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 Prática como Componente Curricular 
ÁREA DE CONHECIMENTO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PROJETO: Using Grice’s maxims to improve writing in foreign language classes 
Professora: Grace Teles          Gabinete: 56         Área de Inglês             e-mail: grace_teles@terra.com.br 
Lembrete: Os alunos interessados em realizar esta PCC devem verificar com a professora responsável a disponibilidade de 

vagas e enviar por e-mail o nome completo, número de matrícula, e endereço eletrônico para contato. 

A- Introdução  
      De acordo com Grice (1975) a linguagem oral deve seguir as máximas de qualidade, quantidade, relevância e modo do 
Principio Cooperativo. Se quisermos ter sucesso em nossas comunicações sociais, diz o autor, temos que dizer a verdade, prover 
a informação na medida certa, ser relevante e ser claro. No dia-a-dia essas máximas, no entanto, são violadas pelos falantes de 
um língua o que pode causar mal entendidos conversacionais. 
     White (2001) considera que o Principio Cooperativo de Grice pode ser usado para analise da escrita também.  Cogitando 
que diferentes culturas possuem expectativas culturais diversas, entender o que o leitor espera ao ler textos sortidos pode nos 
apresentar com um uso singular das máximas do principio cooperativo.  
    O objetivo desta pesquisa é analisar ensaios acadêmicos escritos por alunos da graduação da licenciatura em Inglês como 
língua estrangeira. Especificamente, vamos aplicar as máximas do principio cooperativo e descreveremos o que ocorre nos 
ensaios supracitados (anexo). 
 
B- Objetivos:  
       Os objetivos deste projeto são: 

1- Analisar ensaios acadêmicos, levando-se em consideração como o pesquisador se sente ao ler o ensaio e descrever 
como as máximas funcionam. 

C- Justificativa:  
       A importância desse estudo centra-se na averiguação dos construtos do Principio Cooperativo já que a escrita acadêmica 
de ensaios é uma pratica comum no curso de graduação de licenciatura em inglês. 
D- Perguntaa de pesquisa 
1-Como as maximas do cooperativo funcionam em ensaios academicos em ensaios escritos por alunos de ingles como lingua 
estrangeira? 
E- Metodologia: 
       No período destinado à realização da Prática como Componente Curricular, os alunos-pesquisadores vão analisar os 
ensaio de anexo.  
D- Discussão de resultados 
      Ao redigir o relatório final apresente sua pesquisa em um texto que contenha as seguintes informações: 

1- O que seus dados revelam sobre o uso do princípio cooperativo nos ensaios pesquisados? 
2- Que componente surgiu ou  faltou mais em seus dados? Máxima da qualidade, quantidade relevância e/ou modo? 
3- Como o pesquisador se sentiu ao ler os ensaios? 

O proposito do 
escritor foi 
alcançado? 

Reader`s reaction Quantity Quality Relevance  Modo 

Sim       não                incerto Pleased,  
Indifferent,  
not pleased,  
annoyed,    
 other 

Insufficient    
 sufficient     
too much 

Insufficient    
sufficient     
too much 

Insufficient    
sufficient     
too much 

Insufficient    
sufficient     
too much 

 

H- Reflexão crítica: Escreva uma conclusão para o seu relatório utilizando as perguntas abaixo como guia. 
• Como o Principio Cooperativo pode ajudar alunos de língua estrangeira? 
• O que dados revelaram? 
• Como você acha que um professor de LI pode usar o Principio Cooperativo para ajudar no ensino da escrita acadêmica? 

I- Bibliografia: 
1- White, Ron. Adapting Grice`s maxims in the teaching of writing. ELT journal, v.55/1, 2001 (anexo) 

J- Cronograma: 
Inscrições por e-mail (enviar nome complete, numero de 
matrícula, endereço eletrônico, e título do projeto que 
deseja realizar) 

Enviar para grace_teles@terra.com.br 
 

Total de horas 100h 
  

 I- Assinatura da Profa. Responsável:_____________________________________________________ 
(Este documento não tem validade sem o carimbo ou assinatura do professor responsável) 
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