do Whatsapp ser mais usado entre a gente, mais conhecido, 

mais disseminado, a gente já tem uma coisa bem mais fácil, não precisa abrir um 

navegador pra entrar dentro do wiki, você só vai no aplicativo do Whatsapp e troca a 

mensagem, bem mais rápido. 
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P: Uma vez também que avisa né, a própria ferramenta, o Whataspp, ela avisa quando 

a mensagem chega 

A1: Isso! Mas acho que o wiki também avisa por email. 

P: Avisa também. Mas só que o hábito do email é mais...você acha que é mais é... 

difícil de usar do que o Whatsapp, de estar acessando email ou não? 

A1: Não que seja mais difícil, mas é um pouco mais cansativo só de ver email, aí fica 

um pouco mais cansativo. O Whatsapp, não, é mais rápido, prático, eu acho.  

P: Pela questão da praticidade, então? 

A1: Isso! 

P: O Whatsapp, né? 

A1: (Concordou com a cabeça) 

P: E o fato de a gente ter criado aquela em grupo, para a disciplina, o grupo do 

Whatsapp da disciplina, você acha que também facilitou esse processo? 

A1: Facilitou. Porque por mais que, como você tinha comentado, o site, ele é 

autoexplicativo (Uhum eu), às vezes surgiam dúvidas que o grupo todo, você tando lá 

no meio poderia repassar a mensagem. Eu não vendo, outro aluno viu, ele me passa 

essa mensagem e assim vai indo pra facilitar a... 

P: O compartilhamento de informações. Então, você acha que o Whatsapp, ela é uma 

ferramenta importante nesse processo de escrita colaborativa? 

A1: Demais, demais. 

P: Ok. Muito obrigada! 
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ANEXO Y – ENTREVISTA B (A4 / A16) 

 

P: Bom dia, A16! Bom dia, A4! 

A16: Bom dia! 

A4: Bom dia! 

P: Tudo bem? 

A4/A16: Tudo bem, tudo ótimo! 

P: Eu gostaria só de saber um pouco mais do feedback de vocês sobre a experiência 

de escrita colaborativa na wiki. Assim, queria saber quais outras ferramentas, além da 

plataforma wiki, vocês utilizaram para a escrita dos textos. 

A16: No meu caso, no meu grupo, a gente, às vezes escrevia antes no, acho que teve 

umas duas vezes que a gente escreveu antes no Word porque ele às vezes corrige 

alguma palavrinha e tal. Acho que isso foi uma forma de escrever melhor, mas depois, 

no finalzinho, a gente passou a usar só a wiki mesmo porque foi quando você explicou 

e tal que era pra usar lá e tal. Basicamente, e também às vezes algum dicionário prar 

tirar algum dúvida sobre alguma palavra que a gente tava. Foi isso no meu grupo. 

A4: No meu caso, eu usei mais, eu escrevi primeiro no Word, depois eu passava pra 

wiki, mas eu só fazia escrever direto no Word e depois colocava na wiki e ia editando 

na wiki mesmo. E na questão de vocabulário, eu sempre procurava usar dicionário de 

sinônimos pra não ficar repetindo palavras, então, ou usava o Google Tradutor mesmo 

ou então sites. 

P: E porque essa coisa de ir primeiro pro Word e não direto na wiki? 

A16: Eu acho que é mais prático na hora de escrever, a gente se sente mais 

confortável escrevendo no Word. Acho que devido a gente tá no meio acadêmico e a 

gente escrever muito naquela plataforma a gente tá mais acostumada ao design. 

P: Embora o design da wiki, quando você edita, ele fica igual ao Word... 

A16: Acho que é mais pelo comforto, pelo hábito. 

A4: Pelo hábito. 

P: E por exemplo, vocês citaram dicionários, mas e em relação ao Whatsapp? Houve 

também essa troca através do Whatsapp? 

A16: A conversa, sim, sobre decidir sobre o que que a gente ia escrever, quem ia fazer 

o quê, se todo mundo tinha lido, a comunicação...porque justamente o Whatsapp é de 

certa forma, uma forma mais rápida, instantânea da gente conversar. 

P: E no seu grupo, A16, vocês criaram um Whatsapp só pra essa atividade ou ficaram 

individualmente? 

A16: Sim, nós fizemos um grupo pra poder se comunicar: “ei, vocês leram o texto? E 

aí, o que que vocês acharam?”. 

P: Uhum 

A16: E no caso de vocês (dirigindo-se à A4) 

A4: No caso da minha equipe, eu criei um grupo pra gente ir discutindo o que cada 

um ia fazer, quais textos a gente ia fazer a review. Então, a maioria das coisas a gente 

decidia no Whatsapp mesmo. 

A16: Naqueles que tinha que decidir qual texto que a gente tinha que escrever. 

P: Embora lá na wiki tivesse também a opção de vocês tarem mantendo esse diálogo 

lá mesmo. E por que não lá? 
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A4: No meu caso, era mais a segurança de que a mensagem seria entregue para as 

meninas.  

A16: De que seria vista. 

A4: Nem todo o mundo tinha o hábito de tar lá todo dia olhando a wiki. No Whatsapp 

eu tinha a certeza que elas tavam vendo. 

A16: Por mais que a gente tava lá olhando, às vezes eles não tinham o hábito de ir 

olhar o que que tava lá, entendeu? A gente comentava passava às vezes um dia pra 

poder... 

A4: Às vezes a gente deixava um comentário lá, “meninas eu comecei, vocês podem 

continuar e passava um dia, dois dias e ninguém respondia 

A16: O tempo tava, a gente tinha um tempo pra fazer, então, às vezes a gente tinha 

que pressionar um pouquinho, de outras formas. 

P: Então, o Whatsapp ele é mais eficiente nesse sentido, saber que a mensagem iria 

ser lida realmente, que era mais comum também pra vocês, mais comum, né? 

A16: Sim 

P: A utilização do Whatsapp? 

A16/A4: sim 

A16: Que nem o Word. 

P: Que nem o Word. 

P: Certo. Em relação ao grupo do Whatsapp que a gente criou para a disciplina vocês 

acham que contribuiu?  

A16/14: sim 

P: Em que sentido? 

A16: Quando você fez o grupo, aí você começou a explicar como funcionava a 

página...porque justamente, quando a gente tentou entrar sem você ter explicado, 

assim, você tinha explicado só na sala, mas depois que você mandou a mensagem, 

melhorou... porque a gente tentou entrar, e ficou confuso porque realmente é uma 

plataforma nova, né, a gente não sabia pra onde é que iria e tal. Quando você explicou 

com a mensagem a gente pôde ler e reler, “ah tá, é assim que faz”. 

A4: É...também pela praticidade do Whatsapp, porque você manda a mensagem e 

instantaneamente a pessoa já vê e já tira suas dúvidas. Então, quando eu entrei, eu 

fiquei um pouco confusa com alguns links, com algumas coisas, aí eu tirei minhas 

dúvidas no Whatsapp. 

P: Sim. Embora também tivesse um aviso acho que no email, não é, de que a 

mensagem, de que o grupo tinha sido editado, mas vocês não se sentiam também à 

vontade no email? Assim, de checar email e contribuir no email, ou não? 

A4: Quando chegavam as notificações eu clicava, mas não com toda aquela atenção 

de ler. Eu só clicava e “olha, fulano já editou lá e tal”. 

A16: Até porque também chegavam de todos os grupos, aí às vezes a gente pensava 

“era de outro grupo”. 

A4: Recebia um monte e ficava muito complicado. 

A16: Era bem complicado de ficar olhando todos eles. 

P: Então, vocês acreditam que o Whatsapp é uma ferramenta importante nesse 

processo de escrita colaborativa? 

A16: Com certeza. 

A4: Eu acho que sim. Ele é bem mais prático do que a questão da seção de 

comentários. 
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A16: Realmente. 

P: Então, obrigada por essa participação. 
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ANEXO Z – ENTREVISTA C (A13 / A15) 

 

P: Bom dia, A13! Bom dia, A15! 

A13/A15: Bom dia! 

P: Então, eu gostaria de saber com mais detalhes o feedback da experiência 

colaborativa na wiki, a partir de duas perguntas. Quais outras ferramentas, além da 

plataforma wiki, nos grupos de vocês, vocês utilizaram pra escrita dos textos e de que 

modo elas contribuíram nesse processo de escrita colaborativa. Então, vamos lá. A13. 

A13: A gente usou, pelo menos eu, usei não só, eu tentei escrever só na wiki, mas era 

meio difícil porque eu preferi escrever no Word que era mais prático e já tinha mais 

contato com ele...e...é eu acho que deveria ter usado mais a wiki, porque a wiki é um 

tipo de Word, depois, no finalzinho, que eu fui perceber isso, que dava pra salvar, dava 

pra reeditar. E...a gente...fala também sobre dicionário, essas coisas? 

P: Sim. O que vocês utilizaram fora a wiki. 

A13: Eu usei dicionários online, que tem uns que são baixados, principalmente o 

Lingue, porque ele ajuda em palavras compostas. 

P: Como é o nome? 

A13: Lingue. Ele ajuda em palavras compostas, ele ajuda em palavras mais difíceis e 

dá vários exemplos e são todos em inglês. Ele dá sinônimos. A gente tem uma gama 

maior de vocabulário, ajuda, o Word e a wiki. Foi só isso mesmo. 

A15: Bem, como a A13, acho que não só porque é na wiki, mas qualquer coisa que 

eu vou escrever, geralmente eu faço primeiro no Word pra poder ir editando, né. Eu 

acho, como a A13, ela fazia parte do mesmo grupo que eu lá na plataforma, eu acho 

que a gente não entendeu a princípio, né...mas creio que você falou que a ideia era a 

gente escrever lá, né pra ir editando, o outro ir olhando, entendeu.  

P: Isso. 

A15: Só que a gente não fez isso, a gente primeiro escreveu, eu, quando a gente tava 

escrevendo, eu acredito que ela também, lá no Word e depois lá mesmo fazia as 

edições e já colocava pronto na plataforma, né. E assim como a Bete, eu usei 

dicionário, mas eu acho que usei mais o dicionário mesmo, o físico que eu tenho, o 

Oxford, eu tenho dois, certo. 

P: Algum site de gramática vocês visitaram? 

A13: Tem um que eu não sei o nome, mas...é...ele ajuda a gente, é como se fosse um 

corretor de texto e a gente joga o texto lá e ele vai dizendo o que que tá errado, as 

colocações, tal. 

A15: Não, de gramática. 

A13: Não lembro o nome, mas ele é bem conhecido. 

A15: De gramática, eu tenho um livro que eu acho muito bom, ele é acho que do 

Nelson Torres. 

A13: Ah, aquele livro é maravilhoso. 

A15: Como é o nome dele? É Gramática Prática da Língua Inglesa. 

A13: Ele é bem resumido, bem fácil. 

A15: Tenho ele. Ele é tanto em português, como em inglês, mas ele é bem resumido. 

Qualquer coisa que eu quero checar sobre gramática eu olho nele. 

P: E em relação ao Whatsapp? Vocês criaram um grupo específico pra essa atividade 

só com as 3 participantes ou não? 
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A13: A gente já tem um grupo desde o começo da faculdade. Então facilitou. 

A15: É...só nos três. 

P: Só vocês três? 

A13: A gente sempre faz tudo junto, então a gente já tem nosso grupinho. 

P: Já um grupo já consolidado. 

A15: É 

P: E vocês negociavam por lá?  

A13/A15: É 

P: Assim, de que modo vocês negociavam no grupo? Tomavam decisões ou 

negociavam. 

A15: Por exemplo, quem tinha mais disponibilidade, ah pode já ir começando, já pode 

ir dando uma olhada na atividade. Agora, quem tem menos disponibilidade, depois 

olha, ajuda, complementa. 

A13: Porque tinha textos pra fazer e pra ler. 

A15: Era tipo isso, a questão da disponibilidade de quem tinha mais, né. 

P: Entendo. Embora, na própria plataforma houvesse também um espaço pra vocês 

comentarem e isso também podia ser feito lá. Então, por que a opção pelo Whatsapp? 

A13: Primeiro de tudo, questão de internet. Eu vivo na Uva, então é mais prático usar 

o Whatsapp porque aqui a única coisa que pega é o Whatsapp e o site da UVA, 

acabou. Se você tentar Facebook, se você tentar plataforma, qualquer outra coisa 

assim é muito difícil, tem que ter locais específicos pra pegar. E como eu passo o dia 

em Sobral, era o que dava certo. E eu só tinha o tempo da tarde pra poder fazer isso 

na plataforma. E nem sempre eu lembrava e achava mais prático o Whatsapp: dava 

pra mandar áudio, dá pra explicar bem melhor. Eu acho que o áudio descomplica a 

nossa vida.  

A13: Vocês usavam muita mensagem de áudio ao invés de escrever no próprio 

Whatsapp? 

A15: Acho que ambos, os dois. 

P: Os dois modos? 

A15: Os dois modos...mas acho que era mais mensagem, porque o áudio, às vezes, 

tu, dependendo da Internet não baixa, o áudio. 

A13: Aqui também não baixa o áudio. É horrível. 

A15: Às vezes você tá num ambiente que não dá pra você ouvir direito. Às vezes, 

quando você coloca o celular aqui, para o áudio, parece que ele tem que tá assim. 

Pois é, mas, é.... 

P: O Whatsapp era nesse sentido de facilidade? 

A15: Também por que a plataforma, ela é bem ampla, né, então, acessar ela pelo 

celular fica muito pequeno. 

A13: Cansa. 

A15: Aí, eu só entrava mesmo no computador.  

A13: Eu também. 

A15: No celular, eu acessava...justamente por ser muito pequeno, assim, e também a 

questão de internet. 

P: Entendo. Então, acessava mais no momento de colocar o texto lá e fazer alguma 

edição final. 

A15: É. 

A13: Isso 
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P: Nesse sentido. 

A15: É 

A13: O único que a gente fez mesmo, do começo ao final, na plataforma foi o último.  

P: Entendo. E em relação ao grupo que nós criamos da disciplina Língua Inglesa 6? 

Vocês acham que facilitou na explicação dessa dinâmica do uso da ferramenta? 

A15: Com certeza, porque lá a gente podia tirar as dúvidas, lá você colocava até a 

questão dos lembretes porque a gente tinha um prazo, prazo pra tal atividade até dia 

tal, sabe? E a gente sendo ocupado, sei lá, trabalho, várias coisas, correria e a gente 

com certeza acabava esquecendo, mas facilitava porque... você mostrava lá, na 

questão de lembrete mesmo, o prazo, pra falar sobre o prazo, a gente tirava as 

dúvidas. Era uma coisa bem rápida. 

P: É, entendo. Embora eu colocasse também o lembrete na plataforma, mas lá surtia 

mais efeito do que estando na plataforma, né isso? 

A15: É 

P: Não é isso? 

(Ambas emitiram sons de afirmação) 

P: Ótimo! 

A13: Eu só achava ruim aquele monte de mensagem.  

P: Que “ia” pra caixa de emails? 

A13: Fazia um ponto, tava lá, tal pessoa editou tal coisa 

P: Na caixa de emails. Tem esse ponto que é considerado, de certa forma, negativo? 

A13: Uhum 

P: Então, de uma forma geral, vocês acreditam que o Whatsapp contribui pra esse 

processo de escrita colaborativa? Ele é uma ferramenta importante? 

A15: Sim 

A13: Com certeza. E pra comunicação geral, sabe, questão de facilidade porque ele 

é um dos aplicativos que pega com mais frequência em qualquer rede, se tiver só um 

sinal fraco, ele já pega. 

A15: Acho que é porque ele não é tão pesado quanto outros como Facebook, 

Instagram. O Whatsapp é mais rápido até, vejo isso quando ligo os dados móveis. Dá 

pra usar o Whatsapp mais tempo, mas se você já coloca no Instagram, no Facebook, 

os seus dados móveis acabam mais rápido. 

P: Ok. Então, muito obrigada pela participação de vocês. 

A13/A15: De nada. 
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ANEXO AA – ENTREVISTA D (A10) 

 

P: Bom dia, A10! Tudo bem? 

A10: Bom dia. Tudo bom. 

P: Eu gostaria de fazer algumas perguntinhas sobre o processo de escrita colaborativa 

na wiki, entendeu? Então, a primeira inclui que você responda quais outras 

ferramentas, além da plataforma wiki, você utilizou pra escrita dos textos e de que 

modo essas ferramentas contribuíram no processo de escrita. 

A10: Certo. Além da plataforma wiki, eu usei só alguns sites pra...é...tirar dúvida 

quanto a “vocabulários” que eu precisava escrever e que tratava do assunto. Mas, que 

eu lembre, foi só o Google Tradutor e o Cambridge, o dicionário Cambrige. E elas 

contribuíram mesmo só pra dúvidas quanto ao vocabulário que eu queria usar pra 

responder as perguntas. 

P: E o texto em si, você escreveu diretamente na plataforma wiki? 

A10: Sim. No começo, eu tava escrevendo no Word, depois da sua orientação eu 

comecei a escrever logo lá mesmo e já enviar. Depois, se eu quisesse acrescentar ou 

editar alguma coisa, eu fazia, porque era possível. 

P: Em relação, assim, às negociações que você e o seu grupo faziam, como é que 

vocês desenvolveram essa parte de negociação? 

A10: Certo. A gente deixava todos livres pra, eram três pessoas, a gente deixava todos 

livres pra fazer o que quisessem. Mas aí se a gente, é quisesse corrigir alguma coisa 

ou quisesse tirar também, a gente tinha o direito. Era tudo meio justo mesmo, muito 

justo. 

P: Vocês utilizaram o Whatsapp? 

A10: Sim, pra falar sobre, fizemos um grupo no Whatsapp pra falar que atividade que 

a gente ia fazer primeiro, depois, tudo, depois a gente foi fazendo na mesma hora. Na 

verdade, não foi assim separado não, a gente não fez assim separado não, a gente 

fazia a conversa no Whatsapp, depois a gente já começava a elaborar lá. A gente...e 

aí, qualquer coisa que a gente discutia, quisesse acrescentar a gente até falava “bota 

isso, A10”, “bota isso, A12”. 

P: Certo. O grupo só de vocês três, dos participantes? 

A10: Sim. 

P: Ok. É...em relação ao uso do Word, por que o Word? No começo, essa preferência? 

A1-: Porque, justamente, eu pensava que se eu botasse lá, já ia ser lançado e não 

podia mais editar, nem nada. É...que você já ia avaliar também. 

P: Uhum. 

A10: Mas, aí depois quando você falou que podia botar lá e se quisesse corrigir 

alguma coisa ou acrescentar ou tirar....e como eu percebi que podia fazer isso depois 

da primeira edição, aí eu comecei a digitar lá mesmo. Mas antes eu só usava o Word 

porque eu não sabia dessa função do site. 

P: Em relação ainda ao Whatsapp, lá no wiki havia o espaço também pra comentário. 

A10: Uhum 

P: Mas por que vocês preferiram utilizar o Whatsapp pra essa negociação, pra essa 

troca de informações? 
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A10: Só porque mesmo a gente já tá acostumado com o Whatsapp. Não sei...só 

porque é costume mesmo. A gente já tinha feito o grupo e continuamos lá, 

conversando, e só botando as coisas necessárias no site. 

P: Ok. Em relação ao grupo do Whatsapp que eu criei pra disciplina, você acha que 

contribuiu para a troca de informações? 

A10: Com certeza. Tirou várias dúvidas, tanto como responder o conteúdo, quanto em 

mexer na ferramenta, no site lá. 

P: Uhum. Então, de uma forma geral, você acha que o Whatsapp, ele contribui para 

esse processo de escrita colaborativa? 

A10: Sim, com certeza, porque a gente pode discutir antes de botar a ideia final lá, de 

uma maneira mais livre, digamos assim. Não que lá não desse, né? Pra conversar, 

tem lá a parte do bate-papo também. Só que, como eu falei, é mais costume, a gente 

se sentia mais livre mesmo, não sei. Porque talvez seja uma ferramenta nova e a 

gente ainda não tava acostumado. 

P: Então, pelo hábito de usar o Whatsapp? E pela questão também da praticidade. 

A10: Da praticidade. 

 P: Ok 

A10: Na verdade, seria até mais prático comentar logo lá, né, no site? Mas na verdade 

foi só o hábito. 

P: O hábito. Mais por questão de hábito mesmo? 

A10: Porque lá era bem prático também, tinha lá, era bem visível. Era bem óbvio que 

você podia fazer isso também lá. Só hábito. 

P: Ok. Muito obrigada, A10. 

A10: Obrigado também. 
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ANEXO BB – ENTREVISTA E (A7) 

 

P: Bom dia, A7, tudo bem? 

A7: Bom dia, tudo bem. 

P: Eu gostaria de te fazer algumas perguntas sobre a experiência de escrita 

colaborativa na wiki. 

A7: Sim. 

P: Então, quais outras ferramentas, além da plataforma wiki, vocês utilizaram pra 

escrita dos textos e de que modo elas contribuíram no processo de escrita? 

A7: Sim, eu utilizei um aplicativo no meu celular, que é um tradutor, né, que ele não 

precisa, às vezes, da Internet, né, se for palavras soltas. É, utilizei o Word, Google, o 

site Wikipédia, é...outras ferrramentas. Porque nosso trabalho foi basicamente, eu tive 

assim um pouco, mais individual, com eu e a minha parceira, porque a outra pessoa 

da equipe, que eram três, não apareceu. Eu falava com ele e ele acabou desistindo, 

foi o A9.  

P: Sim. 

A7: Aí, então basicamente foi eu com a A8, né. Foi meio um trabalho que, meio 

individual, né. Assim, eu me comunicava com ela, mas eu fazia a minha parte e ela 

fazia a dela, mas... Eu lembro agora “foi” essas ferramentas. 

P: Certo. Vocês escreviam direto na plataforma ou escreviam no Word primeiro, fora. 

A7: Não. Eu cheguei a escrever assim antes, fora, no Word, né. Depois 

individualmente, eu escrevia no Word, depois passava pra plataforma.  

P: Teve algum momento que vocês escreveram direto na plataforma e ficaram 

fazendo as modificações lá? 

A7: Teve. Principalmente naquele dos movimentos retóricos. É... 

P: Mas nos textos mesmos? 

A7: Sim. 

P: Escreveram também lá na própria plataforma, em alguns momentos? 

A7: Escrevemos sim. 

P: Mais nos textos iniciais ou nos finais? 

A7: Tanto nos iniciais como nos finais. 

P: E como é que vocês faziam assim, decisões sobre os textos? Vocês utilizavam 

mais a plataforma ou o Whatsapp? Vocês utilizaram o Whatsapp? 

A7: Utilizamos sim. Foi um pouco de cada, porque, às vezes, até o acesso seria... eu 

não sei mas eu achava melhor o Whatsapp conversar individual com a pessoa, né,  

com a A8. 

P: Vocês criaram um grupo pra vocês dois ou conversavam individualmente? 

A7: Conversavam individualmente. 

P: Ah, porque só eram vocês dois, né? 

A7: Aham. Eu falava com o A9 também, mas ele acabava não respondendo, e eu 

deixei pra lá. 

P: Então, o Whatsapp, vocês preferiram o Whatsapp. Por quê? 

A7: Eu não sei, eu achava mais fácil, porque era no celular e não ter que ligar o 

notebook, às vezes pra, conversar lá. 

P: Entendi. E você acha que aquele grupo que foi criado na disciplina pra gente 

conversar ajudou nesse processo de escrita? 
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A7: Ajudou sim porque as pessoas tinham suas dificuldades, “tavam” compartilhando 

entre si, então todos viam as dificuldades de cada um. 

P: Então, ajudou nesse processo? 

A7: Ajudou nesse processo. 

P: Então, de uma forma geral, você acha que o Whatsapp é uma ferramenta 

importante pra essa escrita colaborativa online? 

A7: Sim, eu acho que, na minha opinião é muito importante, né, pra esse processo. 

P: Tá ok, então. Muito obrigada. 

A7: De nada. 


