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Resumo: Neste trabalho são apresentadas três estratégias de ensino aplicadas em uma turma 

da disciplina Leitura e Produção de Textos do semestre 2018/A da Universidade do Vale do 

Taquari. O propósito das atividades desenvolvidas foi proporcionar aos acadêmicos um amplo 

estudo do gênero resenha, a fim de que tenham mais propriedade no momento de produzir 

textos dessa natureza não só na disciplina, mas principalmente no decorrer de sua formação 

inicial. Ao longo de duas aulas, foram tratadas questões sobre a constituição de uma resenha a 

partir das estratégias Tempestade cerebral, Estudo dirigido e Instrução pelos colegas, as quais 

se mostraram bastante efetivas, uma vez que possibilitaram aos acadêmicos bastante interação 

com esse gênero textual e um aprimoramento de suas produções a partir das observações 

feitas pelos colegas e pela professora. Essa forma de abordagem do gênero resenha nos 

permite afirmar que o domínio da escrita acadêmica é um processo que demanda extenso 

contato com textos acadêmicos e com situações que levem à (auto)avaliação do texto escrito, 

formas eficazes de adequação ao gênero e de qualificação da escrita.  
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Introdução 

 

A preocupação quanto ao nível de escrita dos alunos que entram na universidade vem 

sendo o foco de pesquisadores como Juchum (2016), Fiad (2011), Motta-Roth; Hendges 

(2010), Marinho (2010) e Fischer (2007), cujos estudos revelam que calouros apresentam 

graves dificuldades em produzir gêneros textuais recorrentes no universo acadêmico, tais 

como resumo, resenha, ensaio, artigo e relatório. Isso ocorre porque, ao ingressarem no ensino 

superior, os estudantes se deparam com exigências relativas ao domínio da linguagem para as 

quais não tiveram preparo ou este foi precário, o que os faz enfrentar sérios obstáculos ao 

desempenharem atividades que demandam um bom traquejo no uso da língua materna, seja na 

modalidade escrita seja na oral2.  

Frente a essa condição de muitos ingressantes, as instituições de ensino superior estão 

ofertando disciplinas que visam ao aprimoramento e/ou desenvolvimento de habilidades de 

                                                           
1 Doutoranda em Ensino pelo PPGEnsino da Univates e Mestre em Estudos da Linguagem pelo PPG Letras da 

UFRGS. Universidade do Vale do Taquari - Univates. flavia.zanatta@universo.univates.br. 
2 Quanto à expressão oral, faz-se evidente a dificuldade de adequar a fala a um contexto mais formal, como uma 

apresentação de trabalho ou a defesa do trabalho de conclusão. No que se refere à escrita, percebe-se nas 

produções textuais tanto problemas gramaticais (ortografia, acentuação, pontuação) quanto organizacionais 

(estruturação do parágrafo e do texto, articulação e encadeamento das ideias). 

 



 

leitura, escrita e oralidade, e que têm como objetivo preparar os universitários para dominar 

os textos e as práticas necessárias ao seu êxito acadêmico. Nesse sentido, na Universidade do 

Vale do Taquari, faz parte do quadro de disciplinas institucionais a Leitura e Produção de 

Textos, ofertada nas modalidades presencial, semipresencial e EAD. Por ser institucional, ela 

integra o currículo de todos os cursos de graduação, e isso faz com que as turmas sejam 

bastante heterogêneas com relação a curso, semestre3, faixa etária e, especificamente, 

conhecimentos prévios de língua portuguesa, que se manifestam em diferentes níveis, o que 

impõe recorrer a diferentes estratégias de ensino para o estudo dos gêneros textuais abordados 

na disciplina. 

Com base nessa realidade, decidimos averiguar os impactos do uso das estratégias de 

ensino Tempestade cerebral, Estudo dirigido e Instrução pelos colegas no estudo do gênero 

resenha em uma turma da disciplina Leitura e Produção de Textos do semestre 2018A.  

  

O ensino na perspectiva das metodologias ativas: uma questão de estratégia 

 

O contexto no qual a educação se encontra hoje exige dos professores o domínio de 

uma série de habilidades e o emprego de recursos diversificados para que sejam alcançados os 

objetivos educacionais pretendidos. É nesse sentido que vem ganhando força o tema das 

metodologias ativas no ensino e das estratégias de ensino e de aprendizagem. 

 

As metodologias ativas 

De acordo com Berbel (2011), metodologias ativas são formas de desenvolver com 

praticidade o processo de aprender, utilizando experiências verdadeiras ou encenadas, 

apontando as condições de solucionar, com eficácia, obstáculos sucedidos das atividades 

essenciais da prática social, em diferentes contextos. As metodologias ativas fazem uso da 

problematização como estratégia de ensino, com foco em alcançar e estimular o discente, pois 

diante do problema, ele apreende, investiga, reflete, pauta a sua história e passa a ressignificar 

suas descobertas. Assim, o aluno soluciona os impasses e promove a construção do 

conhecimento e o seu próprio desenvolvimento em vários aspectos, engajando-se em novas 

aprendizagens através da compreensão, da escolha e do interesse, condição essencial para 

expandir as possibilidades de conhecimento, a liberdade e a autonomia. 

São inúmeras as contribuições das metodologias ativas para os processos de ensino e 

de aprendizagem. Fazendo um levantamento de tudo o que aparece ao longo do texto de 

                                                           
3 Isso ocorre porque, embora a disciplina figure no primeiro semestre na grade curricular da maioria dos cursos, 

muitos estudantes acabam postergando sua realização. 



 

Berbel (2011) em termos de contribuição, pode-se dizer que as metodologias ativas têm o 

potencial de fomentar nos estudantes a curiosidade, o estímulo do sentimento de engajamento, 

a percepção de competência e de pertencimento, a persistência nos estudos, a superação de 

desafios, a resolução de problemas, a construção de conhecimento novo a partir de 

conhecimentos e experiências prévias, a motivação, a ressignificação do aprendizado, a 

produção de conhecimento, a aprendizagem pela ação, o protagonismo, o aprender fazendo, 

ou seja, a constante relação teoria-prática, o engajamento no processo de aprendizagem, o 

sentimento de corresponsabilidade na construção do conhecimento, o estímulo ao 

desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, a habilidade de raciocínio de ordem 

superior, o domínio de conteúdos, o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e do espírito 

científico, a reflexão crítica e a autonomia intelectual.  

 Em síntese, Berbel (2011, p. 34) considera que as metodologias ativas Estudo 

de caso, Processo do incidente, Método de projetos, Pesquisa científica, PBL e Metodologia 

da problematização com o arco de Maguerez, as quais foram apresentadas e discutidas em seu 

texto,  

 

colocam o aluno diante de problemas e/ou desafios que mobilizam o seu potencial 

intelectual, enquanto estuda para compreendê-los e ou superá-los. Os estudantes 

necessitam de informações, mas são especialmente estimulados a trabalhar com elas, 

elaborá-las e reelaborá-las em função do que precisam responder ou equacionar. 

Nesse caminho, é possível que ocorra, gradativamente, o desenvolvimento do 

espírito científico, do pensamento crítico, do pensamento reflexivo, de valores 

éticos, entre outras conquistas dessa natureza, por meio da educação, nos diferentes 

níveis, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia na formação do ser 

humano e de futuros profissionais. 

 

Vale ressaltar que as metodologias ativas promovem no professor uma ressignificação 

do ato de ensinar, o que permite dizer que elas representam contribuições também para os 

docentes. Assim, para trabalhar numa perspectiva não tradicional no campo do ensino, 

investindo em pesquisa, ousando e arriscando é necessário acreditar no potencial das 

metodologias inovadoras e confiar na efetividade da ação para o desenvolvimento do aluno. 

É certo que só o uso de metodologias ativas não é garantia de sucesso no processo de 

ensino e de aprendizagem, haja vista que elas têm limitações, sobretudo no concernente à sua 

implementação, devido à forte cultura tradicional que ainda persiste no ensino, de acordo com 

a qual o professor que não “dá aula”, ou seja, que não se vale da exposição, não está 

ensinando, ao não engajamento dos estudantes no seu processo de construção do 

conhecimento e ao fato de serem mais aplicáveis em determinados campos do conhecimento. 

Ainda assim, é imperativo seu uso como forma de realizar efetivamente a construção do 

conhecimento, o compartilhamento de ideias, a participação concreta e qualitativa do aluno na 



 

sala de aula. A metodologia participativa proporciona a atuação efetiva dos estudantes no 

processo educativo sem considerá-los meros receptores, ou seja, repositórios nos quais os 

professores depositam conhecimentos e informações. No enfoque participativo, valorizam-se 

os conhecimentos e experiências dos participantes, envolvendo-os na discussão, identificação 

e busca de soluções para problemas que emergem de suas vidas cotidianas. 

Assim, para aquele professor que entende que sua prática está em construção, é mister 

que as metodologias ativas integrem seu planejamento. Ao fazer uso delas, tanto o professor 

quanto os estudantes passam a ter outra postura frente aos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

  

As estratégias de ensino e de aprendizagem 

Para um ensino e uma aprendizagem ativos, faz-se necessário usar diversificadas 

estratégias. A lista é bastante ampla, e por isso a escolha das “melhores ferramentas 

facilitadoras para que os estudantes se apropriem do conhecimento (ANASTASIOU; ALVES, 

2012, p. 76) depende da natureza do conteúdo, do grupo de estudantes e dos objetivos 

pretendidos pelo professor.  

Masetto (2003), por exemplo, apresenta uma série de estratégias, as quais divide em: 

estratégias para ambientes presenciais e universitários, estratégias em ambientes reais de 

profissionalização e estratégias presentes em ambientes virtuais. Já Anastasiou; Alves (2012, 

p. 86-106) elencam um conjunto de 20 estratégias, apresentando características básicas de 

cada uma delas: 1. Aula expositiva dialogada, 2. Estudo de texto, 3. Portfólio, 4. Tempestade 

cerebral, 5. Mapa conceitual, 6. Estudo dirigido, 7. Lista de discussão por meios 

informatizados, 8. Solução de problemas, 9. Philips 66, 10. Grupo de verbalização e de 

observação (GV/GO), 11. Dramatização, 12. Seminário, 13. Estudo de caso, 14. Júri 

simulado, 15. Simpósio, 16. Painel, 17. Fórum, 18. Oficina (laboratório ou workshop), 19. 

Estudo do meio e 20. Ensino com pesquisa. Dessa lista, foram selecionadas duas para usar no 

trabalho com o gênero textual resenha: Tempestade cerebral e Estudo dirigido. Uma terceira 

estratégia foi empregada com o intuito de aprofundar o estudo da resenha através da interação 

entre os estudantes. Trata-se da estratégia Instrução pelos colegas. 

A seguir, faz-se uma breve apresentação de cada uma dessas estratégias. 

 

 Tempestade cerebral 

A estratégia Tempestade cerebral permite um aquecimento da turma em relação ao 

conteúdo que se pretende trabalhar. Seu principal objetivo é “levar a um desenvolvimento da 

criatividade, bem como à produção de um grande número de ideias em curto prazo de tempo” 



 

(Masetto, 2003, p. 94). Realizada de forma oral ou escrita, ela costuma ser usada para 

mobilizar ideias, conceitos, conhecimentos prévios dos estudantes acerca de um assunto. Por 

isso, pode ser utilizada “no sentido de coletar sugestões, estimular a geração de novas ideias 

de forma espontânea e natural” (ANASTASIOU; ALVES, 2012, p. 89). 

Como não há certo ou errado em relação às colocações dos estudantes, tudo o que 

surgir nas suas manifestações será considerado. Caberá ao professor solicitar que eles 

expliquem suas associações e orientar a discussão caso os resultados da tempestade cerebral 

não guardem relação com o tema discutido. 

 

 Estudo dirigido 

A estratégia Estudo dirigido, de acordo com Anastasiou; Alves (2012) consiste no 

estudo sob orientação e diretividade do professor. Ela prevê atividades individualizadas e 

grupais, envolvendo leitura individual a partir de um roteiro criado pelo docente, resolução de 

questões e situações-problema com base no material estudado. 

Na perspectiva grupal dessa estratégia, pode-se promover debate sobre o tema 

estudado, possibilitando a socialização dos conhecimentos, a discussão de soluções, a reflexão 

e o posicionamento crítico dos estudantes frente ao tema trabalhado (ANASTASIOU; 

ALVES, 2012). 

 

 Instrução pelos colegas 

A estratégia Instrução pelos colegas se configura como um método de ensino 

interativo pautado em pesquisas em ensino empreendidas pelo professor Eric Mazur na 

Universidade de Harvard, nos anos 90. Pautado no estudo prévio do aluno e na interação com 

seus colegas, a partir de discussões sobre questões conceituais mediadas pelo professor, essa 

estratégia almeja modificar o comportamento do aluno em sala de aula, fazendo com que 

todos os discentes se envolvam com o conteúdo abordado por meio de questionamentos 

estruturados, promovendo o aprendizado colaborativo (MAZUR, 2015). 

 

A aplicação das estratégias 

 

As três estratégias acima descritas foram aplicadas em uma turma de Leitura e 

Produção de Textos do semestre 2018A, turno noturno, composta por 40 alunos. 

Comprovando o que se falou sobre a heterogeneidade das turmas, esta conta com estudantes 

dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Direito, 

Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de 



 

Produção, Engenharia de Software, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Estética e 

Cosmética, Farmácia, Fotografia, História, Nutrição, Pedagogia, Psicologia e Publicidade e 

Propaganda.  

De um total de 18 aulas no semestre, são destinadas cinco para o estudo do gênero 

resenha, sendo a quinta exclusiva para a produção de uma resenha. Dessas cinco aulas, nas 

primeiras duas, em que os estudantes são apresentados a tal gênero, foram aplicadas as 

estratégias de ensino Tempestade cerebral, Estudo dirigido e Instrução pelos colegas, cujo 

propósito foi gerar uma postura mais ativa, por parte dos estudantes, no aprendizado desse 

gênero e na apropriação de sua constituição visando às atividades de elaboração de resenha 

que têm que realizar. 

A seguir cada uma dessas duas aulas é descrita, detalhando-se como se deu a aplicação 

das estratégias, refletindo sobre como foi a recepção dos estudantes e analisando alguns 

depoimentos dos discentes. 

 

 Aula 1: Tempestade cerebral e Estudo dirigido 

Na primeira aula, foram utilizadas as estratégias Tempestade cerebral e estudo 

dirigido. Foi solicitado previamente aos estudantes que selecionassem uma resenha de obra 

artística (filme, peça de teatro, exposição, documentário, espetáculo musical etc.) ou literária 

(conto, romance etc.) e que a levassem para sala de aula, de forma impressa.  

A aula teve início com uma breve apresentação da estratégia e dos objetivos 

pretendidos com sua aplicação. Feito isso, colocou-se no quadro a palavra “resenha” e 

solicitou-se que os estudantes apresentassem seus conhecimentos acerca do gênero a partir de 

palavras ou frases curtas. Explicou-se que essas informações ficariam no quadro e que seriam 

retomadas mais tarde. Abaixo está o resultado da Tempestade cerebral: 

 

Figura 1: Resultado da Tempestade cerebral - Fonte: Elaborada pela autora 

 

  



 

Dando continuidade à aula, aplicou-se a estratégia Estudo dirigido. Para dar início a 

ela, solicitou-se que os estudantes formassem grupos de 4 integrantes cada, tendo como 

critério a proximidade física das classes. Orientou-se que cada estudante lesse todas as 

resenhas do grupo a fim de buscar identificar elementos comuns entre os textos para, em 

seguida, relacioná-los com as informações levantadas na estratégia Tempestade cerebral. A 

partir disso, o grupo foi capaz de ratificar algumas das informações e repensar/reformular 

outras.  

 A etapa seguinte do Estudo dirigido consistiu em identificar, com base nas quatro 

resenhas do grupo, características comuns a elas que se referissem aos seguintes elementos 

constitutivos da resenha: finalidade, interlocutores, suporte/veículo, tema, estrutura e 

linguagem. A orientação foi assim posta no quadro: 

 

Figura 2: Elementos constitutivos da resenha - Fonte: Elaborada pela autora 

 

  

Depois de explicado cada um dos aspectos, os estudantes deveriam sistematizar suas 

conclusões em cartões que compuseram um painel acerca do conteúdo. Abaixo está o painel 

construído: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3: Painel sobre os elementos constitutivos da resenha - Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

 Muitos grupos tiveram dúvidas em relação ao que colocar no cartão porque não 

conseguiram compreender que deveriam buscar chegar, a partir do contato com as quatro 

resenhas, a conclusões que se aplicassem ao gênero como um todo, e não às resenhas do 

grupo. Então, a professora foi circulando entre os grupos para ajudá-los nas discussões e nas 

constatações a que estavam chegando. Contudo, nem todos conseguiram formular conclusões 

relativas a todos os aspectos, por isso há, em algumas categorias do painel, poucas 

contribuições.  

 Montado o painel, as respostas foram sendo lidas e discutidas, buscando-se identificar 

se estavam completa, parcialmente adequadas ou inadequadas ao gênero resenha. Com isso, 

os estudantes foram conhecendo as características discursivas da resenha, a ponto de alguns se 

darem conta de que não haviam selecionado uma resenha, e sim um resumo, tendo em vista 

que não se faziam presentes em seus textos algumas das características necessárias ao texto 

denominado resenha. Sobre esse aspecto, um aluno fez o seguinte relato: “A leitura das 

diferentes resenhas trazidas pelos colegas com temas diferentes ajudou a distinguir bastante 

o gênero resenha do resumo, conhecendo melhor suas características”. 

 Feito isso, voltou-se aos registros originados pela Tempestade cerebral, buscando 

descartar informações que não se aplicavam à resenha e tentando agrupar as demais de acordo 

com as categorias antes trabalhadas, também explicitadas no quadro. Essa etapa do processo 

foi bastante interessante e revelou que os estudantes eram capazes de associar palavras como 

opinião, crítica, resumo, música, livro, filme, jornal, internet às categorias finalidade, 

estrutura, tema e veículo. Um aluno avaliou assim esse percurso: “A aula foi divertida e foi 

bom para aproximar os alunos, dadas as opiniões e dados sobre o assunto. Estarem em 



 

folhas coloridas, separadas por tema, facilitou a compreensão geral. A ideia da Tempestade 

cerebral é boa, pois dessa forma há um julgamento maior e mais rápido sobre as dúvidas dos 

alunos, acelerando o processo de aprendizado, e quando tudo é julgado mutuamente existe 

uma facilidade maior do que resolver dúvidas individuais de cada aluno”. 

 A maior parte dos alunos relatou ter considerado produtivas as estratégias, tendo em 

vista que permitiram partir de conhecimentos prévios sobre resenha, obtidos basicamente 

durante o período escolar, verificar suas colocações ao lerem um conjunto de resenhas e, por 

fim, a partir da discussão sobre o painel construído, tomar conhecimento daquilo que 

caracteriza o gênero resenha. Especificamente sobre a estratégia Tempestade cerebral, a 

totalidade dos alunos considerou-a boa para introduzir um conteúdo, confirmando ou 

contrariando ideias prévias a respeito do assunto. Quanto à estratégia Estudo dirigido, a maior 

parte dos alunos relatou ter gostado do contato com várias resenhas, o que fica evidenciado 

nesta fala de um estudante: “A ideia de ler outras resenhas também foi interessante, pois 

permitiu que a gente identificasse elementos comuns que caracterizam a resenha”. Porém, 

também houve algumas críticas a essa estratégia especificamente relacionada à leitura das 

resenhas. Um aluno relatou que “ler as resenhas de todos os membros do grupo se tornou um 

pouco cansativo, pois algumas eram muito longas; poderia ter sugerido ler uma ou duas e 

haver mais debate”.   

 Feita essa aproximação ao gênero resenha, foi encaminhada a atividade a ser 

desenvolvida para a próxima aula, que ocorreria em duas semanas devido a um evento do qual 

os estudantes participariam na semana seguinte, como parte integrante da disciplina.  

 Assim, na semana subsequente à da aula acima descrita, os alunos participaram de 

uma ou mais atividades integrantes de um evento promovido anualmente pela Univates 

chamado Arte na Universidade. A partir dessa participação, os estudantes deveriam escrever 

uma resenha do evento, apresentando-o, bem como a(s) atividade(s) específica(s) de que 

participaram, e recomendando-o, ou não, para possíveis participantes da edição do ano 

seguinte. No próximo encontro, a resenha do Arte na Universidade deveria ser levada 

impressa para a aula.  

 

 Aula 2: Instrução pelos colegas 

 Na segunda aula sobre resenha foi utilizada a estratégia Avaliação pelos colegas. A 

dinâmica foi esta: os estudantes trocaram as resenhas que elaboraram sobre o evento Arte na 

Universidade entre si para que um pudesse ler o texto do outro e avaliá-lo a partir do seguinte 

roteiro de questões, entregue pela professora: 

 



 

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DA RESENHA DO EVENTO ARTE NA 

UNIVERSIDADE 

Ler a resenha do colega e responder às seguintes questões: 

1. A resenha está adequada ao destinatário? Mesmo que o destinatário real desta 

resenha sejam a professora e os colegas, que já conhecem o evento, deve-se ter em 

mente que o destinatário de uma resenha não tomou conhecimento do evento ainda. 

A resenha do colega foi escrita levando em consideração um leitor que não 

participou do evento?  

2. Quanto à apresentação da obra:  

2.1 São apresentados os dados do evento (título, entidade organizadora, dados de 

realização)? Esses dados estão apresentados adequadamente (em forma de texto, 

não em forma de lista)?  

2.2 São apresentados dados sobre outras edições do evento, incluindo atividades 

que integraram a programação? Esses dados estão apresentados adequadamente 

(em forma de texto, não em forma de lista)?  

3. Quanto à descrição da obra:  

3.1 O colega apresentou a organização global do evento? Demonstrou 

conhecimento global do evento, abordando as atividades de que participou?  

3.2 Os responsáveis pela atividade em que houve participação são citados durante a 

resenha? Você considera que fica claro quando a ideia é de outros e quando a ideia 

é do resenhador?  

3.3 Foram utilizados os verbos e os conectores apropriados para apresentar as 

ideias que não são do resenhista?  

4. Quanto à avaliação da obra:  

4.1 Quais argumentos foram utilizados por seu colega para avaliar a atividade de 

que participou / o evento?  

4.2 Há polidez nas críticas? O colega utilizou adjetivos adequados e diversificados 

para qualificar a atividade de que participou / o evento?  

5. Quanto à recomendação da obra:  

5.1 Seu colega recomendou o evento? Para que público?  

6. Quanto aos aspectos formais da resenha:  

6.1 Há problemas linguísticos (pontuação, frases incompletas, erros ortográficos, 

de concordância)? Quais?  

6.2 A formatação está adequada (texto justificado, com paragrafação, tamanho de 

fonte 12, espaçamento 1,5)?  

7. Considerações gerais:  

7.1 Após ter avaliado o texto de seu colega à luz das questões acima, você considera 

que ele escreveu uma resenha ou escreveu outro gênero textual?  

7.2 Há algum outro aspecto que você queira destacar em relação ao texto do 

colega? 

 

 A partir dessas questões, os estudantes deveriam ler o texto do colega e fazer 

apontamentos quanto aos critérios presentes no roteiro. Essa estratégia teve como objetivo 

fazer com que aprofundassem seus conhecimentos sobre o gênero resenha olhando para os 

textos dos colegas e, posteriormente, olhando criticamente para seus próprios textos. Logo, a 

avaliação feita pelos colegas foi entregue ao autor da resenha que, a partir dos apontamentos, 

deveria voltar ao seu texto e qualificar os aspectos deficitários. 

 É importante destacar que, já no processo de leitura do texto do colega, muitos se 

deram conta de que não haviam contemplado algum aspecto característico da resenha, como 

apresentar o evento e a atividade da qual participaram, bem como descrever brevemente 

ambas. Assim, mesmo antes de receberem a avaliação feita pelo colega, já se haviam dado 

conta de pontos a serem melhorados em seus textos. Sobre esse aspecto, uma estudante 

relatou o seguinte: “Estava em dúvida sobre como fazer a resenha, e a partir do que li no 



 

texto dela já tinha percebido alguns dos meus erros, então ela me ajudou a entender bem 

mais sobre como fazer uma resenha mais correta”. 

 A próxima etapa da atividade consistiu na reescrita da resenha contemplando as 

contribuições dos colegas. Somente depois disso a professora fez a leitura e a avaliação do 

texto. 

 A seguir apresenta-se, através de trechos, um exemplo da primeira versão da resenha, 

da avaliação do colega e da segunda versão, com ajustes feitos: 

 

Figura 4: Trecho da primeira versão da resenha do Arte na Universidade - Fonte: aluno autor 

da resenha 

 

 

 Figura 5: Trecho da avaliação feita pelo colega - Fonte: aluno avaliador da resenha 

 

  

 

 

 

 1. Faltou dizer nome do evento e da universidade. 

2.1 Faltou título do evento, entidade organizadora e dados como local e hora. 

 2.2 Não tem dados sobre outras edições. 

 3.1 Sim, falou que acontece anualmente, o dia e algumas coisas que podem ser 

vistas, porém, faltou o nome e o local. 

 3.2 São citados, mas há uma frase que não ficou tão boa. 

 3.3 Sim. 

 



 

Figura 6: Trecho da segunda versão da resenha do Arte na Universidade - Fonte: aluno autor 

da resenha 

 

  

 Essa estratégia se mostrou grandemente exitosa, pois contribuiu, em termos de 

domínio do gênero resenha, tanto para quem escreveu o texto quanto para quem o avaliou. 

Esse processo de escrita – avaliação pelo colega – autoavaliação – reescrita do texto 

contribuiu para mostrar aos estudantes que a produção textual é fruto de um processo que 

demanda constantes retornos ao texto, o qual é uma produção inacabada, sempre passível de 

melhorias. 

 Em relação à avaliação que os estudantes fizeram dos apontamentos apresentados pelo 

colega que leu a resenha, pode-se dizer que a intenção do uso da estratégia Instrução pelos 

colegas foi bastante positiva. Ao comentar a contribuição do colega, uma aluna escreveu: 

“Através da avaliação da colega e da resenha que li, pude fazer várias constatações sobre a 

minha própria. Acredito que podia ter falado mais sobre a ministrante da oficina de que 

participei e apresentar um pouco melhor o evento Arte na Universidade, de modo a 

engrandecer e complementar a apresentação. Percebi que é importante argumentar bastante 

e apresentar a opinião ao longo de toda a resenha, pois isso ajuda a convencer o leitor da 

resenha”. 

 A segunda versão do texto foi entregue à professora, que a avaliou, apresentando 

também suas contribuições para o aprofundamento do domínio do gênero resenha. 

 

 Conclusão 

 

Os resultados advindos do uso das estratégias de ensino Tempestade cerebral, Estudo 

dirigido e Instrução pelos colegas em relação ao entendimento do gênero resenha e à 

apropriação das suas características discursivas, evidenciadas nas aulas em que se trabalhou 

com esse gênero e posteriormente na escrita de uma resenha acadêmica, permitem afirmar que 



 

o percurso de estudo da resenha que se pensou e aplicou na disciplina Leitura e Produção de 

Textos atingiu seus propósitos.   

Também se pode afirmar, com base nas avaliações que os estudantes fizeram sobre as 

estratégias utilizadas, que elas foram bem recebidas, especialmente pela possibilidade de 

utilizar os conhecimentos prévios (estratégia Tempestade cerebral), de ter contato com um 

grande número de resenhas (estratégia Estudo dirigido) e pela responsabilidade que sentiram 

ao avaliar o texto de um colega (estratégia Instrução pelos colegas), o que demandou atenção 

e seriedade, atitudes percebidas nas contribuições feitas pela maioria dos alunos ao texto dos 

colegas.  

Além disso, foi possível verificar um aprimoramento expressivo dos textos em relação 

à sua primeira versão, especialmente na formatação, aspectos linguísticos e discursivos (como 

a utilização adequada de elementos indicadores do discurso citado e o desempenho adequado 

das ações próprias da resenha: apresentar, descrever, avaliar e recomendar), o que é também 

destacado nos pareceres dos alunos sobre seu processo de aprendizagem.   

Pode-se considerar que a proposta de trabalho com o gênero resenha aqui apresentada 

gerou excelentes resultados, os quais são, em grande medida, fruto das estratégias de ensino 

utilizadas ao longo do estudo da resenha. O seguinte relato pode ser a prova cabal do êxito: 

“Antes das aulas sobre resenha, já havia lido esse tipo de texto, mas sempre acreditei não ser 

capaz de produzir uma, o que mudou após as atividades propostas”. 
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