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  RESUMO 
 

 
 
 

 
A presente pesquisa trata da importância do diálogo colaborativo na produção escrita 

de uma narrativa na sala de aula de inglês como língua estrangeira. Com base na 

hipótese da produção compreensível sob a perspectiva sociocultural, examino o 

diálogo colaborativo de alunos de nível básico. Os episódios relacionados à língua 

provenientes do diálogo colaborativo e a produção escrita dos alunos feita antes e 

depois do diálogo colaborativo são analisados qualitativamente, a fim de investigar o 

benefício do trabalho em pares para a produção escrita através da observação de 

como os aprendizes resolvem seus problemas linguísticos e se ajudam mutuamente 

na construção do conhecimento. Os dados foram coletados em quatro etapas: (1) 

produção da narrativa individualmente; (2) produção da narrativa em duplas através 

do diálogo colaborativo (gravado e transcrito para a análise); (3) comparação da 

narrativa 1 e 2 pelas duplas; (4) questionário individual, a fim de saber a importância 

que o trabalho em pares teve na construção do texto. Além de regitrar a possibilidade 

do diálogo colaborativo entre alunos de nível básico na língua-alvo, servindo de 

prática comunicativa, os resultados apontam para a eficácia da utilização de tal 

procedimento no aperfeiçoamento da interlíngua desses aprendizes, principalmente 

no léxico e nas formas verbais, sugerindo o benefício da inclusão de tarefas que 

envolvam negociação via diálogo colaborativo nas aulas de inglês como língua 

estrangeira. 

 

 

Palavras-chave: Diálogo colaborativo. Produção escrita. Língua estrangeira.
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              ABSTRACT 
 

 

 

This research deals with the importance of collaborative dialogue in the written 

production of a narrative in the classroom of English as a foreign language. 

Based on the hypothesis of comprehensible output in the sociocultural 

perspective, I have examined the collaborative dialogue of the basic-level 

students. Language-related episodes of collaborative dialogue and written 

production of the students that were done before and after the collaborative 

dialogue are qualitatively analyzed in order to investigate the benefit of working 

in pairs to produce writing by observing how learners solve their linguistic 

problems and help each other in the construction of knowledge. Data were 

collected in four steps: (1) production of the narrative individually; (2) 

production of the narrative in pairs through collaborative dialogue (recorded 

and transcribed for analysis); (3) comparison of narrative 1 and 2 by the pairs; 

(4) individual questionnaire in order to know the importance that working in 

pairs had in the text construction. In addition to recording the possibility of 

collaborative dialogue between basic-level students in the target language, 

serving as a communicative practice, the results also point to the effectiveness 

of using this procedure in improving the interlanguage of these learners, 

especially in lexicon and verb tenses, suggesting the benefit of the inclusion of 

tasks that involve the negotiation via collaborative dialogue in classes of 

English as a foreign language. 

 

 

 

         Keywords: Collaborative dialogue. Written production. Foreign language. 
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        INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas na área de aquisição de segunda língua (SWAIN, 2000; 

SWAIN & TOCALLI-BELLER, 2005; VIDAL, 2007) indicam que o diálogo 

colaborativo é um grande facilitador do processo de aprendizagem de 

inglês como língua estrangeira (LE), tornando-se uma importante 

ferramenta para que os aprendizes desenvolvam não somente suas 

habilidades de escrita, mas também o pensamento crítico e a tomada de 

decisões.  

 

Um desafio enfrentado nas aulas de língua inglesa pelo professor é 

a busca do aprimoramento da produção escrita de seus alunos. Para que 

tal aprimoramento seja facilitado o uso do diálogo colaborativo em sala de 

aula parece se constituir como uma ferramenta útil. Ao trabalharem 

colaborativamente, os alunos têm a oportunidade de interagir com o colega 

e através da discussão de problemas linguísticos encontrados e do 

compartilhamento de ideias são levados à tomada de decisões 

(WILLIAMS, 1999). 

 

Além da provável busca por precisão linguística, a autonomia dos 

alunos se desenvolve. Essa noção de autonomia desfaz a ideia de 

centralização da aula no professor, visto que os aprendizes terão mais 

oportunidades de produzir a língua-alvo, no caso desta investigação, inglês, 

no ambiente da sala de aula. Ao interagir em pares através do diálogo 

colaborativo a fim de alcançar seus objetivos linguísticos, os alunos se 

tornam mais independentes.  

 

No Brasil, algumas instituições valorizam tarefas colaborativas, 

sejam elas realizadas em duplas ou em grupos, de forma que, trabalhando 

juntos, os aprendizes possam se beneficiar da ajuda do colega para um 

avanço no uso da língua. Ao interagir com os outros alunos, eles têm a 
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oportunidade de utilizar a língua estrangeira com maior frequência que 

sozinhos ou interagindo somente com o professor. 

 

          Pesquisas, ainda na área de aquisição de segunda língua, também 

apontam para os benefícios do foco na forma. Michael Long (1991) faz uma 

distinção entre “foco nas formas” (focus on forms) e “foco na forma” (focus 

on form). O “foco nas formas” consiste na prática de ensino dos itens 

gramaticais isolados do contexto significativo, ou seja, os conteúdos do 

programa e das aulas orientados por esse tipo de abordagem (foco nas 

formas) são os próprios itens linguísticos. “Foco na forma” refere-se a uma 

abordagem centrada no significado, e através de uma variedade de 

procedimentos pedagógicos, a atenção do aprendiz é brevemente 

direcionada para elementos linguísticos, em contexto, à medida que esses 

alunos se deparam com problemas ao realizar tarefas comunicativas 

(LONG, 1991). 

Segundo Swain (1995), o foco na forma também pode ser 

oportunizado através da produção. A produção do aluno quando estendida 

(pushed output) pode promover aquisição de L21. A pesquisadora acredita 

que a produção propicia processamento sintático da língua-alvo através de 

três funções: percepção, testagem de hipóteses e reflexão consciente.  

 

De acordo com a hipótese da produção compreensível 

(SWAIN,1985), ao produzir um enunciado em uma L2, aprendizes podem 

encontrar um problema linguístico levando-os a notar o que eles não sabem, 

ou sabem somente parcialmente (percepção). Na tentativa de solucionar o 

problema, eles testam hipóteses através de comparação com a língua 

materna, generalização de regras da língua-alvo, contextualização, etc. 

______________________ 

1L2 é concebida como língua não-materna (quando, por exemplo, indivíduos de uma determinada 
língua residem temporariamente em outro país falante de outra língua ou quando indivíduos de um 
grupo étnico com uma língua própria precisam aprender uma outra língua no mesmo país); “LE é a 
língua estrangeira, que equivale a outra língua em outra cultura de outro país.” (ALMEIDA FILHO, 
2005, pp. 65-66). Neste estudo, o foco está no ensino de LE. Contudo, serão utilizados, por vezes, 
resultados e referências derivadas de pesquisas sobre ensino/aquisição de L2. 
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Ao refletir sobre essas hipóteses, os aprendizes usam a língua, 

negociam significado e forma através de diálogo com o outro ou consigo 

mesmo. Esse diálogo produzido na tentativa de solucionar problemas 

linguísticos é a terceira função da hipótese da produção compreensível: 

reflexão consciente ou metafala (metatalk).  (SWAIN,1995). 

 

               Swain & Lapkin (2001) demonstram a importância do uso de tarefas 

colaborativas no ensino de línguas, não somente na negociação do significado, mas 

também na negociação da forma, visto que os pares se engajam na construção do 

significado e focalizam a estrutura linguística, buscando atingir precisão e 

coerência, a fim de promover não somente entendimento mútuo, mas também 

acuidade. 
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1. O ESTUDO 

 

 

O desafio que a tarefa apresenta aos aprendizes de LE é o de construir uma 

narrativa em inglês que faça sentido, primeiramente sozinhos e depois em duplas, 

tendo como ponto de partida o conhecimento prévio individual e compartilhado em 

dupla, com ajuda de um dicionário bilíngue (português/inglês; inglês/português). Os 

diálogos colaborativos de uma das etapas do estudo foram transcritos e analisados 

em busca de evidências. Após a observação e a análise dos diálogos, há a tentativa 

de responder as perguntas de pesquisa do referido estudo (p. 15). 

 

No final da tarefa, houve um questionário para os participantes a fim de 

registrar suas percepções quanto à tarefa realizada, seu desempenho e o uso do 

diálogo colaborativo. Como professora/pesquisadora, tive um papel reflexivo e 

participativo, refletindo sobre a minha prática pedagógica e participando da 

pesquisa ao observar as quatro etapas da tarefa.  

 

Os alunos também foram orientados a refletirem sobre a língua produzida e 

a discutirem com o seu par sobre a sua produção escrita. Enquanto discutiam a 

respeito das suas produções individuais e em pares, e sobre as suas percepções 

sobre o desempenho na tarefa, eu observava o que eles percebiam sobre as suas 

produções ao trabalharem colaborativamente na produção escrita e o que 

alteravam em suas produções ao receberem a ajuda do colega através do diálogo 

colaborativo. 
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1.1 OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo é investigar a contribuição do diálogo colaborativo 

em pares na aprendizagem de inglês como língua estrangeira, ou seja, como ele 

pode ser útil no desenvolvimento da interlíngua2 do aprendiz. O foco da 

investigação será em sua produção escrita, no que tange ao desenvolvimento do 

texto através da interação e discussão dos pares. 

 

 

1.2 PERGUNTAS DE PESQUISA09op 

 

As questões fundamentais deste estudo serão: 

1. Qual é a contribuição do diálogo colaborativo de alunos de nível básico de língua 

inglesa como LE na produção escrita? 

2. Quais são os efeitos da interação entre os pares em relação ao feedback do 

colega na busca pela solução dos problemas encontrados?  

3. Há diferença entre sua produção nas etapas 1 e 2 da tarefa? De que maneira?  

(Etapa 1: construção do texto individualmente; Etapa 2: construção do texto via 

diálogo colaborativo em pares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

2 Interlíngua é a linguagem produzida por um falante não nativo a partir do início do aprendizado, 
caracterizada pela interferência da língua materna, até o aprendiz ter alcançado seu teto na língua 
estrangeira, ou seja, seu potencial máximo de aprendizado. (SCHÜTZ, 2006, p. 1) 
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1.3 MOTIVAÇÃO 

 

 

A motivação específica para esta pesquisa surgiu do interesse em descobrir 

novas formas de estimular a produção escrita de meus alunos buscando também o 

seu aprimoramento linguístico. Havia motivação para oferecer uma nova 

possibilidade do aluno produzir a língua estrangeira em sala de aula, ou seja, 

através de interação com seus colegas de turma, o que parece, segundo pesquisas 

(SWAIN & LAPKIN, 1994, 2001; SWAIN, 2001; ELLIS, 2003) possibilitar uma 

aprendizagem mais eficiente, não só dando-lhes oportunidade para solucionar 

dúvidas em relação ao uso da língua-alvo (LAL), como também dando-lhes 

oportunidade de serem mais ativos e menos dependentes do professor.  

Sendo assim, diante da necessidade de estimular e aprimorar a produção 

escrita dos meus alunos, decidi investigar os benefícios advindos da prática do 

diálogo colaborativo na sua produção escrita, assim como os efeitos gerados pela 

troca de informações entre os aprendizes em busca da solução de problemas, 

através da negociação da forma e do significado.  

         Apesar da habilidade escrita oferecer oportunidades para os alunos focarem 

atenção na forma e no significado sem depender do professor para fazê-lo, notam-

se poucas atividades escritas que sejam realizadas em pares ou grupos com este 

objetivo. Segundo Storch (2001), há poucos estudos que utilizam tarefas nas quais 

os alunos produzam textos escritos em pares. Portanto, fazem-se necessários 

estudos adicionais que levem em conta o impacto do feedback dos colegas sobre 

a escrita dos aprendizes em seu processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira (QI & LAPKIN, 2001), sendo esse um dos focos da minha investigação. 

Vários estudos (WILLIS 1996; STORCH, 2001; VIDAL, 2003, 2007) mostram 

o efeito positivo de tarefas que utilizam o diálogo colaborativo em turmas de nível 

avançado do inglês como LE, porém pouco se sabe do impacto dessas tarefas em 

turmas de nível básico.  
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Optei então em ter como participantes desta pesquisa 8 alunos iniciantes da 

escola militar em que leciono, um quartel de estudos chamado Centro de Estudos 

de Pessoal e Forte Duque de Caxias, situado no bairro Leme, na cidade do Rio de 

Janeiro. A escolha dos meus alunos como os participantes da pesquisa foi 

proposital, por ser da minha preocupação o aprimoramento da sua produção 

escrita, assim como o desenvolvimento do seu pensamento crítico e tomada de 

decisões.  

Além disso, esta turma é muito comprometida e motivada com relação à 

aprendizagem do idioma, fato que colaborou no estudo, já que este tipo de pesquisa 

requer a participação ativa dos participantes. Por conseguinte, um maior 

envolvimento por parte deles pela língua estudada foi um fato positivo para o 

desencadeamento da pesquisa.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

         Alguns fatores influenciaram na escolha do meu objeto de estudo, entre eles 

o fato de muitas pesquisas destacarem a eficácia da utilização de programas 

baseados em tarefas na aquisição e aprendizagem de inglês como língua 

estrangeira (LONG, 1996; ELLIS, 1997). Além disso, a minha vontade de buscar o 

desenvolvimento de tarefas que possam promover oportunidades de produzir a 

linguagem escrita de forma precisa através da interação com seus pares, 

organização também, em potencial, favorável à aprendizagem (LONG & PORTER, 

1985).  

Portanto, decidi trabalhar com o diálogo colaborativo em pares na produção 

de uma tarefa escrita com base na formulação de uma narrativa, que acredito ser 

uma atividade de interesse dos alunos com a língua estudada. Como esse diálogo 

vai buscar solucionar dificuldades, ele naturalmente estimula a negociação da 

forma e do significado. Através da construção do texto sem a ajuda e 

posteriormente com a ajuda do colega, investigarei se os estudantes serão capazes 

de perceber algum progresso na construção do texto quando a atividade é feita de 

maneira colaborativa. 
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1.5 HIPÓTESE 

 

Acredito que ao produzir um texto escrito em pares, a percepção do aluno 

sobre sua escrita seja facilitada pelo feedback do seu colega. Esta relação de troca 

de conhecimento proporcionaria um aprimoramento da escrita na língua-alvo, além 

de fomentar a autonomia. 

 

Desta forma, o uso do diálogo colaborativo em nossa sala de aula seria 

favorável, pois o aprendiz teria a oportunidade de interagir com o colega, e, através 

da discussão e do compartilhamento de ideias, consequentemente, poderiam tomar 

uma decisão que fosse satisfatória para ambos ou, ao menos, para um deles. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O conceito de diálogo colaborativo proposto por Swain (2000), embasado na 

teoria sociocultural (VYGOTSKY, 1987; LANTOLF, 2000; SWAIN & LAPKIN, 2003; 

SWAIN, 2006), advoga que a construção do conhecimento acontece através desse 

diálogo, e que é a língua que medeia a aprendizagem da própria língua em questão. 

Desta forma, a aprendizagem de LE, com base na teoria sociocultural, se dá através 

da interação, ou melhor, se dá na interação com os outros. Assim, o conhecimento 

é construído de forma colaborativa, sendo que essa construção de conhecimento 

acontece na zona de desenvolvimento proximal, metáfora que representa a 

distância que existe entre aquilo que o aprendiz sabe hoje e o que saberá amanhã 

com a ajuda de outras pessoas (VYGOTSKY, 1987), ou seja, o que ele realiza 

autonomamente e o que ainda não realiza com autonomia. 

 

 

 

2.1 O diálogo colaborativo 

 

Segundo Swain (1985), a hipótese da produção compreensível 

(comprehensible output hypothesis) é aquela na qual a produção estende o 

repertório linguístico do aprendiz na sua tentativa de construir precisamente e 

apropriadamente a mensagem desejada.  

O principal pressuposto da teoria sociocultural que está diretamente 

relacionado com a hipótese da produção compreensível (SWAIN, 1985) é o de que: 

 

[...] todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, e os 
signos constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las. Na formação 
de conceitos, esse signo é a palavra. (VYGOTSKY, 2005, p. 70) 
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Segundo a perspectiva vygotskiana, a língua é a principal ferramenta 

mediadora do conhecimento. É através dela que se formam conceitos e se moldam 

os pensamentos. Para Vygotsky (2005), o conhecimento tem sua origem na 

sociedade e é construído através do processo de colaboração, interação e 

comunicação entre aprendizes em um contexto social. Todo aprendizado, inclusive 

o de uma língua estrangeira, acontece de fora para dentro. É necessário primeiro 

algum tipo de motivação, oportunidade, algo que leve o indivíduo a raciocinar, 

utilizar a fala, seja ela exterior ou interior. Esta motivação é encontrada na 

sociedade, na interação do aprendiz com alguém ou algo. A partir desta interação 

e com o uso da linguagem, o aprendiz tentará ir além do que ele pode. Esse 

processo de aprendizagem mediado pela fala é depois internalizado, passando a 

fazer parte do conhecimento internalizado do aprendiz.   

De acordo com Swain (2000), a teoria sociocultural oferece fundamentação 

para o entendimento de que o desenvolvimento intelectual tem origem no diálogo 

produzido externamente. À luz dessa teoria, Swain (2000) utilizou o termo diálogo 

colaborativo, conhecido como a interação de apoio entre aprendizes, o qual 

facilitaria a construção e co-construção do conhecimento linguístico do estudante e 

permitiria que a aprendizagem da língua-alvo ocorresse juntamente com seu uso. 

Esse processo mostra momentos de reflexão sobre a língua-alvo, levando os 

aprendizes à percepção de lacunas entre o que desejam expressar e a forma como 

expressar esse pensamento. Consequentemente, são levados a testar hipóteses e 

negociar significados visando à solução de problemas, sejam eles da forma ou do 

sentido. Desta forma, o diálogo colaborativo possibilita a autocorreção e a correção 

do outro. Através dessa relação, o conhecimento é construído e apropriado pelos 

indivíduos envolvidos na atividade colaborativa. 

Sendo assim, Swain (2000) demonstra que o diálogo colaborativo é 

importante para a aprendizagem de segunda língua, já que facilita a mesma ao 

fornecer ao aprendiz mais chances de aprendê-la e também oferece evidências 

sobre os processos cognitivos dos alunos. Em sua pesquisa, Swain enfatiza a 

importância desse diálogo visto que observou que, ao interagirem em pares, os 
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alunos auxiliam-se mutuamente e esforçam-se a fim de superar suas dificuldades 

relacionadas à língua-alvo. 

 

         
 
 
 
           [...] E o que é o ‘diálogo colaborativo’? É o diálogo construtor do saber. No 

caso dos nossos interesses em aprendizagem de segunda língua, é o 
diálogo que constrói o conhecimento linguístico. É o que permite que o 
desempenho ultrapasse a competência. É onde o uso e a aprendizagem 
da língua podem ocorrer simultaneamente. É o uso da língua mediando a 
aprendizagem da língua. É uma atividade cognitiva e uma atividade social. 
(SWAIN, 2000, p. 97, tradução minha3) 

 

 

 

                     A autora ainda define o diálogo colaborativo como o diálogo no qual os 

falantes estão envolvidos em solução de problemas e construção de conhecimento. 

(SWAIN, 2000, p.102, tradução minha4) 

 Portanto, pode-se considerar o diálogo colaborativo uma parte importante 

do processo de aprendizagem, já que os falantes estão engajados na resolução de 

problemas e na construção de conhecimento.  

 Mais recentemente, Swain (2006) também propõe o conceito de 

lingualização, termo que substituiu o então diálogo colaborativo, o qual se refere a 

uma forma de verbalização para mediar solução de problemas. Este conceito 

implica em usar a língua e também refletir sobre a mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 

3 No original: […] And what is ‘collaborative dialogue’? It is knowledge-building dialogue. In the case 
of our interests in second language learning, it is dialogue that constructs linguistic knowledge. It is 
what allows performance to outstrip competence. It is where language use and language learning 
can co-occur. It is language use mediating language learning. It is cognitive activity and it is social 
activity. (SWAIN, 2000, p. 97) 

 
4 No original: the dialogue in which speakers are engaged in problem-solving and knowledge 
building. (SWAIN, 2000, p.102) 
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A lingualização é, desse modo, o veículo pelo qual o pensamento é articulado 

e transformado em um artefato, ou seja, o pensamento atinge sua concretização 

através da linguagem. Segundo Swain (2006), lingualizar sobre a linguagem é uma 

das maneiras pelas quais aprendemos uma língua. O novo conceito parece dar 

mais transparência à ideia de aprendizagem como processo, mas ambos ainda são 

amplamente utilizados. 

 

Segundo Vidal (2010), a lingualização é utilizada como ferramenta por 

aprendizes de inglês como LE visando à precisão linguística. A autora demonstrou 

que alunos de vários níveis de proficiência na língua se beneficiam da lingualização, 

e podem usá-la como ferramenta tanto em língua estrangeira (LE) ou segunda 

língua (L2) como em língua materna (L1). Os resultados do estudo de Vidal 

sugeriram que os aprendizes refletiram sobre a língua, usando-a, e mediando 

através da linguagem, sua aprendizagem de língua. 

 

De acordo com Vidal (2010): 

 

 

[...] ao lingualizar sobre o uso de língua, por meio de diálogo colaborativo, 
a partir de percepção de dificuldades linguísticas, aprendizes seriam 
levados a prestar atenção a como estão expressando sua mensagem e, 
ao refletir sobre essas dificuldades de produção, tentar solucioná-las por 
eles mesmos e/ou com a ajuda de seus pares e/ou de feedback do 
professor em situação de natureza comunicativa. (VIDAL, 2010, p.184) 

 

 

 

Para Knouzi et. al (2010), a lingualização pode também ser considerada uma 

ferramenta mediadora de auto-andaimento, pois através dela os aprendizes são 

levados à reflexão sobre a língua-alvo, testando hipóteses e descobrindo novos 

significados, resultando na internalização de novos conceitos. A lingualização 

permite aos aprendizes a verificação de suas produções, podendo levá-los à 

percepção dos erros e à tentativa de corrigi-los. 
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Segundo Lima e Costa (2010), ao testarem hipóteses, ao se corrigirem, ao 

corrigirem os outros, ao se ajudarem, e ao perceberem o que podem e não podem 

fazer com a LE, os aprendizes estão caminhando para construir conhecimento. Por 

isso a relevância de tarefas colaborativas em sala de aula que gerem oportunidades 

que promovam a colaboração entre alunos  

Para Brown (2001), tarefas colaborativas são entendidas como as atividades 

de sala de aula propostas pelo professor com o intuito de resolver algum problema 

em colaboração com o outro. Na aprendizagem colaborativa o aprendiz recebe 

assistência ou orientação de colegas, professores ou pessoas mais capazes. O 

autor define que a interação na sala de aula é a troca colaborativa de pensamentos, 

sentimentos ou ideias entre duas ou mais pessoas, resultando em um efeito 

recíproco entre os interagentes. Para Brown (2001) grupos pequenos em sala de 

aula (entenda-se dois ou mais alunos) farão uso da língua e colaborarão um com o 

outro, independente das diferenças de conhecimento linguístico entre eles, para 

executar as tarefas solicitadas. Estas oportunidades auxiliam o aprendiz a iniciar-

se no processo de construção de significado no uso da língua-alvo. 

 

Quando os aprendizes verbalizam suas dúvidas, testam hipóteses, e 
procuram respostas para suas indagações eles estão passando pelo 
processo de aprendizagem. Questionar-se, questionar o outro, pensar, 
repensar, verbalizar e responder são ações que fazem com que os 
aprendizes aprendam de uma forma colaborativa. Trabalhando 
colaborativamente, os alunos se engajam na construção do significado 
para completar a tarefa e focalizam a estrutura linguística para promover 
entendimento mútuo. (LIMA & COSTA, 2010, p.171) 

 

 

Alguns estudos relevantes mostram as vantagens de promover a 

colaboração entre aprendizes por meio de tarefas colaborativas. Storch (2001), por 

exemplo, analisou o quão colaborativa pode ser uma atividade em duplas, 

concluindo que nem sempre os pares trabalham colaborativamente, mas cada 

evidência de colaboração pode ter efeito na resolução das tarefas. Esta afirmação 

também pode ser verificada em estudo feito em 2002 pela mesma autora. Storch 
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traçou diferenças entre produções individuais e coletivas observando que, apesar 

dos textos em duplas serem mais breves em comparação com os individuais, as 

produções eram gramaticalmente mais corretas e linguisticamente mais complexas, 

sugerindo que o trabalho colaborativo parece promover a oportunidade de auxílio 

mútuo imediato. 

Van den Branden (2009) aplicou tarefas colaborativas na sala de aula 

regular, diferenciando-se de estudos que, geralmente, são realizados em contexto 

universitário. Segundo o autor, no contexto escolar, o professor, ao aplicar tarefas 

que estimulam a colaboração, estaria deixando de lado uma aula previsível e 

expositiva, e oferecendo aos alunos certa liberdade de criar e testar hipóteses. 

Segundo o autor, este fato levaria alguns educadores ao caos, pois os alunos teriam 

mais liberdade e seriam menos passivos. Porém, conforme os dados revelaram, os 

alunos engajaram-se nas atividades e a tarefa foi bastante produtiva. A partir da 

colaboração, há a possibilidade de interação entre alunos e professores, utilizando 

a língua-alvo de maneira contextualizada. O autor sugere que, dessa forma, o 

professor exerce o papel de colega, de motivador e de auxiliar, deixando de lado o 

papel do indivíduo que simplesmente transmite o conhecimento. 

Segundo Lima (2004), através do diálogo colaborativo, os aprendizes co-

constroem conhecimento linguístico ao se engajarem não só em resolver problemas 

linguísticos, mas também em superar dificuldades comunicativas. Posteriormente, 

Lima & Costa (2010), através da utilização de tarefas colaborativas com aprendizes 

de português como L2 e inglês como LE, observaram que, mesmo com aprendizes 

vindos de contextos diferentes, as atividades auxiliaram no processo de reflexão 

metalinguística dos alunos por meio do diálogo colaborativo. 

Segundo Swain (2000), os diálogos colaborativos incluem produções que 

podem conciliar o estudo do significado com o da forma, à medida que os 

aprendizes recorrem a reflexões sobre as estruturas dos itens utilizados em seu 

diálogo, a fim de tornar seu insumo compreensível ao interlocutor. 
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2.2 Insumo Compreensível 

 

Long (1983), Krashen (1987) e Pica & Doughty (1987) foram alguns dos 

pesquisadores pioneiros em estudos experimentais que faziam uso de dados de 

insumo e interação elicitados com o propósito de investigação. Os estudos de Long 

(1983) e Krashen (1987) vieram a contribuir no sentido de estabelecer uma relação 

entre os ajustes no insumo e a compreensão, objetivando prover o insumo 

compreensível de elementos para promover a aprendizagem de língua estrangeira 

em sala de aula. 

 Para Krashen (1987), a condição principal para que uma língua seja 

aprendida é que ela seja compreendida pelo aprendiz. No entanto, segundo ele, é 

necessário que o aprendiz seja exposto à língua (insumo) que contenha estruturas 

que vão um pouco além do seu nível de competência, representado na fórmula 

“i+1”, na qual “i” refere-se ao nível de aprendizagem na qual o aluno se encontra e 

“1” refere-se ao nível de aprendizagem seguinte. Por exemplo, se um aprendiz está 

no estágio “i”, então a aquisição ocorre quando ele é exposto a um insumo 

compreensível que pertence ao nível “i + 1”. Esse insumo, além de compreensível, 

deve ser interessante, relevante, não sequenciado gramaticalmente, oferecido em 

quantidade suficiente e em ambiente que incentive os alunos a sentir-se bem. 

A hipótese do insumo, que é a amostra de linguagem oferecida ao aluno, é 

uma tentativa de Krashen de explicar como um aprendiz adquire uma segunda 

língua e, portanto, esta hipótese refere-se à aquisição e não à aprendizagem. De 

acordo com esta hipótese, o aprendiz progride numa ordem natural quando recebe 

insumo na segunda língua que está um pouco além do seu estágio atual de 

competência linguística.  

O pesquisador não acredita que apenas uma alta frequência de exposição a 

certas estruturas fará com que as mesmas sejam adquiridas mais rapidamente. 

Segundo Krashen (1987), o aluno só adquirirá o que estiver no ponto certo de seu 

desenvolvimento maturacional, não importando a frequência com que ele é 
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exposto, e nem o grau de dificuldade envolvido. Assim, as estruturas que estejam 

além de seu desenvolvimento serão apenas memorizadas, sem contudo, serem 

integradas, o que significa uma não capacidade desse aluno de usá-las 

efetivamente.  

Pode-se então dizer que o insumo compreensível, segundo Krashen, é a 

língua a qual o aluno está exposto e que ele consegue compreender. Ela pode ser 

modificada em um nível mais apropriado de complexidade linguística. Tais 

modificações incluem repetição de vocabulário simples, redução da quantidade de 

palavras, enunciados comuns, etc. Na verdade, o autor acredita que o insumo 

compreensível é condição essencial e necessária para a aquisição de uma L2. 

Krashen (1987) também relaciona o insumo compreensível a três fatores: 

direcionamento do insumo, ou seja, se ele está direcionado para o ouvinte; 

simplificação do insumo, isto é, se a sintaxe, vocabulário, pronúncia e entonação 

estão adequados; e a relevância do insumo, considerando a importância do mesmo. 

Vale ressaltar que Krashen lançou a hipótese do insumo compreensível no bojo de 

outras quatro hipóteses (aquisição e aprendizagem, monitor, ordem natural e filtro 

afetivo), que serão explicadas posteriormente.  

No que tange à distinção entre aquisição e aprendizagem, o autor acredita 

que a aprendizagem é um processo consciente, é o saber a respeito de uma nova 

língua, é o conhecimento formal gramatical do sistema linguístico. Para ele, este 

conhecimento por si só não garante a aquisição, o qual define como um processo 

subconsciente de assimilação natural, intuitivo, fruto de interações em situações 

reais de convívio humano em que o aprendiz participa como sujeito ativo, 

desenvolvendo habilidade prático-funcional sobre a língua. De acordo com 

Krashen, a aprendizagem é menos importante que a aquisição.  

Schütz (2002) cita como um exemplo clássico de aquisição os indivíduos que 

residem no exterior durante um ano, atingindo um grau de fluência na língua 

estrangeira próximo do da sua língua materna (L1), porém, na maioria dos casos,  
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sem nenhum conhecimento a respeito do idioma. Também cita como exemplo 

clássico de aprendizagem, os inúmeros graduados em letras, já habilitados, porém 

ainda com extrema dificuldade em se comunicar na língua que teoricamente 

poderiam ensinar.  

A hipótese do monitor de Krashen (1987) define a relação entre aquisição e 

aprendizagem. Os esforços espontâneos e criativos de comunicação decorrentes 

de nossa capacidade natural de assimilar línguas são policiados e disciplinados 

pelo conhecimento consciente das regras gramaticais dessa língua e suas 

exceções. Os efeitos desse monitoramento sobre pessoas com diferentes 

características de personalidade serão vários. Pessoas que tendem à introversão, 

à falta de autoconfiança, ou ao perfeccionismo, poderão desenvolver um bloqueio 

que compromete a espontaneidade devido à consciência da alta probabilidade de 

cometerem erros. Já as pessoas que tendem à extroversão, pouco se beneficiarão 

da aprendizagem, uma vez que a função de monitoramento é quase inoperante, 

pois está submetida a uma personalidade que se manifesta sem maior cautela.  

Para Krashen (1987), professores deveriam almejar pessoas com um 

monitor ideal, que “usam o monitor quando é apropriado e quando este não interfere 

na comunicação.” Elas não usam seu conhecimento consciente da gramática em 

conversações normais, porém o usarão ao escrever e planejar um discurso. 

Pessoas com um monitor ideal podem, portanto, usar sua competência aprendida 

como um suplemento para sua competência adquirida.  

 A hipótese krasheniana da ordem natural diz que a aquisição de estruturas 

gramaticais ocorre em uma ordem previsível. Algumas estruturas gramaticais 

tendem a ser adquiridas cedo, outras mais tarde, indiferentemente da L1 do falante. 

No entanto, isso não quer dizer que a gramática deve ser adquirida nesta ordem 

natural de aquisição. Na verdade, o autor rejeita sequência gramatical quando o 

objetivo é aquisição de língua.  
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A hipótese do filtro afetivo incorpora a visão de Krashen de que um número 

de variáveis afetivas tem um papel facilitador na aquisição de uma segunda língua. 

Estas variáveis afetivas incluem: motivação, autoconfiança e ansiedade. 

Aprendizes motivados, confiantes e com baixa ansiedade tendem a ser bem 

sucedidos no processo de aquisição de uma segunda língua. Esses aprendizes 

teriam um baixo filtro afetivo e absorveriam insumo com muito mais facilidade, 

enquanto que alunos tensos, ansiosos e com auto-estima baixa, tenderiam a elevar 

o nível de seu filtro afetivo e a formar um tipo de bloqueio mental, diminuindo, assim, 

sua capacidade de absorção de insumo. Aqueles aprendizes cujas atitudes não são 

ideais com relação à aquisição de uma segunda língua, não apenas tenderão a 

procurar menos insumo como terão um alto filtro afetivo, e “mesmo que a 

mensagem seja entendida, impedirá que o insumo alcance a parte do cérebro 

responsável pela aquisição de língua, ou o LAD (Dispositivo de Aquisição de 

Língua).” (KRASHEN, 1987) 

O filtro afetivo, portanto, é o primeiro obstáculo com que o insumo se depara 

antes de ser processado e internalizado. O filtro afetivo parte do processo interno 

no qual configuram os estados emocionais, as atitudes, as necessidades e a 

motivação do aprendiz ao aprender uma língua. Além disso, regula e seleciona 

modelos de língua a serem aprendidos, a ordem de prioridade na aquisição e a 

velocidade nesta aquisição. 

Todavia, dentre as cinco hipóteses krashenianas, a hipótese do insumo 

compreensível parece se constituir em sua grande contribuição para a aquisição de 

segunda língua. Segundo Krashen, o sucesso na aquisição depende dessa 

exposição. 

Para Swain (1985), contudo, é a produção que teria papel fundamental na 

aprendizagem de uma L2. Ao tentar produzir em L2 o aprendiz percebe o que não 

sabe, ou o que sabe parcialmente, e em decorrência desse fato testa hipóteses 

para suprir sua dificuldade linguística. Além disso, a produção ainda desencadeia 

reflexão metalinguística que também contribui para a produção estendida (pushed 
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output) uma vez que parece ser através dessa reflexão que o aprendiz pondera 

sobre suas dúvidas e se esforça para solucioná-las.  

O conceito de pushed output pode ser entendido da seguinte forma: ao tentar 

escrever ou falar na língua-alvo com coerência, precisão gramatical e adequação, 

o aluno precisa fazer alguma coisa, istoo é, precisa criar formas linguísticas e 

significados. Nesse processo, o “esforço” desempenhado por ele pode levá-lo a 

percepção dos seus problemas linguísticos (noticing), ou seja, pode levá-lo a 

perceber lacunas no seu conhecimento entre aquilo que ele quer dizer ou escrever 

e o que realmente é capaz de produzir.  

Da mesma forma, o output pode favorecer a formulação e verificação de 

hipóteses a partir do feedback obtido por fontes externas (colegas, professores, 

dicionário, etc) ou por seus próprios recursos linguísticos. Segundo Swain (1995), 

como já mencionado anteriormente, outra função do output é a função 

metalinguística (metatalk). Ao produzir, o aprendiz é levado a refletir sobre o 

sistema linguístico da língua alvo. Tal reflexão pode contribuir para uma maior 

conscientização dos aspectos linguísticos. Além disso, o output pode ainda 

estimular o aprendiz a mover-se do nível semântico (necessário para a 

compreensão) para o nível sintático, gramatical, necessário para uma produção 

correta. (SWAIN, 1995; KOWAL & SWAIN, 1997; SWAIN & LAPKIN, 1994). 

Na verdade, o output (produção do aluno) consiste em uma atividade 

cognitiva através da qual o pensamento é externalizado e se torna completo 

(SWAIN & TOCALLI-BELLER, 2005). O output difere do insumo por ser esse um 

processo aberto e semântico de compreensão, enquanto, no primeiro, o aprendiz 

deve focalizar também na reflexão gramatical para produzir a língua alvo com mais 

precisão, fato que parece facilitar o desenvolvimento da sintaxe e da morfologia 

(SWAIN, 2001). 
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2.3  Produção Compreensível 

 

De acordo com Swain (1985), então, é a produção que parece fazer a 

diferença na aquisição de uma L2. A produção fornece também, além do já exposto 

anteriormente, a possibilidade de aumentar a conscientização dos alunos e sua 

autonomia, visto que eles podem perceber as diferenças entre a sua interlíngua e 

a língua-alvo, e buscar soluções mais adequadas.  

Swain (1985), em sua pesquisa com alunos de programa de imersão em 

francês, mostrou que apesar de seis ou sete anos de insumo compreensível em 

francês, os alunos continuavam apresentando inúmeros desvios gramaticais. 

Embora os alunos em sala de aula utilizassem o francês, os professores não 

"empurravam" (pushed output) os seus alunos de forma que eles fossem além do 

seu nível atual de interlíngua. 

Parece que a importância da produção para a aprendizagem pode ser o fato 

dela incentivar os alunos a processar a linguagem mais profundamente - com mais 

esforço mental - do que apenas sendo exposto ao insumo. Com a produção, o aluno 

está no controle. Para produzir, os alunos precisam fazer alguma coisa. Eles 

precisam criar forma linguística e significado, e ao fazer isso, eles conseguem 

perceber o que eles podem e não podem fazer.  

A hipótese da produção compreensível (SWAIN, 1985) alega que os alunos 

necessitam, além do insumo compreensível, da produção compreensível (produção 

que estende o repertório linguístico do aprendiz na medida que ele se esforça para 

produzir na L2 o significado desejado), para que adquiram mais fluência e precisão 

ao produzir a língua-alvo. De acordo com essa hipótese, ao produzir um enunciado 

em uma L2, aprendizes podem encontrar um problema linguístico levando-os a 

notar o que eles não sabem, ou sabem somente parcialmente (noticing ou 

percepção). Na tentativa de solucionar o problema, eles testam hipóteses através 

de comparação com a língua materna, generalização de regras da língua-alvo, 

contextualização, dentre outras formas, tentando entender como a LAL funciona 
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(através da testagem de hipóteses). E finalmente, ao refletir sobre essas hipóteses, 

eles usam língua, negociam significado e forma através de diálogo com o outro, 

consigo mesmo, ou com algum artefato. 

 

 

2.4  Diferenças entre compreensão e produção: implicações para os papéis 

de produção 

 

Swain (1995) faz uma distinção entre os processos de compreensão e de 

produção. A pesquisadora argumenta que a compreensão é usualmente assistida 

por estratégias que se sustentam na utilização de elementos contextuais, 

semânticos e pragmáticos que permitem a quem recebe uma mensagem 

compreendê-la sem necessariamente deter-se ou focalizar sua atenção nos 

aspectos da estrutura gramatical subjacentes a sua produção, tais como elementos 

morfossintáticos e emprego de palavras funcionais, como preposições e auxiliares. 

No entanto, na produção, seja ela oral ou escrita, Swain (1995) argumenta que o 

aprendiz terá que inevitavelmente deparar-se com a necessidade de criar formas 

linguísticas, o que o leva a descobrir o que ele sabe ou não da estrutura gramatical 

da LAL e consequentemente buscar expandir seu repertório daquela língua para 

conseguir realizar seus objetivos comunicativos.  

 

Segundo Swain (1995), quando os alunos aprendem com a produção, eles 

processam a linguagem mais profundamente (com mais esforço mental) do que 

com a compreensão. Eles podem desempenhar um papel mais ativo na sua 

aprendizagem; ao falar ou escrever em suas atividades, os alunos podem "esticar" 

sua interlíngua para atingir as metas de comunicação. Eles podem usar seu 

conhecimento internalizado, a fim de resolver as suas limitações linguísticas.  

 

Alunos e até mesmo falantes nativos podem simular um entendimento na 

compreensão, mas não podem fazê-lo da mesma forma na produção; às vezes, os 

alunos não entendem os seus interlocutores. No entanto, eles demonstram terem 

entendido. Como pode-se perceber, isso pode acontecer na compreensão, mas não 

na produção. Para produzir, eles precisam trabalhar e criar forma linguística e 



32 

 

 

significado. Consequentemente, os alunos vão perceber o que eles podem e o que 

não podem fazer. (SWAIN, 1995) 

 

Lightbown & Randall (1993), discutindo um programa de inglês como 

segunda língua que foi baseado na compreensão, mostram através dos resultados 

que o tipo de processamento que é necessário para a compreensão é diferente do 

tipo de processamento que é necessário para a produção e, finalmente, para a 

aquisição. 

 

 

 
Em certo sentido, não é de surpreender que os estudantes que saíram por 
conta própria para adquirir a linguagem puramente pela exposição ao input 
compreensível   pareçam precisar de ajuda com certos aspectos da 
língua... [por exemplo,] a instrução  focada e o feedback podem ajudar a 
preencher essas lacunas e melhorar seu desempenho. (LIGHTBOWN & 
RANDALL, 1993, p. 23, tradução minha5) 
 

 

 

A produção pode estimular os alunos a se moverem da semântica, 

processamento estratégico prevalente na compreensão, para um bom desempenho 

na forma, necessário para a produção. Ela tem também um papel importante no 

desenvolvimento da sintaxe e morfologia, um papel que está na base das três 

funções da produção (output) relatadas por Swain (1995): percepção consciente 

(que não sabe, ou sabe parcialmente); testagem de hipóteses; e reflexão 

consciente (reflexão metalinguística ou metafala). 

 

 

 

 

 

 
 
_______________________________ 

5 No original: In a sense, it is hardly surprising that students left on their own to acquire language 
purely from exposure to comprehensible input seem to need help with certain aspects of the 
language... [for example,] focused instruction and feedback can help to fill these gaps and enhance 
their performance. (LIGHTBOWN & RANDALL, 1993, p. 23) 
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2.5  As três funções do output 

 

         Swain (1995) aponta três funções da produção (output) que se relacionam 

mais a precisão que a fluência do ensino de segunda língua: 

 

 Primeira função: percepção (noticing) – a produção (output) promove a 

percepção consciente. 

 

 Segunda função: testagem de hipóteses – a produção (output) pode promover 

o processo de aprendizagem da língua por meio de teste de hipóteses. 

 Terceira função: reflexão consciente – a produção (output) promove a metafala 

(metatalk), oportunizando uma reflexão metalinguística. 

 

2.5.1  Percepção (noticing) 

 

Swain & Lapkin (1994) afirmam que "a produção dá origem à percepção". Os 

estudantes podem reconhecer alguns de seus problemas linguísticos ao tentar 

produzir a língua-alvo, notando o que eles não sabem ou conhecem apenas 

parcialmente. Ao se conscientizarem sobre o uso da língua, os aprendizes têm a 

possibilidade de desencadear processos mentais, através dos quais percebem, 

também, além da forma da língua estrangeira, algumas diferenças em relação à 

sua interlíngua.  

Tal percepção pode apresentar níveis diferentes (SWAIN, 1998), assim 

como: observação do que é mais frequente na L2; ou, como sugerido por Schmidt 

e Frota (1986), notar o “princípio da lacuna” (“noticing the gap”), ou seja, o aprendiz 

pode notar não apenas a forma da língua-alvo por ela mesma, mas também que 

ela é diferente da sua própria interlíngua. Ou o aprendiz, ao tentar produzir, percebe 

que não consegue dizer precisamente o que gostaria na língua-alvo (SWAIN, 1995). 

É nesse momento que ele procura encontrar uma resposta para sua dúvida, seja 

através do professor, dos colegas de classe ou de uma gramática, visto que 
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compreende que há um tipo de “buraco” em sua interlíngua, o que Williams (2001) 

chama de “percepção de um buraco” (“noticing the hole”). 

 

Williams apresenta então uma diferença entre “percepção de um buraco” 

(“noticing the hole”) e “percepção da lacuna” (“noticing the gap”). Como já foi 

explicado anteriormente, o aprendiz percebe a lacuna ao notar que sua interlíngua 

apresenta diferenças em relação à sua língua-alvo, isto é, percebe que está 

errando. No entanto, quando um aprendiz percebe que não consegue produzir algo 

que gostaria, pois não possui os recursos linguísticos necessários para tal 

produção, ocorre a “percepção de um buraco”. É quando o aluno não consegue 

dizer o que deseja. Isto pode ocorrer devido ao fato do aprendiz desconhecer uma 

determinada forma na interlíngua para expressar o que realmente quer dizer. 

Segundo Williams (2001), buracos podem ser preenchidos e lacunas fechadas. Na 

vida cotidiana, alguns professores conseguem identificar tal diferença, ao constatar 

que alguns alunos preenchem seus “buracos” após desenvolverem uma forma na 

interlíngua que ajudem os mesmos a dizer o que desejam dizer e, de outra forma, 

também notam alunos que fecham “lacunas” na busca de uma forma mais precisa 

ou completa de algum item linguístico que acreditavam já saber anteriormente. 

 

         Swain & Lapkin (1994) analisaram diretamente os processos cognitivos 

ativados como resultado da percepção de um problema. Os resultados mostraram 

que a produção levou à percepção de dificuldades linguísticas, e que a percepção 

levou a processos do pensamento (capacidade de compreender, formar conceitos 

e organizá-los), os quais podem desempenhar um importante papel na 

aprendizagem, seja de segunda língua, seja de língua estrangeira. 

   

Notam-se então algumas evidências que apontam para a hipótese de que a 

produção pode estimular a percepção, o que aumenta a consciência de problemas 

presentes no conhecimento do aprendiz. A percepção, por sua vez, pode 

desencadear processos cognitivos implicados na aquisição de L2 e que geram ou 

consolidam conhecimentos linguísticos. 
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Qi & Lapkin (2001) definem a percepção consciente como a percepção de 

um estímulo (algo que seja relevante para alguém no que tange à língua) via 

memória de curto prazo. Elas acreditam que tanto a percepção do insumo como a 

percepção que deriva da produção da língua-alvo são de extrema relevância para 

o desenvolvimento da L2. 

 

Tal percepção pode englobar tanto uma forma da interlíngua, como da 

língua-alvo, ou seja, formas do input e do output. Tal processo envolve uma 

comparação entre ambas as formas. Muitas vezes os professores vivenciam esta 

situação em sala de aula, quando seus alunos acreditam saber uma estrutura 

gramatical ou uma palavra, porém percebem através da conscientização que na 

verdade não a sabem completamente ou precisamente.  

 

 

2.5.2  Testagem de hipóteses 

 

Outra forma em que a produção de linguagem pode servir o processo de 

aprendizagem da língua é através de testes de hipóteses. Para testar a hipótese, 

os estudantes precisam fazer alguma coisa, e uma maneira de fazer isso é dizer ou 

escrever algo. Na testagem de hipóteses o sujeito recebe um feedback de seu 

parceiro quanto à compreensão desse interlocutor. Swain (2000) mostra em seu 

estudo que, ao fazer uma tarefa, Sophie e Rachel, alunas de um programa de 

imersão francês, trabalharam juntas a fim de reformular um texto que acabaram de 

ouvir (um texto difícil que tinha cinco frases). Na tentativa de produzir uma frase, 

elas reconheceram o que não sabiam. Elas formaram hipóteses, as testaram, e, 

finalmente, verificaram em um dicionário para ter uma resposta definitiva. 

 

Desta forma, realizaram o processo de construção do conhecimento através 

da busca pela solução de seu problema linguístico conjuntamente. A interação com 

o (a) colega traz a oportunidade de utilizar a LE que é tratada como instrumento 

para uso e como depósito de atenção, trocando contribuições que incluem 

feedback, solicitações de esclarecimento, ou confirmações sobre o produto em 

questão (LE). A oportunidade de usar criativamente sua IL em situações 
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significativas de interação fornece espaço e ocasião para a experimentação de 

estruturas e formas novas na LE, podendo expandir seus recursos internos. 

 

Pode-se dizer que o problema abordado no diálogo entre Sophie e Rachel 

foi baseado na linguagem que surgiu na tentativa de expressar os significados que 

tinham em mente, e sua construção de conhecimento foi mediada pela linguagem. 

O que ocorre em seu diálogo colaborativo é a aprendizagem de língua (construção 

do conhecimento) mediada pela linguagem (como uma ferramenta semiótica). 

Finalmente, essa perspectiva teórica sugere, através deste diálogo entre Rachel e 

Sophie, que tal atividade é de cunho social e cognitivo, visto que busca a resolução 

de problemas linguísticos através da interação social, que é a função 

reflexiva/metalinguística. 

 

 

2.5.3 Reflexão consciente 

 

Swain (1995) aponta que uma metafala (metatalk) ativada pelo output 

propiciaria aos aprendizes um maior controle sobre a internalização de seu 

conhecimento linguístico, oportunizando uma reflexão sobre a língua- alvo 

utilizada por outros ou por si próprios. Essa metafala aparece naturalmente 

quando os aprendizes colaboram dialogando durante a produção de tarefas e, 

desta forma, representa a linguagem utilizada para os propósitos cognitivos da 

aprendizagem de LE. É a linguagem utilizada para reflexão sobre o output 

produzido, através da qual o aprendiz percebe esse produto como passível de 

exame para verificação de sua propriedade, correção ou adequação. Essa 

reflexão é chamada de consciente (metalinguística). 

 

 Na reflexão metalinguística, o aprendiz pondera sobre as estruturas 

linguísticas que foram utilizadas, impulsionando a internalização do conhecimento. 

A produção (output) do aluno consiste em uma atividade cognitiva através da qual 

o pensamento é externalizado e torna-se completo (SWAIN & TOCALLI-BELLER, 

2005). O output difere do insumo por ser esse um processo aberto e semântico de 

compreensão, enquanto que no primeiro o aprendiz deve focalizar também na 



37 

 

 

reflexão gramatical para produzir na língua-alvo com mais precisão, facilitando o 

desenvolvimento da sintaxe e morfologia. Dessa forma, na reflexão metalinguística, 

a própria língua media a aprendizagem da língua, visto que os alunos refletem 

sobre sua produção linguística e a produção linguística de seu interlocutor. (SWAIN, 

2001).  

 

Os “sintomas metalinguísticos” utilizados por Swain (1995) são denominados 

“Episódios Relacionados à L íngua” (Language-Related Episodes - LREs) através 

dos quais os aprendizes explicitamente e momentaneamente discutem a forma 

linguística a ser usada, como será melhor analisado posteriormente. 
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3. METODOLOGIA 

     

Esta pesquisa visa analisar os dados pelo viés qualitativo, visto que busca 

compreender o processo de produção de textos pelos alunos de nível básico. O 

foco está na percepção da colaboração do trabalho em pares para uma melhor 

produção escrita durante a tarefa. 

 

 

3.1 A pesquisa qualitativa 

 

         Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa uma vez que as informações 

são obtidas por meio do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado. 

Acredito que a sala de aula é um ótimo lugar para a realização de pesquisa 

qualitativa, visto que oferece ao docente dados que possibilitam o aperfeiçoamento 

da sua prática. 

 

 

 

O docente que consegue associar o trabalho de pesquisador a seu fazer 
pedagógico, tornando-se um professor pesquisador de sua própria prática 
ou das práticas pedagógicas com as quais convive, estará no caminho de 
aperfeiçoar-se profissionalmente, desenvolvendo uma melhor 
compreensão de suas ações como mediador de conhecimentos e de seu 
processo interacional com os educandos. Vai também ter uma melhor 
compreensão do processo de ensino e de aprendizagem. (BORTONI-
RICARDO, 2009, p.32)   

  

   Estudos quantitativos, geralmente, procuram seguir com rigor um plano 
previamente estabelecido, já a pesquisa qualitativa costuma ser 
direcionada ao longo de seu desenvolvimento; além disso, não busca 
enumerar ou medir eventos. (NEVES,1996, p.1) 
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 O método qualitativo envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no 

contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatizando mais o 

processo do que o produto e se preocupando em retratar a perspectiva dos 

participantes. (BOGDAN e BIKLEN, 1982) 

Para ilustrar melhor algumas características presentes em uma pesquisa 

qualitativa, seguem as cinco características apresentadas por Bogdan e Biklen 

(1982): 

 

a) esse tipo de pesquisa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e 

o pesquisador como seu principal instrumento;  

b) os dados coletados são predominantemente descritivos;  

c) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto;  

d) o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial do pesquisador;  

e) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

 

Portanto, parece que a subjetividade está presente, já que não há verdades 

absolutas, mas sim interpretações feitas pela pesquisadora diante de orientações 

teóricas que possui sobre o assunto em questão. 

Larsen-Freeman & Long (1991) e Nunan (1992) alegam que a pesquisa 

qualitativa se preocupa, principalmente, em entender o comportamento humano, a 

partir de referência do próprio indivíduo. Assim, o desenho desta pesquisa vai 

justamente obter dados e analisá-los por viés que se enquadra nos pressupostos 

qualitativos. 

Podemos também considerar esta pesquisa uma pesquisa-ação, na qual o 

(a) professor(a)/pesquisador(a) é participante da pesquisa, visto que ela envolve 

sua própria prática. Nesta pesquisa, eu não apenas observo e analiso os dados 

coletados dos meus alunos participantes, como também participo da pesquisa 
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refletindo sobre a minha prática pedagógica e utilizando essas reflexões para a 

melhoria da minha atuação como professora em sala de aula. 

 

Os instrumentos para coleta de dados na pesquisa-ação que podem ser 

utilizados pelo (a) professor (a)/pesquisador (a), de acordo com Burns (1999) e 

Elliott (1991), podem ser: diários, que contêm os relatos da aula, com descrições 

dos procedimentos das atividades e reflexões sobre como foi o andamento e 

interação dos alunos com a disciplina; observador externo, quando pode ser 

realizado o relato da aula tanto por um membro da pesquisa-ação quanto um (a) 

colega que não esteja envolvido (a) na pesquisa; gravação em vídeo de aulas; 

entrevistas, que podem ser realizadas com diferentes pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente no projeto; questionário, com perguntas específicas sobre a 

investigação; e documentos, que podem ser produzidos pelos (as) alunos (as) e/ou 

professores (as). 

 

A pesquisa-ação tem como seu principal objetivo investigar os envolvidos em 

sala de aula, ou seja, os alunos e professores. Dessa forma não tem como delimitar 

e planejar os resultados efetivos, pois não saberemos os imprevistos e situações 

durante o estudo, ocorrendo subjetivamente, sem aberturas para afirmações e 

conclusões precipitadas. É importante enfatizar que cada pesquisa- 

ação é individual e situacional, ou seja, o contexto é que irá direcionar a 

investigação para o estudo, e a partir desse fator os temas serão elencados para a 

aplicação dos planos de ação e a expectativa dos resultados.  

 

 Para a realização da pesquisa-ação e da reflexão é necessário dedicação e 

disponibilidade de pesquisar e investigar as problemáticas apresentadas em 

determinada sala, se perguntando constantemente o porquê estão a fazer o que 

fazem na sala de aula, as formas de conduta e até mesmo os textos/assuntos 

discutidos em classe. Porém, muitos professores se esquivam da responsabilidade 

da realização da pesquisa por alegarem não terem tempo para refletir, o que 

geralmente ocorre em decorrência da sobrecarga de trabalho. 
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 Os dados desta pesquisa foram coletados em um quartel de estudos, 

localizado no Leme, bairro da zona sul do Rio de Janeiro. É importante ressaltar 

que os participantes deste estudo raramente produzem textos escritos em inglês, 

visto que o enfoque metodológico desta escola militar privilegia o ensino da 

habilidade da fala em detrimento das outras habilidades. Possivelmente por esta 

razão, apresentam muita dificuldade quando precisam fazer os exercícios escritos 

do livro utilizado, não sendo capazes de produzir com precisão estruturas simples.  

Acredito ser necessário estimular meus alunos a melhorar sua produção, não 

somente oral, mas também escrita, já que os mesmos, além de ministrar palestras, 

terão que escrever muitos documentos durante a missão que irão exercer no 

exterior. Ao melhorar sua produção escrita, pretendo que os meus alunos sejam 

capazes de transmitir suas ideias de forma precisa e coerente, e que a mensagem 

fique clara para o leitor. O papel do diálogo colaborativo nesse desenvolvimento é, 

portanto, o que será investigado. 

 

 

3.2 Os Participantes 

 

 Os participantes da pesquisa são os meus 8 (oito) alunos de nível básico do 

estágio intensivo de idiomas inglês, militares entre 30 e 40 anos de idade, que 

precisam aprender inglês como língua estrangeira a fim de cumprir uma missão no 

exterior. O estágio ocorre no quartel de estudos no qual leciono, na cidade do Rio 

de Janeiro. 
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3.3 As etapas da tarefa 

 

Como instrumentos geradores de dados desta pesquisa temos as tarefas 

aplicadas durante o processo, constituído por 4 etapas. As diferentes etapas estão 

explicitadas a seguir.  

 

 

Etapa 1: Os alunos produziram individualmente um texto narrativo em inglês com 

base na figura e no enunciado da etapa 1 (ambos na p.44) fornecidos por mim (8 

alunos no total, totalizando 8 textos diferentes), em 30 minutos, e me entregaram o 

texto para a correção ser feita em uma semana. 

 

 

Etapa 2: Decorridos dois dias, os alunos produziram em pares um texto narrativo 

em inglês com base na mesma figura que foi utilizada na etapa 1 (p.44) e no 

enunciado da etapa 2 (p.45) fornecidos por mim (4 duplas no total, totalizando 4 

textos diferentes em decorrência de diálogo colaborativo). A atividade também teve 

a duração de 30 minutos, e no final eles me entregaram o texto para a correção ser 

feita em uma semana. Os áudios dos diálogos colaborativos desta etapa foram 

gravados através de telefone celular. Cada dupla utilizou um aparelho para gravar 

o seu diálogo, totalizando quatro celulares, visto que são quatro duplas (um para 

cada dupla). 

 

 

Etapa 3: Após uma semana, os alunos receberam os dois textos corrigidos por mim 

(o realizado individualmente na etapa 1, assim como o realizado em pares na etapa 

2), a fim de compararem ambos os textos, em 30 minutos. A intenção era que ao 

fazerem a comparação entre as duas narrativas, as duplas pudessem dialogar 

colaborativamente a fim de perceber as diferenças existentes entre elas, analisando 

os erros cometidos na forma e no sentido em ambas. Assim, poderiam notar a 

diferença da produção escrita individual e em duplas, verificando se houve 

progresso no texto produzido com a colaboração do colega. Durante a comparação, 
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anotei as informações pertinentes fornecidas pelos alunos. Depois da comparação, 

ambos os textos foram recolhidos por mim. 

 

Etapa 4: Ao final da etapa 3, na mesma aula, os alunos receberam um questionário 

(p.45) para responderem individualmente, com o objetivo de verificar como eles 

avaliam seu processo de aprendizagem, assim como os benefícios que puderam 

observar na tarefa colaborativa. Neste questionário havia perguntas sobre o 

trabalho realizado em pares. As respostas também serviram como fonte de análise 

de dados da pesquisa, visto que eles relataram até que ponto acreditam que a ajuda 

do colega favoreceu a sua produção escrita. 

Ressalta-se que somente a etapa 2 foi gravada e posteriormente transcrita 

em forma de Episódios Relacionados à Língua (LREs) de Swain (1995). Esses 

diálogos retratam a negociação da forma e do significado através dos diálogos 

colaborativos. Um episódio relacionado à língua (ERL) é qualquer parte do diálogo 

onde os aprendizes de língua falam sobre a língua que eles estão produzindo, 

questionam o uso da língua, ou se auto-corrigem ou corrigem os outros. (SWAIN & 

LAPKIN, 1998, p. 326, tradução minha6).  

 

Nas etapas 1 e 2, os alunos tiveram como estímulo para a criação da 

narrativa em inglês uma figura de um filme de guerra (“O Resgate do Soldado 

Ryan”), seguida de um enunciado contendo um resumo da cena final do filme que 

a mesma representa. 

 

A escolha do tema da narrativa (guerra) foi proposital e deve-se ao fato de 

gerar forte interesse nos aprendizes militares participantes desta pesquisa. Vale 

ressaltar que os alunos já tinham assistido ao filme anteriormente. 

 

 

 

 

______________________________________ 

6 No original: A language-related episode (LRE) is any part of a dialogue where language learners 
talk about the language they are producing, question their language use, or correct themselves or 
others. (Swain and Lapkin, 1998, p. 326) 
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3.3.1 Figura (Etapas 1 e 2): 
 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Enunciados 

 

 Enunciado (Etapa 1):  

 

A figura acima representa a cena final do filme “O Resgate do Soldado Ryan”, no 

qual o soldado em questão, agora mais velho, relembra a frase: “Faça por 

merecer”, dita pelo responsável pela missão de seu resgate (O ator Tom Hanks). 

Olhando o túmulo de companheiros que morreram para que ele fosse resgatado, 

ele pergunta à sua família se ele fez por merecer ser resgatado. Tendo em vista a 

figura e o resumo da cena, crie INDIVIDUALMENTE uma narrativa em inglês. 
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 Enunciado (Etapa 2):  

 

  A figura acima representa a cena final do filme “O Resgate do Soldado Ryan”, no 

qual o soldado em questão, agora mais velho, relembra a frase: “Faça por 

merecer”, dita pelo responsável pela missão de seu resgate (O ator Tom Hanks). 

Olhando o túmulo de companheiros que morreram para que ele fosse resgatado, 

ele pergunta à sua família se ele fez por merecer ser resgatado. Tendo em vista a 

figura e o resumo da cena, crie EM PARES uma narrativa em inglês. 

   

 

 

3.3.3 Questionário (Etapa 4): 

 

1.Você acredita que fazer a narrativa com a ajuda do seu colega colaborou para 

uma melhor produção escrita de ambos? Se a resposta for sim, de que forma? 

 

  2. Ao comparar o texto criado por você sozinho e o texto criado por você e seu 

colega, ambos já corrigidos pela professora, você consegue notar uma melhoria na 

sua produção escrita ao realizá-la em dupla? 

 

  3. Há algo que você tenha aprendido com o seu colega ao produzir o texto? 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Os dados foram analisados de maneira a compreender como os 

participantes da pesquisa produzem o texto colaborativamente e como esse 

processo pode contribuir para o aprimoramento da produção. Dessa forma, 

primeiramente analisei os textos feitos individualmente na etapa 1, e também 

chequei como as duplas procederam durante a construção do texto na etapa 2, 

considerando suas interações através dos diálogos colaborativos, em episódios 

relacionados à língua, através da transcrição dos áudios. Posteriormente, na etapa 

3, analisei como os alunos compararam os textos feitos individualmente na etapa 1 

e, em duplas, na etapa 2, após a minha correção. 

 

Além disso, o questionário individual aplicado após a tarefa (etapa 4) foi 

analisado por mim, a fim de investigar a percepção dos aprendizes acerca da ajuda 

do colega na colaboração do seu conhecimento e na sua produção escrita em 

língua inglesa. 

 

4.1  O processo: os protocolos verbais 

 Cada dupla realizou duas tarefas colaborativas: a etapa 2, que foi a  produção 

das narrativas pelos pares e a etapa 3, na qual os pares fazem a comparação dos 

seus textos originais com as correções destes, onde os erros encontrados foram 

corrigidos. As falas dos participantes geradas durante a realização da etapa 2 foram 

gravadas e transcritas para serem posteriormente analisadas. Buscou-se através 

da leitura dos protocolos encontrar evidências acerca dos recursos usados pelos 

aprendizes e seus esforços na tentativa de usar a língua para solucionar seus 

problemas linguísticos. 

É interessante observar que na etapa 2 houve um baixo número de 

protocolos verbais, visto que alguns sequer puderam ser transcritos, pois alguns 

participantes, apesar da minha insistência para que todas as etapas fossem 

realizadas conjuntamente, acabaram realizando a criação da narrativa em silêncio.  
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Foi observado também na etapa 2 que o ato de tentar elaborar as narrativas 

em pares, na maior parte do tempo, levou os aprendizes a perceberem que eles 

não tinham os meios linguísticos necessários para dizer o que pretendiam dizer. 

Isso se relaciona diretamente ao fato deles apresentarem um evidente déficit lexical 

no tocante à LE. Dessa forma, eles recorreram ao dicionário bilíngue a todo 

momento, e  também ao colega, com o intuito de tentar solucionar o problema 

linguístico encontrado. É importante mencionar que todas as duplas apresentaram 

uma certa dificuldade para produzirem a narrativa, justamente pelo fato de não 

possuirem uma bagagem linguística satisfatória para produzi-la. 

Já na etapa 3, ao compararem seus textos da etapa 1 e 2 já com as 

correções realizadas, os alunos puderam perceber as diferenças existentes entre a 

sua interlíngua e a língua-alvo. Além disso, como era de se esperar, uma vez que 

os participantes da presente pesquisa são alunos de nível básico de conhecimento 

da LE, os alunos tenderam a focar mais no significado que pretendiam transmitir do 

que nas formas utilizadas durante a realização das tarefas. 

Com efeito, segundo Williams (1999), nos estágios mais básicos, os 

aprendizes se concentram quase que completamente em decodificar e expressar 

significado. E embora espera-se, na presente pesquisa, que os recursos linguísticos 

próprios ao tipo de texto solicitado sejam utilizados na tarefa através do aumento 

do insumo (input), como já era previsto, é certo que os alunos tendem a investir sua 

autonomia nas tarefas e, desse modo, as transformam. 

Um ponto em comum encontrado nas duplas na etapa 3, foi o fato de, na 

maioria dos casos, os aprendizes abordarem os textos corrigidos apenas notando 

as diferenças entre os mesmos e os seus textos originais sem procurar razões para 

as correções, ou seja, simplesmente aceitaram o modo como as narrativas foram 

corrigidas, sem questionar em nenhum momento as modificações e sem buscar 

explicações para que as mesmas tivessem sido feitas.  

De fato, Qi & Lapkin (2001) mostram em seu estudo que, ao compararem 

seu próprio texto com uma versão reformulada dele, os aprendizes de nível mais 
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elevado de conhecimento da L2 conseguem aceitar mais itens ou estruturas 

reformuladas, verbalizando as razões para fazê-lo, do que os aprendizes de nível 

mais básico de conhecimento da L2. Isto sugere que os aprendizes de nível mais 

básico de conhecimento da L2 podem ter mais dificuldades em identificar a 

natureza da lacuna entre a sua IL e a LAL, ainda que um modelo da língua-alvo 

seja oferecido para eles. Desse modo, a qualidade da percepção pode estar 

relacionada ao nível de conhecimento da LE. 

Apesar da existência de pontos em comum entre as quatro duplas, foi 

possível observar comportamentos distintos nos protocolos de cada par, que 

podem justificar o fato do desempenho das duplas terem sido diferentes, como será 

visto mais adiante. 

 

 

4.2 Os textos produzidos individualmente (Etapa 1) 

 

As 4 (quatro) duplas desta pesquisa serão chamados por nomes fictícios a 

fim de proteger sua identidade. São eles: Maurício e Vinícius (Dupla 1), João e 

Felipe (Dupla 2), Gabriel e Henrique (Dupla 3), e Marcos e Paulo (Dupla 4).  

Todos eles criaram narrativas curtas e usaram o tempo verbal pretérito 

perfeito (simple past) com frequência. Alguns deles tiveram erros relacionados à 

forma gramatical, principalmente ao que tange à construção do simple past de 

verbos irregulares do inglês. Exemplos: Maurício conjugou o verbo make como 

maked (quando o certo seria made), Gabriel conjugou o verbo die como dead 

(quando o certo seria died) e João conjugou o verbo feel como feeled (quando o 

certo seria felt). 

Outros erros também foram identificados, como o uso do artigo definido the 

indevidamente com nome próprio (The Ryan) por Henrique e o uso do plural 

irregular lifes, em vez de lives, por Paulo. 
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Alguns alunos apresentaram problemas no sentido do texto, o que 

impossibilitou uma boa compreensão por parte da pesquisadora. O principal 

problema que influenciou na compreensão da narrativa foi o uso do vocábulo 

inadequado. Henrique, por exemplo, utilizou a palavra garden em vez de cemetery, 

mudando assim o significado da frase, visto que garden é jardim e não cemitério. 

Paulo, por sua vez, utilizou a adjetivo terrific em vez de terrible para expressar que 

a situação foi ruim, não sabendo que terrific é um falso cognato, que expressa algo 

incrível, e não terrível. 

 

 

 

4.3 Os diálogos colaborativos (Etapa 2) 

 

Os aúdios dos diálogos das 4 duplas, gravados na etapa 2, foram transcritos 

e analisados em busca de evidências da colaboração do colega na construção do 

texto. Os diálogos entre os participantes foram colaborativos, visto que houve 

interação e negociação na construção conjunta da forma e do sentido na LE, 

através do compartilhamento de ideias.  

Um ponto muito interessante foi o uso L1 pelos participantes durante os 

diálogos, fato que não atrapalhou o rendimento deles, sendo até mesmo produtivo, 

visto que são iniciantes em inglês e isso colaborou para a negociação da forma e 

do significado ao produzirem a tarefa escrita. Essa situação corrobora a afirmação 

de Stern (1992) de que, gostando ou não, a L1, de alguma forma, está presente no 

processo de aquisição da L2. Argumentando que a conexão L1-L2 é um fato 

indiscutível da vida, o autor sugere que o uso de L1 nos estágios iniciais da 

aprendizagem de línguas pode ser útil e deve ser autorizado na sala de aula de L2.  
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Em primeiro lugar, quando aprendemos um novo idioma, sempre partimos 
de uma linguagem que já sabemos. Em segundo lugar, a nossa primeira 
língua oferece um quadro de referências para a L2. [...] Em terceiro lugar, 
a nossa língua materna e a nossa cultura nativa estão profundamente 
ligadas à nossa vida pessoal. Uma nova língua e cultura exigem um ajuste 
pessoal. Temos que pensar em maneiras de lidar com esse ajuste de 
forma gradual. (STERN, 1992, p.282, tradução minha7) 

 

No próximo subitem analisarei os episódios relacionados à língua que foram 

identificados nos protocolos de cada dupla separadamente, antes de analisar os 

textos (produtos) em si e antes de abordar as perguntas de pesquisa propriamente 

ditas. 

 

 

4.3.1 Dupla 1 

 

A dupla 1 é formada por Maurício e Vinícius. Os dados mostram ocorrências 

de episódios relacionados à língua, nos quais os alunos se ajudam na construção 

da narrativa.8 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

7 No original: First, when we learn a new language, we always set out from a language we already 
know. Second, our first language offers a frame of reference system for L2. […] Third, our native 
language and our native culture are deeply bound up with our personal lives. A new language and 
culture demand a personal adjustment. We have to think of ways in which to deal with that adjustment 
in a gradual manner. (STERN, 1992, p.282) 

 

8 Convenção de transcrição adaptada de Atkinson e Heritage (1984), conforme o que segue:  
(..) pausa de um segundo a dois segundos  
(.) pausa de meio segundo a um segundo  
,  entonação de continuidade  
.  entonação descendente  
?  entonação ascendente  
[ ]  fala simultânea ou sobreposta  
( )  segmento de fala que não pode ser transcrito  
(( ))  observações 
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EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 1 (LRE 1)  
 

Maurício: são túmulos. Como é que se diz túmulo? 

Vinícius: acho que é tomb.  

Maurício: (..) cara, vou ver aqui no dicionário pra confirmar. 

Vinícius: é isso sim. ((fica olhando para baixo)) 

Maurício: tá certo (.) There were tombs. 

 

Neste primeiro diálogo percebe-se que Vinícius, diante da pergunta do 

parceiro Maurício, através de seu conhecimento prévio, consegue acessar o 

significado da palavra túmulo em inglês, que é checado no dicionário pelo colega. 

Assim, foi possível dar continuidade à tarefa de escrever a narrativa em inglês em 

dupla. 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 2 (LRE 2) 

Maurício: rescue he? 

Vinícius: (.) hum, acho que não, porque é depois do verbo, né? 

Maurício: ah, verdade, rescue é verbo. 

Vinícius: (..) rescue him. ((olha pro colega)) 

 

 
   
No segundo diálogo, Maurício, a partir da interação com seu colega, 

relembra que depois de verbo não se usa o subject pronoun he e sim o object 

pronoun him. Mais uma vez há um exemplo de diálogo colaborativo que ajudou na 

construção do conhecimento para uma melhor escrita, desta vez acionando 

conhecimento metalinguístico quanto às estruturas gramaticais. 
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EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 3 (LRE 3) 

Maurício: they lose their lifes? 

Vinícius: they lost, porque é passado aqui. 

Maurício: verdade ((olha pro colega e olha para o que escreveu)).  

Vinícius: ((fica quieto)) 

Maurício: agora tá certo? ((olhando para baixo)) 

Vinícius: cara, acho que tem outro erro. O plural de life é lives. 

Maurício: é? Com v? Não sabia... ((responde, olhando para o colega)) 

 

 

 Mais uma vez percebemos que Vinícius alerta o seu colega sobre o uso 

equivocado do verbo no pretérito perfeito (simple past), que seria lost e não lose. 

Além disso, também o ensinou o plural do substantivo life, que é lives e não lifes, 

como Maurício achava. Percebe-se aqui mais uma demonstração da importância 

do diálogo colaborativo para uma melhor produção da escrita. 

  

 Nessa dupla é notório que o aluno Vinícius ajuda bastante o seu colega 

Maurício, visto que possui um maior conhecimento da LE. Nessa interação entre 

eles, o diálogo colaborativo demonstra o que Vygotsky (1978) definiu como Zona 

de Desenvolvimento Proximal: 

 

 

 
[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real determinado pela 
solução de um problema independentemente, e o nível de 
desenvolvimento potencial determinado pela solução de um problema sob 
a orientação de um adulto, ou em colaboração com parceiros mais 
competentes. (VYGOTSKY,1978, p.86) 
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O participante mais competente, através da interação, possibilita condições 

para que o menos competente possa participar ativamente e co-construir 

conhecimento. Na dupla 1, fica claro que o participante mais competente é o 

Vinícius. Donato (1994) denomina esse mecanismo discursivo de andaimento. O 

conceito de andaimento (scaffolding) aqui mencionado é um dos pilares usados na 

teoria sociocultural de Aquisição de Segunda Língua (ASL). Também podemos 

afirmar que, na dupla 1, Vinícius serve de andaime para Maurício. 

Segundo Long (1996), esse conceito daria conta de explicar como 

aprendizes e falantes mais competentes, envolvidos em um esforço de se 

comunicarem, produzem e interpretam seus próprios sinais assim como a 

compreensão percebida de seus interlocutores, desse modo provocando ajustes à 

forma da língua, à estrutura conversacional, ao próprio conteúdo da mensagem, ou 

a todos os três, alcançando um nível aceitável de entendimento. Lembrando que 

Swain (1995) recupera a unidade que faltava na definição de Vygostky (1978), 

dentro de uma síntese dialética expressa através do reconhecimento da noção de 

que a língua em uso constitui um objeto de reflexão, trazendo a atenção dos 

aprendizes para um nível metalinguístico. De fato, como já visto anteriormente, 

Swain (1995) propõe que o output tem uma função metalinguística, na qual a 

linguagem utilizada para refletir conscientemente sobre a linguagem em uso faz 

parte do processo de desenvolvimento da aprendizagem. 

Um exemplo de andaimento (scaffolding) está presente em Donato (1988), 

em um estudo no qual ele analisa grupos diferentes de alunos com relação às 

tarefas executadas e o nível de interação entre eles. Os resultados da pesquisa 

mostram que os alunos juntaram seus conhecimentos com relação à L2 e co-

construíram  soluções coletivamente. Essa soma de recursos, chamada de 

“scaffolding coletivo” apareceu na produção final escrita dos alunos 

individualmente, em 75% das situações ocorridas. Donato (1994) ressalta como 

mais importante no estudo do desenvolvimento da aprendizagem a observação da 

construção do co-conhecimento e como esse processo resulta em um maior 

conhecimento cognitivo dos aprendizes durante uma atividade juntos. 
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4.3.2 Dupla 2 

 

A dupla 2, formada pelos alunos João e Felipe, demonstrou ser a mais 

proficiente das quatro duplas durante a realização da etapa 2 da tarefa proposta. 

Dessa forma, ao analisar os protocolos verbais desses alunos, tenta-se também 

encontrar algumas razões para que seu desempenho tenha se mostrado 

notadamente superior em relação às outras duplas. Em primeiro lugar, foi possível 

notar em seus protocolos verbais uma maior disposição para atentar à forma da LE 

do que foi demonstrado  pelas outras duplas, inclusive com relação ao uso de 

verbos – um dos itens linguísticos essenciais para uma boa produção escrita. Os 

episódios relacionados à língua abaixo ilustram dois momentos em que os alunos 

mostram uma preocupação em usar corretamente os verbos no pretérito perfeito 

(simple past). 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 1 (LRE 1) 

João: a gente colocou a maioria dos verbos no presente e tinha que tá no passado. 

Felipe: verdade (..) vamos mudar todos os verbos então. Tem que procurar “ficou 

com medo”. Eu não tô achando.  

João: “ficar com medo”, achei: “to get frightened”. 

Felipe: peraí, (.) mas tem que mudar o verbo. 

João: “he got frightened?” ((olha para o colega, demonstrando dúvida)) 

Felipe: Isso. 

 

Nesse diálogo, Felipe demonstra uma preocupação em passar os verbos 

para o pretérito perfeito, pois reconhece que, embora João tenha encontrado a 

tradução para a expressão “ficar com medo” no dicionário, o verbo obviamente não 

se encontra conjugado. A percepção consciente e a verbalização por parte dos 

alunos na etapa 2 explica algumas das modificações feitas corretamente com 

relação aos verbos na narrativa produzida pela dupla.  
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Na realidade, os alunos notaram que algumas formas foram utilizadas 

erroneamente na etapa 1 (individualmente) – verbos e conectivos - e procuraram 

dar mais atenção a essas formas durante a construção do texto na tarefa 2 (em 

dupla), pois já imaginavam que haveria posteriormente uma etapa de comparação 

entre os dois textos (etapa 3), como ilustra o diálogo a seguir. 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 2 (LRE 2) 

Felipe: he was (..) he was frightened. 

João: (.) será que na aula que vem a gente vai ter que corrigir o primeiro texto aqui? 

((olha para o colega)) É melhor a gente prestar muita atenção dessa vez.  

 

Assim, o LRE acima corrobora a ideia de que os aprendizes têm mais 

possibilidade de perceber erros quando realizam atividades com a ajuda do colega. 

Há outros episódios nos protocolos verbais das outras duplas que também ratificam 

essa ideia, como se verá adiante. 

Além disso, os participantes levantam hipóteses acerca da própria tarefa, por 

exemplo quando João pergunta ao Felipe se ele acredita que na próxima aula terão 

que corrigir o primeiro texto em sala de aula.  

Um outro aspecto que pode explicar o fato da dupla 2 despender mais tempo 

com itens gramaticais seria o conhecimento lexical um pouco superior dessa dupla 

em relação às outras. Embora todas as duplas precisassem recorrer o tempo todo 

ao dicionário bilíngue quando da escrita das narrativas, a dupla 2 foi a que 

demonstrou ter um maior domínio do léxico da LE. Isso pode explicar o fato dessa 

dupla ter dado uma maior atenção à forma do que os alunos que apresentaram um 

léxico mais incipiente, uma vez que, o déficit lexical das outras duplas parece ter 

representado um obstáculo para a produção dos textos, impedindo que os alunos 

focassem em outra coisa senão no léxico, com exceção da dupla 1, que também 

apresentou preocupação com a forma da língua como visto anteriormente.  
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Outro ponto que vale ressaltar foi a capacidade que a maior parte dos alunos 

demonstraram de formular hipóteses com relação à LE ao trabalharem 

colaborativamente na execução das tarefas. Sabe-se que produzir a língua pode 

promover a aprendizagem por meio de testagem de hipóteses e, de fato, alguns 

erros que apareceram na produção escrita dos alunos revelaram, na realidade, 

hipóteses formuladas por eles acerca do funcionamento da língua-alvo.  

 

Por exemplo, a dupla 2, em vários momentos ao fazer a sua narrativa na 

etapa 2, demonstrou ter formulado a hipótese de  que  verbos no pretérito perfeito 

em inglês apresentam a terminação –ED, passando a aplicar essa regra inclusive 

aos verbos irregulares. Em outras palavras, os alunos internalizaram que esse 

tempo verbal apresenta a terminação –ED quando conjugado na afirmativa, algo 

que acontece apenas com os verbos regulares. No entanto, eles generalizaram 

essa regra, aplicando-a indiscriminadamente a todos os verbos, inclusive aos 

irregulares, os quais se modificam ao serem conjugados no simple past.  

 

Conclui-se, dessa forma, que muitos verbos que foram marcados como 

corrigidos incorretamente na narrativa feita pelos alunos, segundo a minha análise, 

na verdade poderiam ser considerados como uma generalização de uma regra 

formulada por eles, ou seja, como uma testagem de hipóteses acerca da LE pelos 

mesmos. Com o intuito de ilustrar o que foi dito, considero importante nos 

remetermos, nesse momento, ao produto  (o  texto   produzido    pelos   alunos),   

que será discutido com mais detalhes. 

 

 

 

Segue o trecho retirado do texto produzido pela dupla 2 na etapa 2: 

 

 

 “The man looked at the tombs, and after that he feeled sad.” 
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No excerto acima, podemos observar que o verbo “look” foi usado 

corretamente. No entanto, os alunos parecem ter aplicado a regra dos verbos 

regulares ao verbo “feel”, que é irregular. Na etapa 1, João já havia conjugado felled 

em vez de felt e na etapa 2 ele repetiu o erro, visto que  ao fazer a narrativa em 

dupla, seu par Felipe também não percebeu que a forma felled estava 

gramaticalmente errada. 

 

De fato, o que se pode ver são os alunos formulando e testando hipóteses 

acerca da língua. Ao notar que o resultado foi a aplicação incorreta da regra 

apreendida por eles, pode-se evidenciar que o diálogo colaborativo parece se 

mostrar proveitoso para os alunos de nível básico, dependendo do item linguístico 

enfocado. Ao errar dessa forma, o aluno está testando hipóteses e construindo 

conhecimento. 

 

Como também foi discutido anteriormente, ao produzirem a língua-alvo, os 

aprendizes podem perceber “buracos”, o que, segundo Swain (1998), desencadeia 

uma busca por soluções. Em muitos momentos, os protocolos verbais dos 

participantes revelaram a percepção da ausência de um elemento no seu léxico 

que comunicasse o sentido pretendido, ou seja, no momento mesmo da interação, 

ocorreu o reconhecimento por parte dos alunos de que determinado elemento não 

estava disponível em sua língua de aprendiz.  

 

A fim de solucionar esse problema, os alunos, na maioria das vezes, 

recorreram ao uso do dicionário bilíngue, única ferramenta que podiam usar. Em 

outros momentos, a busca por determinados itens lexicais geraram a formulação 

de hipóteses pelos participantes, conforme evidencia o diálogo a seguir. 

 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 3 (LRE 3) 

João: “give a salute.” 

Felipe: (.) não é só “salute?” ((olha para o colega)) 
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João: (..) não sei, pensei em prestar continência. 

Felipe: mas acho que não se fala give a salute, não. (..) Só “salute.” 

João: (.) melhor pesquisar. 

Felipe: aqui, (.) tá certo, só “salute.” 

 

O diálogo acima ilustra um momento em que os alunos articulam uma 

hipótese à procura de uma solução que evidencie o que elas esperam expressar 

na língua-alvo. Os alunos, ao produzirem a língua-alvo, percebem que não sabem 

dizer “prestar continência” em inglês. Por possuir um conhecimento prévio de que 

“prestar continência” em inglês é “salute”, Felipe formula a hipótese de que não 

existe “give a salute”. Foi trabalhando conjuntamente na busca de uma solução para 

o problema encontrado que a dupla chegou afinal ao consenso de que o verbo 

“salute” significa “prestar continência”. Em outras palavras, os alunos trabalharam 

juntos para resolver um problema linguístico, co-construindo o seu conhecimento 

acerca da língua. 

 

 

4.3.3 Dupla 3 

 

A dupla 3, formada pelos alunos Gabriel e Henrique, demonstrou ser a dupla 

menos proficiente durante a realização das duas tarefas propostas, visto que seu 

desempenho, especialmente com relação ao uso de verbos no passado, como se 

observará adiante, foi inferior se comparado com as outras duplas. Dessa forma, 

ao analisarmos os protocolos verbais desses alunos, tentamos também encontrar 

algumas razões para que seu desempenho tenha se mostrado relativamente 

inferior com relação às outras duplas, especialmente no tocante a esse item 

linguístico. 

 

Um dos recursos utilizados por algumas duplas ao escrever a narrativa foi, 

primeiramente, escrever a história em português e, em seguida, com a ajuda do 

dicionário bilíngue, passar a narrativa aos poucos para o inglês. O uso de L1 para 

escrever e depois passar para o inglês parece ser um hábito de alunos iniciantes, 

o que parece ser inadequado, visto que pode acarretar que o aluno use na LE 
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estruturas típicas da sua L1. Dessa forma, sua escrita pode apresentar mais erros, 

não sendo proveitoso para a aprendizagem de LE.  Era de se esperar que alguns 

participantes utilizassem tal recurso, por se tratarem de alunos de nível básico de 

conhecimento da LE e, por essa razão, estarem longe de serem fluentes o bastante 

para já produzirem a narrativa diretamente em inglês, sem a necessidade de lançar 

mão do artifício de uma tradução posterior. Como exemplo da utilização desse 

recurso pela dupla 3 temos o LRE 3, que será visto e analisado posteriormente.  

 

Acredito que esse tipo de recurso não seja proveitoso, e um exemplo disso 

são traduções escritas a partir de um texto em português, feitas com a ajuda de um 

dicionário, que normalmente produzem resultados desastrosos. A tradução literal 

costuma ser perigosa, já que todo texto precisa ser interpretado, ou seja, a ideia 

precisa ser entendida e então recriada, e diferenças culturais explicadas sob a nova 

ótica. 

 

Como já foi definido anteriormente, um LRE é entendido como qualquer parte 

de um diálogo no qual os alunos falam sobre a língua que estão produzindo, 

questionam seu uso da língua, ou se auto-corrigem ou corrigem os outros (SWAIN 

& LAPKIN, 1998). O episódio a seguir se refere a um momento no qual um aluno 

corrigiu a produção do outro, ou seja, no qual a produção gerou um feedback 

positivo por parte de um dos alunos que possibilitou que o outro modificasse, ou 

“reprocessasse”, sua produção. 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 1 (LRE 1) 

Gabriel: “she saluted”. 

Henrique: (..) não, é “he” pra homem. “She” é ela (.) O que tá acontecendo com 

você? ((risos)) 

Gabriel: sei lá, cara. Confundi mesmo. 

Henrique: fala sério, hein. ((gargalhada)) 
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 No ERL acima, Henrique esclarece ao colega que o pronome pessoal da 3ª 

pessoa do singular feminino em inglês é she, enquanto he é o masculino. Esse erro 

ocorre frequentemente com alunos iniciantes, como ocorreu com Gabriel. No 

entanto, com a colaboração do seu colega, ele chegou a forma correta do pronome, 

que nesse contexto seria he, visto que faziam referência ao homem da figura da 

tarefa. 

 

Vale ressaltar que embora os alunos, na maioria das vezes, tenham recorrido 

ao uso do dicionário quando determinado elemento não estava disponível em sua 

língua de aprendiz, houve momentos nos quais o simples feedback do colega foi 

suficiente para sanar o problema, como no diálogo a seguir: 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À  LÍNGUA 2 (LRE 2) 

 

Henrique: peraí, o homem se perguntou (..) como digo “se perguntou” mesmo (..) 

“he asked”? 

Gabriel: cara, não é asked. Se usa “wonder”, já vi isso num filme. 

Henrique: (.) “he wonder.” 

 

 

Assim como a dupla 1, em determinados momentos, a reflexão sobre a 

língua da dupla 3 também gerou protocolos verbais que envolveram inclusive o uso 

de terminologia metalinguística. Como foi dito anteriormente, na reflexão 

metalinguística o aprendiz pondera sobre as estruturas linguísticas utilizadas, 

impulsionando a internalização do conhecimento. Em outras palavras, a língua atua 

como mediadora para a reflexão do uso da própria língua. 
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EPISÓDIO RELACIONADO À  LÍNGUA 3 (LRE3) 

Gabriel: como se diz “a figura nos mostra”?  

Henrique: (..) “this picture show for us”. 

Gabriel: (.) tá estranho. 

Henrique: mas no português a gente não fala assim? (.) “nos mostra” ou “mostra 

pra gente”? 

Gabriel: (.) mas no inglês acho que não tem esse “for” não. 

 

 

Embora, como já foi dito, os alunos da dupla 3 apresentem maior dificuldade 

que as outras duplas, nota-se que Gabriel acha estranho usar a preposição for com 

o verbo show. Para Henrique, o uso da própria língua materna estaria interferindo 

negativamente no uso da LE no que concerne ao uso de preposições com verbos, 

mas é com o próprio uso da L1 que o conhecimento é construído. 

 

Com efeito, os próprios alunos reconhecem, em determinado momento, que 

o seu conhecimento da LE, de forma geral, é de iniciante, o que já era esperado, 

uma vez que são alunos de nível básico. 

 

 

 

4.3.4 Dupla 4 

A última dupla é formada pelos alunos Marcos e Paulo, que demonstram um 

grau de conhecimento prévio acerca do léxico e da gramática da língua inglesa. 

Apesar de algumas dificuldades, a dupla 4 se mostrou a segunda mais eficiente das 

quatro duplas.  

Um outro aspecto que também pode ter resultado em um bom desempenho 

por parte desses participantes foi a atmosfera amigável existente entre os dois 

alunos e a consequente predisposição para realizar as duas etapas em conjunto, 

inclusive a etapa 3, que foi a comparação do texto feito individualmente (etapa 1) e 

do feito em dupla (etapa 2), ambos já corrigidos, de forma realmente colaborativa. 
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A todo o momento, pode-se notar, pela expressão de risos dos alunos, que o clima 

durante a execução das tarefas é de descontração. Além disso, eles se mostram 

empolgados e dispostos a cada vez que acreditam ter encontrado uma ideia 

interessante para compor a sua narrativa, como no diálogo a seguir, no qual há uma 

discussão sobre o uso do léxico. 

Essa interação da dupla 4 nos remete à hipótese do filtro afetivo de Krashen 

(1987), que já foi explicitada anteriormente. Pode-se considerar a motivação uma 

das mais importantes dentre as variáveis afetivas, pois ela é a chave para a 

aprendizagem. Brown (1997) a encara, de uma maneira geral, como um impulso, 

uma emoção ou um desejo interno que direciona uma pessoa para uma 

determinada ação e, portanto, se percebemos um objetivo, e este objetivo é 

suficientemente atraente, ficaremos fortemente motivados a fazer o que for 

necessário para alcançá-lo. 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À  LÍNGUA 1 (LRE 1) 

Marcos: é “cemetery” mesmo? Assim, bem parecido com português? ((risos)) 

Paulo: (.) tá certo sim, já vi essa palavra. ((olha sorrindo para o colega)) 

Marcos: mas não tem outra? Nosso texto tá cheio de “cemetery”. ((risos)) 

Paulo: deixa eu ver aqui (..) ((procurando no dicionário)) Pode ser “graveyard” 

também. 

Marcos: (.) pô, então vou mudar aqui, tá? 

 

Fica claro no diálogo acima que a tarefa colaborativa ajudou na construção 

do conhecimento, pois o Paulo não apenas afirma que a palavra “cemetery” existe, 

como também procura no dicionário um sinônimo, após ter sido questionado pelo 

seu colega Marcos. Trabalhando em conjunto, ambos chegam à conclusão de que 

é melhor utilizar as duas palavras na narrativa, a fim de evitar repetição da mesma 

palavra. Esse conhecimento diz respeito a estilo, transcendendo a mera correção 

linguística, sendo considerado relevante e positivo para a produção escrita. No 
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próximo diálogo os alunos discutem sobre o uso dos verbos, mostrando mais uma 

vez como o diálogo colaborativo pode ser útil para a construção do conhecimento. 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À  LÍNGUA 2 (LRE 2) 

Marcos: he saw the graves in the cemetery and asked “se ele merecia ser 

resgatado.” Como se fala isso? 

Paulo: “merecer” a gente aprendeu na lição, é “deserve”. Mas “resgatar” eu não sei. 

((risos)) 

Marcos: procura aí pô, eu já tô escrevendo. ((risos)) 

Paulo: peraí... ((procurando no dicionário)). É “rescue”, não sei se falei certo. 

Marcos: (.) ah tá (..) “if he deserve be rescue?” 

Paulo: isso. 

 

De fato, a dupla 4 demonstrou possuir um maior conhecimento acerca da 

estrutura de narrativas do que as outras duplas, pois foi a única que acrescentou 

títulos às histórias e também fez uso do discurso direto, elemento característico de 

textos narrativos. Apesar das dificuldades, houve momentos em que, assim como 

ocorreu com as outras duplas, o feedback fornecido por um dos alunos possibilitou 

que o outro modificasse ou “reprocessasse” sua produção, o que, na maioria das 

vezes, foi suficiente para superar as dificuldades encontradas, como ilustra o 

diálogo a seguir. 

 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À  LÍNGUA 3 (LRE 3) 

Paulo: “he asked if he deserve?” 

Marcos: (.) tem que colocar pra quem ele perguntou (..) 

Paulo: foi para os parentes dele. 

Marcos: (.) “he asked his parents.” 
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Paulo: não, “parents” é pai e mãe, lembra? Vou procurar aqui. 

Marcos: verdade, parece mas não é, a professora falou até o nome disso, mas 

esqueci. 

Paulo: (..) aqui, oh, o certo é “relatives”. 

 

 No diálogo acima, Paulo percebe que Marcos, ao produzir a LAL, confunde o 

uso da palavra “parents”, e Marcos logo se lembra que a confusão foi gerada pela 

semelhança da palavra inglesa “parents” com a palavra “parentes”, da sua L1. 

Nesse caso, o feedback fornecido por Paulo e a pesquisa no dicionário 

solucionaram o problema encontrado. Em outras palavras, o LRE 3 da dupla 4 

ilustra mais um episódio no qual a produção gerou feedback por parte dos alunos.  

 

Nota-se também que o texto produzido pela dupla 4 é mais longo e o 

vocabulário  é  mais complexo, se comparado com o texto produzido pela dupla 2, 

o que pode explicar o maior número de erros cometidos pela quarta dupla. Além 

disso, a dupla 4 apresentou um déficit lexical maior do que a dupla 2 e, na tentativa 

de produzir um texto relativamente  complexo  para  o  seu  nível  de  proficiência,  

acabou  por  despender muito tempo impulsionando a internalização do 

conhecimento, buscando palavras no dicionário, e talvez por isso não tenha tido 

tempo suficiente de focar nas formas verbais. No entanto, o clima de descontração 

e cooperação encontrado ao analisar a dupla 4 não foi, na maior parte do tempo, 

encontrado nos protocolos das outras duplas. 

 

4.4 A comparação dos textos (Etapa 3) 

 

Na etapa 3, as 4 duplas receberam os dois textos corrigidos, o da etapa 1 e 

o da etapa 2, a fim de fazerem a comparação entre ambos, dialogando 

colaborativamente e tentando perceber as diferenças existentes entre eles. Depois 

da comparação, ambos os textos foram recolhidos. Essa etapa teve a duração de 

30 minutos e foi observada por mim, conforme análise a seguir. 

 

 Ficou claro que os alunos trabalharam bem em duplas, e concordaram que o 

rendimento na etapa 2 foi melhor que na etapa 1, a qual realizaram sozinhos. 
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Entretanto, notei que alguns alunos, na etapa 2, mostraram um certo desconforto 

por estarem sendo gravados. Certas vezes foi possível perceber que alguns alunos 

acabaram não agindo naturalmente devido ao fato de estarem sendo gravados, o 

que foi uma das limitações dessa pesquisa. Esses alunos, alguns por timidez e 

outros por apresentarem dificuldade na LE, acabaram se sentindo inibidos e 

participaram menos em relação aos outros. 

 

Observei também que as duplas mencionaram o benefício do trabalho 

realizado em pares, já que propiciou identificações de erros linguísticos, 

principalmente no que tange uma maior preocupação com as formas verbais a 

serem utilizadas na narrativa, em especial com o simple past. Isso se evidencia 

quando, ao fazerem o texto narrativo individualmente, apresentam uma conjugação 

errada dos verbos irregulares na afirmativa, enquanto que com a ajuda do colega 

nota-se uma certa melhoria. Mas vale lembrar que nem sempre isso ocorre. A dupla 

2 (João e Felipe), por exemplo, mesmo sendo a mais proficiente, não notou a 

conjugação gramaticalmente errada do verbo feel no simple past. Na etapa 1, João 

já havia cometido esse equívoco, e ao fazer a etapa 2 com Felipe, o cometou 

novamente. Entretanto, seu colega não identificou a falha.  

 

Além disso, foi evidente o desenvolvimento de alguns itens lexicais, os quais 

não tinham sido utilizados na etapa 1. Ademais, alguns alunos também priorizaram 

a expressão do significado, ainda que de forma incorreta. Isso pôde ser verificado 

pela dupla 4, que discutiu o uso da palavra “parents”, que é um falso cognato e que 

o uso naquele contexto da narrativa seria incorreto.  

 

Ainda em relação ao léxico, percebeu-se que ao tentar produzir a língua-

alvo, a maior parte dos alunos apresentou dificuldade no uso do vocabulário a ser 

utilizado no contexto da narrativa e, na tentativa de saná-la, recorreram ao 

dicionário ou ao próprio feedback fornecido pelo colega. No entanto, quanto à 

forma, em especial ao uso de verbos no simple past, o dicionário bilíngue não se 

mostrou uma ferramenta suficiente para ajudá-los a resolver os problemas 

encontrados e, por isso, muitas vezes os alunos optaram por utilizar os verbos no 

infinitivo, acreditando que assim estariam comunicando a ideia que desejavam 
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transmitir. Ou seja, eles muitas vezes demonstraram uma maior preocupação em 

comunicar o significado pretendido do que em transmiti-lo de forma precisa. Isso se 

justifica uma vez que, esgotado o recurso do dicionário e do seu próprio 

conhecimento prévio e o do colega, não havia muito mais em que os alunos se 

apoiarem quando da elaboração das narrativas. 

 

Vale ressaltar que o pouco conhecimento lexical das duplas parece ter 

representado um obstáculo para a escrita de suas narrativas, forçando os alunos a 

recorrerem ao uso do dicionário bilíngue quase que o tempo todo. A tradução da 

narrativa produzida primeiramente em português pelas duplas, feita de forma literal 

para a língua-alvo, gerou textos muitas vezes difíceis de serem compreendidos. 

 

Apesar das dificuldades encontradas, como já era esperado, fica nítida a 

diferença no desempenho da construção da narrativa sozinhos e em duplas. Ao 

comparar o texto feito individualmente e o texto feito em duplas, nota-se que o 

primeiro apresentou mais erros, e isso ocorreu nas 4 duplas. Esse fato confirma a 

melhoria na produção escrita ao trabalharem colaborativamente. No entanto, um 

fato me surpreendeu : os alunos simplesmente acataram todas as correções feitas 

por mim, sem questioná-las em nenhum momento e sem procurar entender o 

motivo do erro. Apesar disso, foi nítido que os alunos notaram conscientemente 

uma melhoria, visto que os erros diminuíram na etapa 2. Eles também discutiram o 

fato de alguns itens linguísticos terem sido destacados na correção da etapa 1, e 

relembram com o colega como chegaram à forma correta ao trabalharem juntos na 

etapa 2. 

 

 

4.4.1 O produto: os textos 

 

Ao todo, os meus alunos participantes produziram doze narrativas em inglês 

(8 narrativas individualmente e 4 em pares). Após recolher as narrativas, eu as 

corrigi, sublinhando todos os itens linguísticos usados de forma incorreta pelos 

alunos, tanto na forma como no significado. Em seguida, as devolvi aos alunos, os 

quais compararam a sua narrativa individual com a narrativa feita em duplas, 
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tentando entender as correções que foram feitas e perceber se o trabalho em pares 

foi mais bem-sucedido. Posteriormente, pedi que eles respondessem a um 

questionário sobre a importância da realização da tarefa em duplas. O desempenho 

individual dos alunos e das duplas foi diversificado. As tabelas a seguir ilustram o 

número de verbos e do léxico corrigidos nas etapas 1 e 2 da tarefa. 

 

Tabela 1: Comparação do desempenho dos alunos em relação ao uso dos tempos 

verbais e do léxico na etapa 1 da tarefa realizada. 

 

ETAPA 1  

ALUNOS VERBOS INCORRETOS NA 

NARRATIVA 

LÉXICO INCORRETO NA 

NARRATIVA 

ALUNO 1 (Maurício) 6 5 

ALUNO 2 (Vinícius) 7 4 

ALUNO 3 (João) 3 2 

ALUNO 4 (Felipe) 3 3 

ALUNO 5 (Gabriel) 7 6 

ALUNO 6 (Henrique) 8 7 

ALUNO 7 (Marcos) 4 4 

ALUNO 8 (Paulo) 5 3 

 

 

Tabela 2: Comparação do desempenho das duplas em relação ao uso dos tempos 

verbais e do léxico na etapa 2 da tarefa realizada. 

 

ETAPA 2 

DUPLAS VERBOS INCORRETOS NA 

NARRATIVA 

LÉXICO INCORRETO NA 

NARRATIVA 

DUPLA 1 (Maurício e Vinícius) 4 4 

DUPLA 2 (João e Felipe) 2 1 

DUPLA 3 (Gabriel e Henrique) 6 5 

DUPLA 4 (Marcos e Paulo) 3 3 
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Como é possível observar, a dupla 2 foi a que apresentou o melhor 

desempenho com relação ao uso de verbos e léxico dentre as quatro duplas, e a 

dupla 3 foi a que apresentou o menor nível de proficiência, tendo o maior número 

de erros. Alguns fatores podem justificar o melhor desempenho por parte da dupla 

2 (melhor uso do simple past e maior conhecimento lexical) e o pior desempenho 

por parte da dupla 3 (uso incorreto dos verbos e do léxico, apresentando mais 

dificuldade na aprendizagem de LE). Vale salientar também que a dupla 4 (segunda 

dupla mais proficiente) cometeu mais erros que a dupla 2 (dupla mais proficiente), 

no entanto foi a dupla que escreveu o maior número de linhas e também a narrativa 

mais complexa, o que pode justificar o maior número de erros cometidos. Em 

contrapartida, a dupla 1 (terceira dupla mais proficiente) escreveu a menor 

narrativa, com apenas 4 linhas e, ainda assim, apresentou mais erros que a dupla 

4. 

 

Foi interessante observar meus alunos tentando co-construir o conhecimento 

da língua, ainda que a solução fosse encontrada através do erro, o qual muitas 

vezes propicia um avanço. Além disso, ao corrigir a narrativa, eu não levei em 

consideração apenas a forma verbal correta gramaticalmente, mas também a sua 

adequação ao contexto utilizado.  

 

Com efeito, os alunos parecem ter encontrado dificuldades para empregar 

os verbos de forma correta por duas razões principais. Em primeiro lugar, o 

dicionário bilíngue utilizado pelos alunos quando da elaboração das narrativas não 

continha as formas dos verbos no passado e, por isso, muitas vezes os alunos os 

utilizaram no infinitivo, pois não sabiam as formas corretas de alguns verbos no 

simple past. Em segundo lugar, o dicionário bilíngue apresenta uma série de opções 

de tradução para uma mesma palavra e o nível de proficiência dos alunos 

participantes não permitiu que os mesmos pudessem decidir qual seria o 

correspondente mais adequado para a palavra que estavam procurando, inclusive 

com relação aos verbos, levando-se em conta o contexto em que seriam utilizados. 

Por isso, talvez, algumas palavras usadas no texto pelos alunos não pareciam fazer 

sentido. 
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De fato, ao ler os textos produzidos pelos alunos de forma colaborativa, é 

mais fácil compreender o significado pretendido por eles ao traçar um paralelo entre 

as narrativas e os protocolos verbais gerados por eles no momento da realização 

da etapa 2 da tarefa. Assim sendo, como professora/pesquisadora desse estudo, 

posso confirmar que o rendimento na etapa 2 foi realmente melhor que na etapa 1, 

visto que ao redigirem o texto sozinhos, os alunos apresentaram mais dificuldades 

em elaborá-lo de forma coesa, clara e compreensível. Já com a ajuda do colega, 

essa dificuldade diminuiu. Os próprios alunos participantes da pesquisa também 

chegaram à essa conclusão ao compararem e discutirem sobre os seus textos 

corrigidos (etapa 3). 

 

Portanto, todas as duplas foram beneficiadas e apresentaram um melhor 

rendimento ao produzirem o texto colaborativamente com seu colega de turma. 

Esse resultado reafirma então a importância do uso do diálogo colaborativo para a 

solução de problemas linguísticos encontrados em sala de aula, desfazendo a ideia 

da aula focada apenas no professor. 

 

 

 

4.5  O questionário (Etapa 4) 

 

O questionário foi a última etapa da tarefa, o qual foi respondido 

individualmente e teve o objetivo de saber a opinião dos alunos acerca da tarefa 

que realizaram colaborativamente (em duplas). 

 

 

PERGUNTA 1: Você acredita que fazer a narrativa com a ajuda do seu 

colega colaborou para uma melhor produção escrita de ambos? Se a resposta for 

sim, de que forma?  
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     Os 8 alunos responderam que sim. A maior parte deles, 5 dos 8 alunos, 

disseram que ajudou mais a identificar os erros nos tempos verbais, enquanto os 

outros 3 disseram que ajudou mais na identificação do vocabulário correto. 

 

 

 

PERGUNTA 2: Ao comparar o texto criado por você sozinho e o texto criado 

por você e seu colega, ambos já corrigidos pelo professor, você consegue notar 

uma melhoria na sua produção escrita ao realizá-la em dupla? 

 

    Os 8 alunos responderam que sim, sem dúvida o rendimento foi melhor 

com a ajuda do colega. 

 

 

 

PERGUNTA 3:  Há algo que você tenha aprendido com o seu colega ao 

produzir o texto? 

 

    Todos disseram que sim, alguns especificaram e outros não. Dos 5 que 

especificaram, 3 responderam que aprenderam palavras novas com o colega e 2 

responderam que o colega ajudou na conjugação de verbos. 
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 5. RETOMANDO AS PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

Esta seção destina-se a responder as perguntas de pesquisa que pautaram 

as investigações presentes neste trabalho. Para esta pesquisa, foram propostas as 

seguintes perguntas: 

 

1. Qual é a contribuição do diálogo colaborativo de alunos de nível básico de 

língua inglesa como LE na produção escrita? 

 

2. Quais são os efeitos da interação entre os pares em relação ao feedback do 

colega na busca pela solução dos problemas encontrados?  

 

3. Há diferença entre sua produção nas etapas 1 e 2 da pesquisa? De que 

maneira? (Etapa 1: construção do texto individualmente; Etapa 2: construção 

do texto via diálogo colaborativo em pares). 

 

 

A partir dos resultados deste estudo, tentei responder as perguntas acima. 

 

 Pergunta de pesquisa 1: Qual é a contribuição do diálogo colaborativo de alunos 

de nível básico de língua inglesa como LE na produção escrita? 

 

Com base nos diálogos anteriormente analisados, pode-se concluir que, pelo 

menos no que tange ao léxico, o diálogo colaborativo foi de alguma valia para 

aprimorar a produção de LE dos alunos de nível básico, na medida em que, ao 

tentarem produzir a língua-alvo, os alunos encontraram problemas em sua 

interlíngua, o que desencadeou a busca por soluções. Além disso, por meio do 

diálogo colaborativo, os alunos puderam elucidar algumas questões referentes à 

L2, o que, em determinados momentos, acionou mudanças em suas produções, 

além de permitir que os alunos formulassem e testassem hipóteses acerca do 

funcionamento da língua-alvo. 
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Essas evidências nos remetem às proposições feitas por Swain (1995) com 

relação às três funções do output que, resumidamente, se referem à oportunidade 

que os aprendizes têm de perceberem a lacuna existente entre a sua interlíngua e 

a língua-alvo, de formularem e testarem hipóteses acerca da L2 e, finalmente, de 

refletirem sobre a língua por meio da própria língua. No caso desse estudo, por 

serem alunos iniciantes, a reflexão sobre a forma e o sentido da língua inglesa foi 

feita, em sua maior parte, oralmente pela L1, através dos episódios relacionados à 

língua identificados nos diálogos colaborativos. 

 

Com relação ao léxico, a busca por soluções para os problemas encontrados 

pelos aprendizes foi frequentemente bem-sucedida. Algumas vezes, o simples 

feedback fornecido pelo colega mostrou-se suficiente para sanar os problemas 

encontrados. Além disso, os alunos parecem ter sido beneficiados da mesma forma 

pelo diálogo colaborativo se levarmos em conta as questões gramaticais. A 

percepção das lacunas existentes gerou a formulação de hipóteses por eles acerca 

de determinados itens gramaticais da L2 – inclusive com relação ao uso de verbos 

no simple past.  

 

 Assim como no estudo desenvolvido por Williams (1999), os aprendizes 

pareceram concentrar sua atenção sobre o léxico mais do que sobre as questões 

gramaticais. De fato, o conhecimento lexical incipiente dos alunos parece ter 

representado um obstáculo para a produção dos textos, impedindo que os mesmos 

focassem em outra coisa senão no léxico. Embora a tarefa tenha sido selecionada 

com o objetivo de encorajar os aprendizes a se concentrarem na produção da 

narrativa sem focar em um determinado item linguístico, os resultados mostraram 

que os alunos focaram mais no léxico que nos verbos. Provavelmente isso deve-se 

também ao fato dos verbos serem uma constante fonte de dificuldades para os 

aprendizes, em especial para os de nível básico. Dessa forma, torna-se mais fácil 

focar no vocabulário a focar nos tempos verbais, mesmo que os alunos estejam 

fazendo isso involuntariamente. 



73 

 

 

 Vale ressaltar, no entanto, que não há da minha parte intenção de generalizar 

as evidências encontradas aqui para outras situações ou pessoas, uma vez que o 

diálogo colaborativo investigado na presente pesquisa foi gerado por um pequeno 

número de participantes dentro de um contexto específico. Provavelmente, os 

resultados obtidos teriam sido diferentes se o estudo tivesse envolvido alunos de 

outros tipos de instituição, como escolas privadas ou cursos de inglês, ou de 

diferentes faixas etárias, por exemplo. Além disso, os resultados poderiam ter sido 

diferentes se os aprendizes pudessem ter consultado outros tipos de ferramentas, 

além do dicionário bilíngue, ao produzirem as suas narrativas, assim como o uso 

da internet em sala de aula.    

Na verdade, não parece existir uma resposta definitiva para a pergunta 

suscitada acima. Na realidade, tudo irá depender da natureza das tarefas e das 

características dos participantes envolvidos. Por último, ressalta-se a importância 

do papel do(a) professor(a) no aprendizado da língua. Acredito que o fato dos 

alunos não poderem contar com o meu auxílio nas etapas 1 e 2 fez com que certos 

problemas encontrados durante a realização da tarefa ficassem sem solução. 

Dessa forma, alguns alunos deixaram problemas pendentes na esperança de que 

fossem sanados comigo posteriormente. Em contrapartida, na etapa 3, mesmo com 

a minha presença em sala de aula, eles não tiraram suas dúvidas comigo a respeito 

da correção, talvez por vergonha de terem errado, algo que também ocorre 

bastante com aprendizes de LE, em especial com iniciantes.  

 

Como se sabe, as aulas centradas no professor não parecem estimular o 

desenvolvimento da autonomia dos alunos, tornando-os passivos e dependentes. 

Porém, simplesmente arrumar os alunos em duplas ou grupos talvez não seja 

suficiente para gerar uma colaboração bem-sucedida. Na maior parte das vezes, 

será necessário apoio. Por exemplo, seria necessário ajudar os alunos a utilizarem 

o dicionário bilíngue, pois ficou notório que alguns dos participantes não sabiam 

como utilizá-lo, o que pode ter influenciado negativamente na produção da 

narrativa, uma vez que o dicionário era a única ferramenta com a qual os alunos 

poderiam contar ao produzi- la. 
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Pergunta de pesquisa 2: Quais são os efeitos da interação entre os pares em 

relação ao feedback do colega na busca pela solução dos problemas encontrados?  

 

Em suma, as discussões acerca da LAL foram úteis para aprimorar a 

produção dos alunos de nível básico, especialmente no que concerne ao léxico.  

Com relação à forma, no entanto, o diálogo colaborativo não se mostrou suficiente 

para sanar todas as dúvidas encontradas pelos alunos. Embora os alunos tenham 

se ajudado mutuamente, fazendo perguntas e oferecendo feedback, negociando 

forma e léxico e encorajando um ao outro, algumas questões acabaram não sendo 

respondidas. Em outras palavras, algumas vezes, os alunos puderam fazer muito 

pouco por eles mesmos sem a minha ajuda. Como já foi explicitado anteriormente, 

muitos foram os fatores que podem ter interferido na tarefa, fatores estes que 

estiveram além do escopo desta pesquisa. Por isso, as evidências encontradas aqui 

não são generalizáveis para outras situações. Seguramente, será preciso levar em 

conta, em cada caso, a natureza dos contextos. 

 

 Pergunta de pesquisa 3: Há diferença na produção nas etapas 1 e 2 da tarefa? De 

que maneira? (Etapa 1: construção do texto individualmente; Etapa 2: construção 

do texto via diálogo colaborativo em pares).  

 

Foi evidente a melhoria na produção escrita da etapa 1 para a etapa 2 da 

tarefa em todas as duplas, como foi observado nas tabelas 1 e 2 (p.67). Apesar dos 

alunos não terem demonstrado resistência em trabalhar em duplas, nota-se que em 

algumas escolas essa realidade ainda não existe e as aulas continuam sendo 

centradas apenas no professor. Na realidade, colaborar com o outro é uma atitude 

pouco estimulada em nossa sociedade e, cosequentemente, entre os alunos.  
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Assim, mencionam Bassi & Dutra (2004): 

 

O aprendiz, habituado a essa aprendizagem centrada no professor, 
assume o papel receptivo e se esforça para atingir o objetivo traçado e, 
geralmente, assume a postura de  que  o sucesso de sua aprendizagem 
independe de uma relação interpessoal, ou seja, considera-se 
individualmente e não como membro de um grupo social. (BASSI & 
DUTRA, 2004, p.2) 

 

Entretanto, de acordo com os PCN (1999), “aprender é uma forma de estar 

no mundo social com alguém, em um contexto histórico, cultural e institucional” (p. 

57). Daí a necessidade de se conscientizar os alunos da importância de colaborar 

com o outro na construção do conhecimento. Segundo Bassi & Dutra (2004), muitos 

pesquisadores salientam a importância da colaboração entre pares aprendizes, por 

entender que os trabalhos em dupla ou em grupos geram situações com potencial 

de aprendizagem que não devem ser ignoradas pelo professor.  

 

 

Conforme apontam os PCN (1999):  

 

 
É preciso que o professor compreenda a relação entre a interação e 
aprendizagem, as características do encontro interacional em sala de aula 
e que aprenda a compartilhar seu poder, abrindo espaço para a voz do 
aluno  ao  aceitar  seus tópicos e as suas construções interpretativas. 
Nesse caso, recomenda-se ao professor o reconhecimento e a aplicação 
dos direitos lingüísticos dos aprendizes, a fim de que a convivência em 
sala de aula possa refletir uma democracia comunicativa. (BRASIL, 1999, 
p. 62) 
 
 
 
 

      No entanto, vale enfatizar que o foco do presente trabalho reside na concepção 

da escrita como processo, ou seja, o interesse maior dessa pesquisa, desde o 

início, não é o texto como produto final em si, mas o processo de produção de textos 

em LE por alunos de nível básico, visto que o foco no processo pode ser mais 

interessante na medida em que auxilia o professor na construção de metodologias 

mais eficientes para o ensino, porque estão baseadas no reconhecimento das reais 

dificuldades e, principalmente, das formas de aprendizado dos alunos.     
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Na realidade, nesta pesquisa, considera-se mais importante refletir acerca 

do processo de interação dos aprendizes do que analisar o produto final. Se 

levarmos em conta o processo de produção das narrativas, veremos que o 

trabalho em pares favoreceu a conscientização acerca das decisões a tomar, a 

troca e a testagem de informações durante a elaboração dos textos, assim como 

a partilha de recursos para coordenar as ações durante as tarefas. Além disso, 

ao produzirem os textos em inglês, os aprendizes se comprometeram, tornando-

se agentes responsáveis pelo seu aprendizado e colaboradores de 

ensino/aprendizagem de LE, embora isso talvez não fique evidente se tomarmos 

os resultados apresentados por si só. Assim sendo, é necessário que se 

encontrem novas formas de despertar no educando a importância do trabalho 

cooperativo e também de aprimorar a qualidade das tarefas dos alunos de nível 

básico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste estudo foi investigar a possibilidade dos alunos militares de 

nível básico de inglês de um quartel de estudos se beneficiarem do diálogo 

colaborativo em pares, tanto na forma como no significado, a ponto de aprimorarem 

sua produção escrita em inglês. A motivação para a pesquisa adveio do meu 

interesse em descobrir formas de estimular a produção de textos escritos em inglês 

pelos alunos e de aprimorá-la, tendo em vista também o desenvolvimento de uma 

maior autonomia por parte dos aprendizes.  

 

As discussões conduzidas ao longo deste trabalho foram alicerçadas 

principalmente pela hipótese da produção compreensível, proposta por Swain 

(1995), segundo a qual o output desempenha papéis potencialmente importantes 

no desenvolvimento da língua, na medida em que ele pode promover a percepção 

(noticing), a partir da qual os aprendizes podem notar a forma da língua-alvo, além 

de promover a aprendizagem da L2 por meio de testagem de hipóteses e de possuir 

uma função metalinguística, permitindo que os aprendizes controlem e internalizem 

o conhecimento. Ademais, o output pode levar os aprendizes do tipo de 

processamento predominantemente semântico, necessário na compreensão, para 

uma forma de processamento mais sintática, necessária para a produção. 

 

Os dados analisados pela presente pesquisa foram: os textos 

confeccionados individualmente (etapa 1) e pelos pares (etapa 2); os diálogos 

colaborativos estabelecidos pelos participantes (gravados em áudios e transcritos - 

protocolos verbais) durante a realização da etapa 2 na forma de LREs; a 

comparação entre os dois textos corrigidos feita pelos alunos participantes e 

observada por mim (etapa 3);  as respostas dos alunos ao questionário (etapa 4).  

 

As etapas 1 e 2 da tarefa tiveram como estímulo para a produção da narrativa 

uma figura que retrata a cena final do filme “O Resgate do Soldado Ryan”, a partir 

da qual os aprendizes tiveram que criar uma narrativa em inglês. A única ferramenta 

utilizada pelos participantes, nas etapas 1 e 2 da tarefa, foi o dicionário bilíngue. 
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Os protocolos verbais gerados durante a realização das tarefas foram 

transcritos e analisados em termos de LREs (Language-Related Episodes) ou 

Episódios Relacionados à Língua.  As evidências obtidas por meio da análise dos 

dados me remeteram às proposições feitas por Swain (1995) com relação às três 

funções do output resumidas anteriormente. Portanto, a partir dos resultados 

obtidos, notei que os aprendizes foram capazes de, ao trabalharem conjuntamente 

na solução de problemas relacionados à língua, perceberem algumas lacunas 

existentes entre a sua interlíngua e a língua-alvo e formularem hipóteses acerca da 

LE, especialmente ao realizarem a etapa 2 da tarefa, quando os aprendizes 

elaboraram as narrativas em pares. 

 

Contudo, observei também que durante a realização da etapa 3, a qual se 

refere à comparação entre os dois textos corrigidos, os aprendizes abordaram as 

suas narrativas percebendo as mudanças realizadas, porém sem questionar o 

motivo das correções feitas por mim. Na verdade, a pesquisa conduzida por Qi & 

Lapkin (2001) já havia sugerido que os aprendizes de nível mais básico de 

conhecimento da L2 podem ter mais dificuldades em identificar a natureza da 

lacuna existente entre a sua interlíngua e a língua-alvo, ainda que um modelo da 

língua-alvo seja oferecido para eles. Assim, a qualidade da percepção parece estar 

relacionada ao nível de conhecimento da L2. Os resultados desta pesquisa 

parecem ir ao encontro dessas proposições, na medida em que o nível de 

proficiência dos participantes parece ter afetado a qualidade da percepção e, 

consequentemente, a qualidade da narrativa produzida pelos aprendizes. 

    

Outro ponto importante observado a partir dos resultados foi o fato de os 

alunos tenderem a focar mais no significado que pretendiam transmitir do que nas 

formas utilizadas durante a realização das tarefas. Assim sendo, este estudo parece 

corroborar a proposição defendida por Williams (1999) de que, nos estágios mais 

básicos, os aprendizes se concentram quase que completamente em decodificar e 

expressar significado. O foco na transmissão de significado, em detrimento da 

forma, pode se justificar também devido ao déficit apresentado por todos os 

aprendizes com relação ao léxico da LE. 
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Com relação às perguntas de pesquisa, pode-se concluir que, por meio do 

diálogo colaborativo, os alunos puderam elucidar algumas questões referentes à L2 

o que, em determinados momentos, acionou mudanças positivas  em  suas  

produções. Muitas  vezes,  o  simples  feedback  fornecido pelo colega se mostrou 

eficaz para solucionar os problemas encontrados pelos pares, especialmente com 

relação ao léxico, mas também com relação a alguns itens gramaticais. 

 

É necessário relembrar que não se teve a intenção de generalizar as 

evidências encontradas aqui para outras situações ou sujeitos, uma vez que o 

diálogo colaborativo investigado na presente pesquisa foi gerado por um pequeno 

número de participantes dentro de um contexto específico. Outras pesquisas 

conduzidas em outros tipos de instituição possivelmente evidenciariam outros 

resultados.  

 

Segundo Swain (2001), é necessário que haja mais estudos que requeiram 

que os alunos façam tarefas de produção escrita em pares na sala de aula de LE, 

e que professores documentem o aprendizado contínuo dos seus alunos enquanto 

os mesmos trabalham de forma colaborativa, e foi exatamente isso que este estudo 

pretendeu realizar. 

 

         Esta pesquisa termina enfatizando a importância das tarefas colaborativas no 

processo de ensino-aprendizagem de LE, principalmente no que tange à produção 

escrita em inglês através do diálogo colaborativo em sala de aula, uma vez que, 

como se verificou, os trabalhos em pares geram situações com potencial de 

aprendizagem que devem ser valorizados pelo educador. 
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ANEXOS 

ATIVIDADE DA ETAPA 1 

 

 

 

 

 A figura acima representa a cena final do filme “O Resgate do Soldado Ryan”, no qual o soldado em 

questão, agora mais velho, relembra a frase: “Faça por merecer”, dita pelo responsável pela missão 

de seu resgate (O ator Tom Hanks). Olhando o túmulo de companheiros que morreram para que ele 

fosse resgatado, ele pergunta à sua família se ele fez por merecer ser resgatado. Tendo em vista a 

figura e o resumo da cena, crie INDIVIDUALMENTE uma narrativa em inglês. 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE DA ETAPA 2 

 

 

 

 

 

 A figura acima representa a cena final do filme “O Resgate do Soldado Ryan”, no qual o soldado em 

questão, agora mais velho, relembra a frase: “Faça por merecer”, dita pelo responsável pela missão 

de seu resgate (O ator Tom Hanks). Olhando o túmulo de companheiros que morreram para que ele 

fosse resgatado, ele pergunta à sua família se ele fez por merecer ser resgatado. Tendo em vista a 

figura e o resumo da cena, crie EM PARES uma narrativa em inglês. 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE DA ETAPA 4 

 

 Com base nas atividades realizadas em duplas, responda o questionário a seguir: 

 

 

1.Você acredita que fazer a narrativa com a ajuda do seu colega colaborou para uma melhor 

produção escrita de ambos? Se a resposta for sim, de que forma? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  2. Ao comparar o texto criado por você sozinho e o texto criado por você e seu colega, 

ambos já corrigidos pela professora, você consegue notar uma melhoria na sua produção 

escrita ao realizá-la em dupla? 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  3. Há algo que você tenha aprendido com o seu colega ao produzir o texto? 

    

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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CONVENÇÃO DE TRANSCRIÇÃO  
 
 

ATKINSON & HERITAGE (1984)  
 
 

 
 

( .. ) 
 

pausa de um segundo a dois segundos 

( . ) pausa de meio segundo a um segundo 
 

, entonação de continuidade 

. entonação descendente 

? entonação ascendente 
 

[  ] fala simultânea ou sobreposta 

(  ) segmento de fala que não pode ser transcrito 
 

((  )) observações 
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TRANSCRIÇÃO DOS EPISÓDIOS RELACIONADOS À LÍNGUA 

(ETAPA 2) 

 

Dupla 1: Maurício e Vinícius 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 1   

Maurício: são túmulos. Como é que se diz túmulo? 

Vinícius: acho que é tomb.  

Maurício: (..) cara, vou ver aqui no dicionário pra confirmar. 

  Vinícius: é isso sim. ((fica olhando para baixo)) 

  Maurício: tá certo (.) There were tombs.  

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 2  

Maurício: rescue he? 

Vinícius: (.) hum, acho que não, porque é depois do verbo, né? 

Maurício: ah, verdade, rescue é verbo. 

Vinícius: (..) rescue him. ((olha pro colega)) 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 3  

Maurício: they lose their lifes? 

Vinícius: they lost, porque é passado aqui. 

Maurício: verdade ((olha pro colega e olha para o que escreveu)).  

Vinícius: ((fica quieto)) 

Maurício: agora tá certo? ((olhando para baixo)) 

Vinícius: cara, acho que tem outro erro. O plural de life é lives. 

Maurício: é? Com v? Não sabia... ((responde, olhando para o colega)) 
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TRANSCRIÇÃO DOS EPISÓDIOS RELACIONADOS À LÍNGUA 

(ETAPA 2) 

 

Dupla 2: João e Felipe 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 1  

João: a gente colocou a maioria dos verbos no presente e tinha que tá no passado. 

Felipe: verdade (..) vamos mudar todos os verbos então. Tem que procurar “ficou com 

medo”. Eu não tô achando.  

João: “ficar com medo”, achei: “to get frightened”. 

Felipe: peraí, (.) mas tem que mudar o verbo. 

João: “he got frightened?” ((olha para o colega, demonstrando dúvida)) 

Felipe: Isso. 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 2 (LRE 2) 

Felipe: he was (..) he was frightened. 

João: (.) será que na aula que vem a gente vai ter que corrigir o primeiro texto aqui? ((olha 

para o colega)) É melhor a gente prestar muita atenção dessa vez.  

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 3 (LRE 3) 

João: “give a salute.” 

Felipe: (.) não é só “salute?” ((olha para o colega)) 

João: (..) não sei, pensei em prestar continência. 

Felipe: mas acho que não se fala give a salute, não. (..) Só “salute.” 

João: (.) melhor pesquisar. 

Felipe: aqui, (.) tá certo, só “salute.” 
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TRANSCRIÇÃO DOS EPISÓDIOS RELACIONADOS À LÍNGUA 

(ETAPA 2) 

 

Dupla 3: Gabriel e Henrique 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À LÍNGUA 1 (LRE 1) 

Gabriel: “she saluted”. 

Henrique: (..) não, é “he” pra homem. “She” é ela (.) O que tá acontecendo com você? 

((risos)) 

Gabriel: sei lá, cara. Confundi mesmo. 

Henrique: fala sério, hein. ((gargalhada)) 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À  LÍNGUA 2 (LRE 2) 

 

Henrique: peraí, o homem se perguntou (..) como digo “se perguntou” mesmo (..) “he 

asked”? 

Gabriel: cara, não é asked. Se usa “wonder”, já vi isso num filme. 

Henrique: (.) “he wonder.” 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À  LÍNGUA 3 (LRE3) 

Gabriel: como se diz “a figura nos mostra”?  

Henrique: (..) “this picture show for us”. 

Gabriel: (.) tá estranho. 

Henrique: mas no português a gente não fala assim? (.) “nos mostra” ou “mostra pra gente”? 

Gabriel: (.) mas no inglês acho que não tem esse “for” não. 
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TRANSCRIÇÃO DOS EPISÓDIOS RELACIONADOS À LÍNGUA 

(ETAPA 2) 

 

Dupla 4: Marcos e Paulo 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À  LÍNGUA 1 (LRE 1) 

Marcos: é “cemetery” mesmo? Assim, bem parecido com português? ((risos)) 

Paulo: (.) tá certo sim, já vi essa palavra. ((olha sorrindo para o colega)) 

Marcos: mas não tem outra? Nosso texto tá cheio de “cemetery”. ((risos)) 

Paulo: deixa eu ver aqui (..) ((procurando no dicionário)) Pode ser “graveyard” também. 

Marcos: (.) pô, então vou mudar aqui, tá? 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À  LÍNGUA 2 (LRE 2) 

Marcos: he saw the graves in the cemetery and asked “se ele merecia ser resgatado.” Como 

se fala isso? 

Paulo: “merecer” a gente aprendeu na lição, é “deserve”. Mas “resgatar” eu não sei. ((risos)) 

Marcos: procura aí pô, eu já tô escrevendo. ((risos)) 

Paulo: peraí... ((procurando no dicionário)). É “rescue”, não sei se falei certo. 

Marcos: (.) ah tá (..) “if he deserve be rescue?” 

Paulo: isso. 

 

 

EPISÓDIO RELACIONADO À  LÍNGUA 3 (LRE 3) 

Paulo: “he asked if he deserve?” 

Marcos: (.) tem que colocar pra quem ele perguntou (..) 

Paulo: foi para os parentes dele. 
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Marcos: (.) “he asked his parents.” 

Paulo: não, “parents” é pai e mãe, lembra? Vou procurar aqui. 

Marcos: verdade, parece mas não é, a professora falou até o nome disso, mas esqueci. 

Paulo: (..) aqui, oh, o certo é “relatives”. 
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TABELAS (ETAPAS 1 E 2) 

 

Tabela 1: Comparação do desempenho dos alunos em relação ao uso dos tempos verbais 

e do léxico na etapa 1 da tarefa realizada. 

  

ETAPA 1  

ALUNOS VERBOS INCORRETOS NA 

NARRATIVA 

LÉXICO INCORRETO NA 

NARRATIVA 

ALUNO 1 (Maurício) 6 5 

ALUNO 2 (Vinícius) 7 4 

ALUNO 3 (João) 3 2 

ALUNO 4 (Felipe) 3 3 

ALUNO 5 (Gabriel) 7 6 

ALUNO 6 (Henrique) 8 7 

ALUNO 7 (Marcos) 4 4 

ALUNO 8 (Paulo) 5 3 

 

 

 

 

Tabela 2: Comparação do desempenho das duplas em relação ao uso dos tempos verbais 

e do léxico na etapa 2 da tarefa realizada. 

 

ETAPA 2 

DUPLAS VERBOS INCORRETOS NA 

NARRATIVA 

LÉXICO INCORRETO NA 

NARRATIVA 

DUPLA 1 (Maurício e Vinícius) 4 4 

DUPLA 2 (João e Felipe) 2 1 

DUPLA 3 (Gabriel e Henrique) 6 5 

DUPLA 4 (Marcos e Paulo) 3 3 

 


