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Resumo: Cada vez mais, estudar uma língua estrangeira é fundamental para a interação no mundo 

globalizado. A partir desse pressuposto tem-se a língua inglesa presente na escola básica brasileira como 

disciplina de língua estrangeira moderna obrigatória a partir do terceiro ciclo do ensino fundamental. 

Mas, dentro da sala de aula tal obrigatoriedade não é garantia de que o ensino dessa língua seja isento 

de especificidades em relação à aprendizagem. Uma dessas especificidades é a coexistência, em dada 

turma, de alunos situados em diferentes patamares de conhecimento quanto ao domínio da língua 

inglesa. Neste contexto, o presente estudo se dá com o objetivo geral de analisar como entram em cena 

a cooperação e a exotopia/excedente de visão quando os alunos vivenciam situações didáticas 

potencialmente interativas e dialógicas, com vistas à aprendizagem da língua inglesa. Assim, este 

trabalho caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de intervenção, realizada por meio da execução 

de dez oficinas de jogos de língua inglesa com dez alunos dos 6º anos de uma escola da rede privada de 

Passo Fundo, RS. Os dados foram coletados por meio de gravação em vídeo e áudio, e observação direta 

da pesquisadora, com posterior descrição e análise do conteúdo. Tal análise amparou-se no aporte 

teórico de Piaget (1973, 1994, 1998, 2012, 2014), Bakhtin/Voloshinov (1997) e Bakhtin (2011), além 

de autores contemporâneos que interpretam suas obras. Na análise dos materiais produzidos em campo, 

foram operadas categorias como cooperação, respeito mútuo e unilateral, agrupamento de operações, 

interação, enunciado/enunciação, compreensão responsiva ativa, exotopia e, ainda, excedente de visão. 

Foi possível concluir que para que esses elementos entrem em cena e potencializem o aprendizado do 

idioma, alguns fatores são necessários, como o respeito mútuo e a reciprocidade. Quando esses 

elementos estão presentes propiciam que os alunos operem em comum e resolvam as atividades 

propostas, através do debate e controle mútuo de argumentos. Esse cenário cooperativo permite que os 

alunos exponham seus excedentes de visão, tanto com relação aos conhecimentos da língua, quanto no 

que se refere às estratégias de jogo, assim possibilitam a construção de novos conhecimentos sobre a 

língua inglesa. Além disso, concluímos que a organização e metodologia do jogo são fundamentais para 

que possibilitem momentos de interação e, consequentemente, de trocas cognitivas qualificadas.     
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Cada vez mais, estudar uma língua estrangeira (LE) é fundamental para a interação no 

mundo globalizado. A velocidade das transformações exige o diálogo em um mundo sem 

fronteiras e quando pensamos em uma língua estrangeira, a língua inglesa é a primeira que vem 

à nossa mente. Isso se deve a dois fatores importantes, segundo Grigoletto (s.d, s/p): “a extensão 

do poder colonial britânico, que teve seu ápice no final do século XIX, e a hegemonia dos 

Estados Unidos como poder econômico no século XX. Atualmente, a língua inglesa é o idioma 

oficial em mais de setenta países e também o idioma mais ensinado como segunda língua em 

diversas nações. Por esta razão, a língua inglesa está presente na escola básica brasileira como 
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disciplina de língua estrangeira moderna (LEM) obrigatória a partir do terceiro ciclo do ensino 

fundamental.  

A escolha do tema “condições de aprendizagem de língua inglesa” surgiu da minha 

experiência como professora do idioma em uma escola da rede privada de Passo fundo, onde 

trabalho desde o ano de 2008 com as turmas do nível III da educação infantil até o 7º ano do 

ensino fundamental. 

O trabalho docente com várias séries possibilita um olhar mais atento ao 

desenvolvimento linguístico dos alunos, pois é possível acompanhar a caminhada que se inicia 

na educação infantil e se estende até os anos finais do ensino fundamental. As dificuldades 

encontradas no dia a dia da sala de aula para lidar com alunos de diferentes patamares de 

conhecimento me levaram a procurar estratégias para melhorar a qualidade da aprendizagem 

do idioma. Ainda, e principalmente, a buscar meios didático-pedagógicos em que esses 

diferentes níveis de conhecimento pudessem propiciar trocas cognitivas, interação, cooperação 

e potencialidades para desenvolver o aprendizado da língua inglesa. Desta forma, essa pesquisa 

é motivada por razões pessoais e profissionais da pesquisadora.  

A Língua Estrangeira Moderna (LEM) é um campo disciplinar escolar incorporado 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Os Parâmetros Curriculares Nacionais - 

Língua Estrangeira (PCN–LE), (BRASIL, 1998), estabelecem que o ensino de LEM inicia-se 

no 3º ciclo do ensino fundamental (5ª série - 6º ano) e se estende até o 3º ano do ensino médio. 

Sua principal finalidade como componente curricular é habilitar os alunos a ler e a compreender 

textos na LE estudada, conhecer os aspectos gramaticais e culturais da língua, e também 

desenvolver, na medida do possível, a compreensão e a expressão oral.  

Na escola pública a disciplina de língua inglesa é incorporada ao currículo a partir do 3º 

ciclo do ensino fundamental, geralmente contemplando um ou dois períodos semanais, o que 

varia de acordo com a instituição de ensino. O fato de ter sido institucionalizada a LE não é 

garantia de que se desenvolva em níveis satisfatórios. Há alguns fatores que fazem com que as 

habilidades exigidas no PCN-LE não sejam plenamente trabalhadas: 

 

Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da maioria das 

escolas brasileiras (carga horária reduzida, classes superlotadas, pouco domínio das 

habilidades orais por parte da maioria dos professores, material didático reduzido a 

giz e livro didático etc.) podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades 

comunicativas. Assim, o foco na leitura pode ser justificado pela função social das 

línguas estrangeiras no país e também pelos objetivos realizáveis tendo em vista as 

condições existentes (BRASIL, 1998, p. 21).  
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Essa realidade está mudando aos poucos, a passos lentos. Um importante avanço foi 

impulsionado com a inclusão de LEM no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

denominado PNLD-LEM, no ano de 2011. Dessa forma, as escolas públicas passaram a contar 

com um material didático rigorosamente avaliado por profissionais capacitados. Com isso, os 

docentes das escolas públicas têm acesso a mais recursos e suporte pedagógico para aperfeiçoar 

o seu trabalho, que no momento, vem enfrentando dificuldades, como aquelas já mencionadas.  

Por outro lado, a realidade das escolas privadas é diferente das escolas públicas, pois 

nelas o ensino de LE é iniciado na educação infantil e se estende até o último ano do ensino 

médio e, geralmente, há dois ou mais períodos semanais para a disciplina. Com isso, os alunos 

têm a oportunidade de interagir na língua estudada por mais tempo durante a sua vida escolar. 

É possível observar que durante os anos iniciais do ensino fundamental as turmas 

manifestam experiências e domínios muito semelhantes em relação ao nível de conhecimento 

da língua. Porém, a partir do 3º ciclo do ensino fundamental (5ª série - 6º ano), muitos alunos 

passam a frequentar cursos de idiomas, outros, por terem mais facilidade na aprendizagem de 

línguas, aprimoram seus conhecimentos de modo informal, por meio de recursos como músicas, 

livros e filmes. Com a diversidade de experiências dos jovens, uma sala de aula constituída por 

diferentes níveis de conhecimentos se apresenta aos professores, provocando alguns 

questionamentos: As diferenças de domínio da língua entre os alunos são apenas empecilhos 

ao trabalho do professor ou podem ser entendidas como campo de potencialidades para as trocas 

cognitivas e para construção coletiva do conhecimento? Como lidar com esses diferentes níveis 

de conhecimentos de forma que todos os alunos continuem se desenvolvendo e aprimorando 

sua aprendizagem da língua? Como organizar atividades em que todos os alunos se envolvam, 

mesmo com diferentes níveis de domínio da língua estudada? 

Para responder a esses questionamentos buscamos nos estudos de Jean Piaget e de 

Mikhail Bakhtin alguns conceitos importantes que podem auxiliar o professor a tratar esses 

diferentes patamares de conhecimento presentes na sala de aula como campo de potencialidades 

para o desenvolvimento e construção do conhecimento dos alunos. Consideramos pertinente o 

trabalho desses dois autores como referencial teórico, pois Piaget nos auxilia no que se refere à 

cognição, e Bakhtin no que se refere à linguagem. 

Jean Piaget é um dos grandes pensadores do século XX, nasceu na Suíça em 1896 e 

dedicou sua vida à pesquisa nas áreas da biologia, psicologia, epistemologia e educação, esta 

última de forma indireta. Tomaremos o conceito da cooperação como uma das categorias 

centrais de análise desse estudo. Além do estreito diálogo com algumas obras de Piaget (1973; 

1994; 1998; 2012; 2014) para o entendimento deste conceito, travaremos interlocução com 



4 

 

alguns estudiosos da sua obra, como por exemplo, Montangero e Maurice-Naville (1998), 

Fernando Becker (2003; 2012), Lino de Macedo, Ana Lúcia Sícoli Petty e Norimar Christe 

Passos (2005), Lino de Macedo (2010), Lisiane S. Camargo e Maria L. R. Becker (2012) e Yves 

de La Taille, Oliveira e Dantas (1992), dentre outros. 

 Já na obra de Mikhail Bakhtin, filósofo e pensador russo nascido em 1895, que dedicou 

suas pesquisas à área da linguagem humana, buscaremos os conceitos de excedente de visão e 

exotopia, como categorias centrais de análise. Além das obras de Bakhtin/Voloshinov (1997) e 

Bakhtin (2011), dialogaremos com alguns estudiosos de seus escritos, especificamente Marilia 

Amorim (2004), Beth Brait (2013) e José Luíz Fiorin (2006; 2007).  

O diálogo teórico que buscamos estabelecer se ilustra pelo seguinte diagrama:  

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Sintetização elaborada pela autora. 

 

Ambos os autores têm a interação como base das suas teorias, seja nas trocas cognitivas 

e sociais subjacentes às relações sujeito-objeto da Epistemologia Genética de Piaget, seja na 

perspectiva do dialogismo da Filosofia da Linguagem de Bakhtin. O sujeito está sempre 

interagindo com o mundo a sua volta e é através destas interações que ele se desenvolve por 

meio das trocas tanto cognitivas quanto sociais que realiza. Além disso, essas trocas são 

realizadas dentro de um universo dialógico, ou seja, o sujeito está inserido em um determinado 

contexto sócio-histórico que lhe confere um tipo de bagagem de conhecimento e cultural, 

quando este sujeito interage e realiza trocas, ele vai se apropriando e assimilando novos saberes 

e vivências, os quais vão se acomodando conforme relaciona com os conhecimentos que já 

construiu.    

Cada sujeito pela sua singularidade e posição no mundo tem a oferecer um excedente 

de visão que, ao interagir com os demais, vai complementando o horizonte do outro. Nosso 

pressuposto teórico, neste estudo, leva-nos a crer que quando esses excedentes são trocados de 

forma cooperativa, numa relação de reciprocidade e respeito mútuo, os parceiros na situação 

crescem e constroem coletivamente novos conhecimentos. A sala de aula é um espaço 
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fundamental de interações, dependendo do modo como são conduzidas as situações 

pedagógicas.  Acreditamos, seguindo o pensamento de Piaget e Bakhtin, que a aprendizagem 

pressupõe trocas qualificadas entre os alunos, agindo, interagindo, dialogando, executando 

operações em comum. 

Desta forma o trabalho em grupo exerce um papel pedagógico essencial nos processos 

escolares de aprendizagem, primeiramente pelos aspectos da socialização intelectual da criança, 

pois, segundo Piaget (1998), inicialmente o indivíduo está fechado no seu egocentrismo, e passa 

a se descobrir na medida em que aprende a conhecer os outros. É na convivência, na interação 

entre os sujeitos que a consciência de si acontece, através da oposição de vontades, da 

comparação, da discussão, das trocas e conflitos que nós aprendemos a nos conhecer. Além 

disso, o trabalho em grupo de acordo com Piaget (1998), oportuniza ao sujeito conhecer novas 

perspectivas, e não ficar refém das suas próprias ideias, contribuindo para o desenvolvimento 

da consciência e do discernimento. 

Pensado por este viés, o trabalho em grupo se mostra uma ferramenta potencializadora 

para o desenvolvimento social e cognitivo dos educandos, com isso, optamos pela utilização de 

jogos pensando em promover situações cooperativas onde os alunos possam interagir e 

desenvolver seus conhecimentos sobre a língua inglesa.  

 Partindo de tais pressupostos, o problema do presente estudocircunscreve-se na seguinte 

pergunta norteadora: como entram em cena a cooperação e a exotopia/excedente de visão 

quando os alunos vivenciam situações didáticas potencialmente interativas e dialógicas, 

com vistas à aprendizagem da língua inglesa?  

A presente pesquisa é de cunho qualitativo, pois envolve o trabalho empírico e 

investigativo do pesquisador frente a um fenômeno, também tem caráter de intervenção, como 

define Caimi (2008, p. 54), trata-se de uma "proposta metodológica que não limita a 

investigação a aspectos meramente burocráticos, como ocorre em algumas pesquisas 

convencionais, na medida que concebe a implicação do pesquisador como inerente e 

constitutiva do processo de pesquisa”. Quando nos referimos ao papel do pesquisador como 

inerente e constitutivo, queremos expressar a sua importância na construção e na realização da 

parte empírica da pesquisa. Ele não só observa o fenômeno como interage com ele. No caso da 

presente investigação, a pesquisadora, que é a professora da turma, elabora os jogos que serão 

utilizados nas oficinas e também executa a proposta de trabalho. Esses jogos foram pensados e 

desenvolvidos com o propósito de promover as trocas cognitivas, favorecer a interação entre os 

participantes e estimular situações de cooperação.  
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Para a produção dos dados foram realizadas dez oficinas de língua inglesa e uma 

confraternização final para a avaliação do trabalho desenvolvido com dez alunos do 6º ano de 

uma escola da rede privada de Passo Fundo. Essas oficinas foram realizadas em turno inverso, 

pois são integradas às atividades regulares da escola, entre os meses de agosto a outubro de 

2013.  

Para a seleção dos sujeitos, foram levados em conta os níveis de conhecimento da língua 

inglesa, buscando reunir diferentes domínios de conhecimento para a participação das oficinas. 

Os alunos que tiveram um menor contato com a língua durante a vida escolar foram convidados 

a participar nas oficinas, os demais alunos participaram por adesão, não ultrapassando dez 

participantes. 

 Assim, a parte subsequente do artigo está estruturada em três seções, a saber:  o roteiro 

metodológico desenvolvido na pesquisa, o referencial teórico que embasa o estudo e a análise 

dos dados produzidos.  

 

Roteiro Metodológico 

 

 O presente estudo foi realizado em uma escola privada de Passo Fundo. Os alunos do 6º 

ano foram escolhidos como sujeitos dessa pesquisa, pois os jovens que frequentam essa série 

apresentam grandes diferenças quanto aos patamares de conhecimento da língua inglesa. Isso 

se justifica devido à variabilidade do tempo em que os alunos estão expostos a língua. Alguns 

estudantes têm contato com a língua desde os primeiros anos de escolarização, o que lhes agrega 

um nível de vocabulário e conhecimentos gramaticais maiores do que os demais. Outros, 

oriundos da escola pública, estavam tendo o seu primeiro contato formal com o ensino do 

idioma. E também, por motivo de interesse, têm maior contato com a língua inglesa pois gostam 

de ouvir músicas, ver filmes, jogos de video game; ou ainda frequentam cursos de idioma 

paralelo a escola, tendo acumulado maior tempo de exposição à língua inglesa.  

Para a realização do estudo foram selecionados dez participantes, buscando integrar 

alunos de diferentes patamares de conhecimento para estimular momentos de interação através 

de situações didáticas com jogos. Os estudos de Piaget (1998) mostram que os alunos nesta 

faixa etária, por volta dos 10 e 11 anos, são capazes de estabelecer relações de cooperação, 

fonte de respeito mútuo e de reciprocidade, diferentemente das etapas etárias anteriores onde o 

egocentrismo ainda está muito presente, o que não garante respeito às regras, consequentemente 

não há cooperação e trocas intelectuais qualificadas.  
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Por esta razão, optamos em reunir os alunos em grupos, trios ou duplas, para a realização 

de situações didáticas com jogos no formato de oficinas, a fim de favorecer e potencializar os 

momentos de interação entre os participantes pois, como ressalta Piaget (1998), é nesta faixa 

etária em que os sujeitos da pesquisa se encontram, que a vida coletiva é fecunda, e também 

mais frutífera para a realização do trabalho em grupo. 

Para promover a interação entre os participantes, de modo a oportunizar situações 

potencialmente cooperativas para que pudessem utilizar a língua estudada e desenvolver novos 

aprendizados sobre ela, optamos pela realização de situações didáticas (BROUSSEAU, 1986) 

através de jogos.  

O jogo, segundo os estudos de Piaget (2014), tem um papel fundamental no 

desenvolvimento afetivo e mental da criança. Assim, para este estudo, tendo em vista a idade 

dos alunos, adotamos o jogo de regras, que têm um cunho coletivo, é jogado em grupos, onde 

as regras são estabelecidas e normatizadas pelos participantes, buscando que os alunos, ao 

realizar o jogo, estabelecessem relações cooperativas e através delas pudessem partilhar 

conhecimentose excedentes de visão, construindo novos saberes sobre a língua. Ainda porque, 

como menciona Lago (2010, p.17), o jogo proporciona o desenvolvimento do raciocínio lógico, 

da expressão oral e escrita e da capacidade de aprender a aprender. Os conteúdos abordados 

nos jogos escolhidos para as oficinas foram baseados no plano de estudos da série em questão 

(6º ano). 

 

Referencial teórico 

 

Nosso foco principal de interesse não está em analisar especificamente o jogo, pois ele 

é parte constitutiva das situações didáticas desenvolvidas para a promoção de momentos 

potenciais de interação entre os participantes. O foco da análise consistiu em verificar como a 

cooperação e a exotopia/excedente de visão entram em cena nas situações didáticas com jogos 

e de que forma isso pode auxiliar os alunos no aprendizado da língua inglesa.  

Para Piaget, cooperar significa operar junto, ou seja, coordenar diferentes pontos de 

vista. Essa ação de cooperar alavanca outros elementos importantes que compõem a ação, como 

o respeito mútuo, a descentração, a equilibração e, consequentemente, as trocas cognitivas.  

O ato de cooperar envolve respeito, pois é necessário que os participantes reconheçam 

e considerem os diferentes pontos de vista. Essa atitude de reciprocidade é o que caracteriza o 

respeito mútuo, uma relação sem hierarquia, onde os sujeitos interagem como iguais. Assim, 

analisaremos como a cooperação entra em cena nas situações didáticas. Se os alunos conseguem 
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coordenar os diferentes pontos de vista frente a uma situação problema proposta pelos jogos, 

se há o respeito mútuo, sendo que a situação de jogo envolve regras e, por vezes, competição, 

e se realizam trocas cognitivas qualificadas, construindo assim novos aprendizados sobre a 

língua. 

O conceito de cooperação é mutável de acordo com os períodos da obra piagetiana 

(MONTANGERO, MAURICE-NAVILLE, 1998), então, optamos em utilizá-lo nessa pesquisa 

como: o ato de co-operar, ou seja, operar junto, coordenando diferentes pontos de vista, 

estabelecendo uma relação de respeito mútuo e sem hierarquia. 

Esse tipo de relação envolve o respeito entre os participantes, para que as operações 

sejam realizadas em conjunto. Segundo Piaget (1973), há duas formas de respeito: o respeito 

mútuo e o respeito unilateral.  

O respeito unilateral faz com que a criança considere obrigatórias as regras concebidas 

pelos mais velhos numa relação de autoridade e coerção. Ou seja, há uma hierarquia imposta 

que faz com que o inferior respeite o superior, é uma forma de obediência autoritária. Neste 

tipo de respeito não há autonomia e reciprocidade. Já o respeito mútuo é caracterizado quando 

na relação dos sujeitos a autoridade é substituída pela igualdade, e a coerção desaparece 

progressivamente, dando lugar à cooperação.  

De acordo com Piaget (2014), na medida em que a criança vai conseguindo, pouco a 

pouco se libertar do egocentrismo e se socializa com os demais, ela vai criando condições para 

estabelecer relações de respeito mútuo, deixando o respeito unilateral de lado. 

Outro elemento importante para a compreensão do conceito da cooperação é o de 

agrupamento de operações. Os estudos de Piaget (2014) mostram que por volta dos 11 anos, o 

pensamento transcende, vai deixando lentamente o estado egocêntrico de lado e passa a ser 

proposicional, deixa de ser concreto para ser formal. Essa passagem característica da 

adolescência demonstra que o jovem passa a associar e a correlacionar as operações já 

realizadas com as novas, coordenando-as e agrupando-as. A principal diferença neste estágio é 

que o sujeito não apenas realiza as operações, mas também reflete sobre elas.  

Em situação de jogo, o ato de coordenar ações e diferentes pontos de vista se dá através 

da linguagem. Para analisar as questões referentes à linguagem dialogaremos com Bakhtin e 

seus estudos sobre a linguagem e o discurso. Analisaremos na interação discursiva dos alunos 

os conceitos centrais da exotopia, e do excedente de visão, além de enunciado e compreensão 

responsiva ativa. 

 Optamos por tais conceitos por acreditarmos que estão relacionados com os propósitos 

deste estudo. Os conceitos de exotopia e excedente de visão nos são pertinentes sob a ótica de 
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que em situação interativa do jogo os alunos terão a oportunidade de analisar as situações 

emergentes das jogadas por um viés da posição do outro jogador, “eu devo entrar em empatia 

com esse outro indivíduo, (...) colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, 

completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora 

dele (...)” (BAKHTIN, 2011, p. 23). 

A exotopia nesse estudo é entendida como um horizonte além daquele que eu vejo, ou 

seja, o aluno da sua posição exotópica vê apenas um horizonte, mas com o horizonte do outro, 

que é diferente do seu, consegue contemplar o todo, que sozinho não conseguiria. Este conceito 

dialoga diretamente com o conceito de excedente de visão.  

 O excedente de visão é construído na obra Estética da Criação Verbal (2011), onde 

Bakhtin tece a relação do autor e a personagem (herói), e também as relações da personagem 

na sua forma espacial, temporal e semântica. O autor relata que, quando contemplamos um 

horizonte, temos posições distintas e que nossos horizontes não coincidem, ou seja, da minha 

posição há coisas que eu vejo e sei, que o outro, pela sua posição não vê ou compreende. Quando 

nos referimos à posição não queremos dizer apenas o lugar, mas a posição do sujeito no mundo, 

com suas vivências e experiências distintas do outro.  

Portanto, cada um tem o seu lugar, teve as suas experiências que o difere do outro. Tais 

elementos lhe confere um excedente de visão. Isso está presente na sala de aula, mobilizando 

alunos com diferentes patamares de conhecimento e experiências que, nas situações didáticas 

com jogos, encontram condições potencialmente férteis para trocar ideias, expor seus 

excedentes de visão, e proporcionar ao outro um novo horizonte.  

É nessa interação comunicativa que os alunos vão articular os seus enunciados, e a 

compreensão do enunciado está relacionada com a réplica, ou seja, “a compreensão é uma 

forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica está para a outra no 

diálogo” Bakhtin/Voloshinov (1997, p.132). Esta relação pode ser entendida como uma 

compreensão responsiva e ativa, o enunciado do outro espera por uma réplica, por uma resposta, 

o ouvinte e o falante alternam posições dentro do diálogo.  

 Assim, para analisarmos como esses elementos entram em cena nas situações didáticas 

com jogos, optamos em realizar recortes das transcrições das oficinas, observando onde eles 

estavam presentes. Esses elementos foram agrupados e analisados com base no referencial 

teórico estabelecido. Diante dos limites de espaço neste artigo, os dados não serão 

minuciosamente analisados aqui e passaremos para as principais conclusões que a análise 

proporcionou. 
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Conclusões da análise 

 

Primeiramente, para que a cooperação entre em cena, alguns elementos são 

fundamentais, como vimos no decorrer deste texto, entre eles estão o respeito mútuo e a 

reciprocidade. Quando a relação estabelecida entre os participantes foi fundada no respeito 

mútuo, não houve imposições e hierarquia, desta forma os participantes interagiram como 

iguais. Quando esse cenário foi construído, ele propiciou a aprendizagem num patamar de 

trocas qualificadas, já que assim os alunos puderam argumentar, debater os diferentes pontos 

de vista e, consequentemente, co-operar, ou seja, operar em comum.   

 Durante as relações de cooperação, o excedente de visão e a exotopia também entraram 

em cena, pois para que os sujeitos pudessem expor seus horizontes e assim complementar os 

dos demais, o diálogo precisou se instaurar em uma relação horizontal. Observamos que o 

excedente de visão dos alunos entrou em cena de diferentes formas, tanto no que se refere ao 

conhecimento da língua, quanto com relação às estratégias de jogo propriamente ditas.  

Além da pergunta central deste estudo, tínhamos outros questionamentos importantes 

com relação a trabalhos com diferentes patamares de conhecimento da língua: As diferenças de 

domínio da língua entre os alunos são apenas empecilhos ao trabalho do professor ou podem 

ser entendidas como campo de potencialidades para as trocas cognitivas e para construção 

coletiva do conhecimento? Como lidar com esses diferentes níveis de conhecimentos de forma 

que todos os alunos continuem se desenvolvendo e aprimorando sua aprendizagem da língua? 

Como organizar atividades em que todos os alunos se envolvam, mesmo com diferentes níveis 

de domínio da língua estudada? 

 Portanto, após a realização da parte empírica e a posterior análise, podemos concluir 

que uma sala de aula cooperativa demostra ser um cenário potencial para o desenvolvimento 

do aprendizado de língua inglesa com vistas ao melhor aproveitamento dos diferentes patamares 

de conhecimento encontrados nela. Esse tipo de cenário possibilita que os alunos, com seus 

diferentes conhecimentos, interajam e através dessa interação construam novos aprendizados 

sobre o idioma. Com isso, esses variados níveis de domínio da língua podem ser vistos como 

propulsores de momentos de troca e de aprimoramento da aprendizagem do idioma.  

 Observamos que a forma de lidar com essa conjuntura da sala de aula de língua 

estrangeira atual deve fomentar práticas cooperativas, a fim de promover situações onde a 

cooperação possa entrar em cena e, numa relação de reciprocidade e respeito mútuo, os alunos 

possam interagir e construir novos conhecimentos.   
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 E por fim, concluímos que a adequada elaboração dessas atividades é o que propicia o 

seu sucesso, ou seja, quando elas são pensadas e elaboradas para esse fim cooperativo, podem 

então envolver os alunos de diferentes patamares de conhecimento e consequentemente 

promover situações de cooperação e trocas cognitivas qualificadas.   

 Esperamos que este estudo instigue outras pesquisas nesta área, trazendo novas 

perspectivas para o trabalho docente, especialmente quando o professor encontra diferentes 

patamares de conhecimento na sala de aula de língua inglesa, abrindo novos horizontes e 

possibilidades metodológicas que auxiliem no desenvolvimento linguístico dos alunos. 
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